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1. $ Az Egycsiilct neve, címe és jogi hclyzctc

Az Egyesület neve: oľszágos Eľdészeti Egyestilet (továbbiakban ligyesület)
Angolul: Flungaľian Foľestľy Association
I]ranciául: Association Foľestieľe Horrgľoise
NémetĹil: Ungaľischeľ ľoľstveľein
oroszul: Vengeľszkoje obscsosztvo po Lesznonru lrozjajsztvu

Az Egyesület ľovidítętt neve: ol]'E

Az EgyesĹilet székhelye: 102l Budapest, Budakeszi ilt 91.

Az EgyesüIet jelvénye kcjľ alakú: piľos keretben, ĺ'ehéľ koľnrezoben tit tolgylhlevélből
álló csillag, csillag alatt l85l. évszám és a következtĺ ĺbliľat:
'' országos Eľclészeti EgyesĹilet l866''
A pecsét ľajzolatban megegyezik a jelvénnyel.

Az EgyesĹi|et'zászllja: méľĺ:te l10 x 160 cm (Íbhóľ alapon lévő lrímzések aranyszállal
és selyemfonallal) az egyik oldalán Magyaľoľszág cĺmeľe tölgy és babéľťrggal
koszoľúzva, a másik oldalán az Egyesület jelvórrye tölgyággal lĺoszoľťlzva'

Az EgyesĹilet .jclnronclirtként használt alapéľtékei: Szakéľtelęnr l]ľkölcs
osszetaľtozás
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Az Egyesület onálló jogi szeméIy' Az oľszágos Eľdĺĺszeti IigyesĹilet a célkitűzéseit
elfogadó teľmészetes és jogi személyek közlrasznťl szaknrai táľsadalmi szervezete. Arz
Egyestiletet a Fovárosi Bíľóság a 6.Pk.60427lI szćmllhatarozatával 1989. októbeľ 5-
én jegyezte be. Az Egyesület az egyesülési jogľól, a l<iizlrasznú jogállásról, valamint a
civil szervęzetek működéséľől és támogatásáľól szólo Ż01l. évi CLXXV. törvény (a
továbbiakban: Civil Tv.) rendelkezései alapjálr kozlrasznťr szeľvezetként muködik.

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szęľvezete páľtoktól független ćs
azoknak anyagi támogatást nem nyujt, azoktól tátrrogatást nenr fogad eI' oľszággyiilósi
képviseloi, megyei, Íőváľosi önkoľmányzati vźĺlasztásokon induló jelöltet nem állít, és
nem támogat.

2.$ Äz Egyesülct célja

Az Országos Eľdészeti Egyesület célja az erdővel * mint a legosszetettebb száľazíaldi
ökológiai ľendszerľel és megújítható természeti erőĺbnással * való gazdálkodás
elméleti és gyakoľlati alapjainak gazdagítása, a teľmészeti éľtékek megóvásálrak
elősegítése, valarnint a táľsadalom hosszú távri éľdekeinelĺ és a ľenntar1lrató feilődés
szakmai alapelveinek a képviselete.

Tagjai számźra lelretoséget teľemt isnreľetoik, tapasztalataik, eľeclnrényeik
kicseréléséľe és ismertetéséľę. Célja továbbá, hogy Íóľumĺlt toľemtsen a7. eueľl
fejezetben felsorolt célokkal azonosulni kívánók szálnáľa, s tagjai lĺiizött a szaknrai és
barati ĺjsszetaľtást ópítse és fejlessze. Előmozdltja az Egyesiilet tagságának szaknrai
egyetéľtését, az etdo szeľepével, funkcióival kapcsolatos táľsadalnri és szaknrni
álláspontok egységes képviseletét. Äz EgyosĹilet ľészt vesz tagságának szaknrai
éľdekvédelmében.

Az Egyesiilet célja az egyestileti és szakmai lragyományok l<ópviselete és fenntaľtása, a
hataľon túli magyaľ kotődésű szaknrai szeľvezetek bevonásával, Különĺls tekintettel az
Eľdészęti Lapok kiadásáľa, a Wagneľ Károly Eľdészeti Szakkönyvtáľ működéséľe ós n
selmeci-soproni lragyornányok ápolására.

Az Egyesiilet célja továbbá az erdőkkel kapcsĺllatos ismeľet,ek eliutĺatdsa a táľsadalĺlm
széles rétegei számára, az erdők relrredciós szerepének er(Ísĺté,ye, akĺĺv ľé,szvétel az
ifitiság kornyezeti nevelé'sében, össztársadalmi szinten a,fbnnĺaľlhaĺösĺig alapelvcinek
képviselete.

Egytittmtĺködós más hazai, kiilföldi és nemzętközi szaknrai-tuclonránycrs
egyesületekkel, sziivetségekkel és szeľvezetekkel'

7.

1.

2.

J.

L

5.



1.

3. s Az Egyesület tevékenysége

A gazdálkodás alapvető szabályai:

Az Egyesület a jelen Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében

vagyonával önállóan gazdálkodik azzal, hogy vállalkozási tevólĺenységekízárő|agosan
másodlagos jellegű.

Az Egyesület taľtozásaiéľt saját vagyonával felel. A tagok _ a tagdíjuknak, vagyoni
hozzájárulásuknak megfizetésén túl _ az Egyesület taľtozásaiéľt saját vagyonukkal
nem felelnek.

Az Egyesület a jelen Alapszabályban meghattĺrozott célok szerinti tevékenységet (a
továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) _ ideéľtvę a közhaszrrťl tevékenységet is -
folýat és _ célja megvalósíttsa gazdasági feltételęinek biztosítása érdekében
gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez a'Ż alapcél szeľinti
tevékenységét nem veszélyezteti' Az alapcél szerinti tevékenységek kültinösen, de nen:l

kizáľólagosan a konyvkiadás és egyéb szakmai és egyosületi kiadványok kiadása,
utazásszervezés, nevelés, oktatds, ismeretteľjesztés, tuľisztikai és szabadidős
tevékenységek szervezése és lebonyolításo, rendezvényszeľvezés, szakmai, tanulmárryi

és spoľtversenyek szervezése és lebonyolítása, szakvélęnrények készítése, szakmai
tanácsadás, eľdogazdálkodás, az eze|<hez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások,
amelyek során a mindenkoľ hatályos számviteli jogszabályoknak meglblelően k<jteles

bizonylatot kiállítani és szeľződéseket kotni' E koľben az Hgyesiilet csak olyan mldon
vehet fel hitelt, ktjlcsont és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az
alapcél szerinti (kozhasznú) tevékenységének ellátását és milkcidósénok Íbnntaľtását'

Az Egyesület legfóbb szeľvénęk egyik legfőb'á feladata a rnűkodőképesség ĺ'erurtaľtása,

és a ťenyegető Íjzetósképtelenség esetén a hitelezők érdekeinelĺ szenr előtt taľtásával a

szükséges intézkedések meglrozatala, illetve kezdemérryezése . A gazdálkodás

eľedménye Í'elosztásľa nem keľül, kivéve a törvényberr ľögzített esetekot, az nrinclcn
esetben az a|apcé| szeľinti tevékenységek ellátását szolgálja.

Fentieknek megfoleloen az Egyesület alapcél szeľinti tevékenységoi a kovetkezők:

1. Eľdők
1.l. A magyaľ eľdők és a magyaľ eľdészeti kultúľa ĺbnntaľtása és gyaľapítása,

összhangban az eľdoľől, az eľdő védelnréľől ós az eľdőgazdállĺĺlclásľól sziló 2009. évi
XXXVII' tciľvény l. $_val.

2. Természetvéclelem
2.L kĺ5zľenrtĺkĺĺdik teľlnészetvédelnri dcjntésolĺ szaknrai clt5l<észítésében; ĺĺnálló

j avaslatĺ:lcat dĺll gĺ:z lĺi,
összhangban a teľmćszot védelméľol szóló l996. évi LIII. toľvény 64. $ (l)
bekezdésĺĺvel.
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3. Kĺimyezetvédelem
3.1' kĺjzľeműködik a köľnyezetvédelmi, vidók- és teľületfejlesztési döntesek

szakmai előkészítósében,
osszhangban a kornyezet védęlęmének általános szabályairól szóló 1995. évi I"'III'
törvény l0'$, 12.s, 38.$,46. $ és 48/A $ (3) bekezclésével.

4. Tudományostevékenység,kutatás
4'1. a szakmai munka tudományos színvonaláIrak emelóse;
4.2' a tudomány eľecĺményeinek gyakoľlati alkalnrazása;
4'3. az erdészęti, teľmészet- és koľnyezetvédolmi oktatás tánrogatása;
4.4. az erdészeti teľmészet- és köľnyezetvédelnri szakenrboľek ismeľeteinek és

táj ékozotts ágtnak Íblyamatos gyaľapítása,
összhangban a teľmészet védelrnérol szóló 1996. évi LIII. toľvélty 56. $ c, d, ĺ, h, i
pontjaival, a környezet védelemének általálros szabályaiľól szóló l995. évi Llll'
törvény 53. $-val, a teľmőfrld védelméről szőlló 2007. óvi CXXX töľvény 34. $_val ćs
a kutatás fbjlesztésľol és a technológiai innovációľól szóll Ż004, évi CXXXIV. toľvóny
5. $ (3) bekezdésével.

5' Kultuľális öľökség megóvása
5.1. az erdészęti, ar-on belül különosen a selnleci-sopľoni hagyollrányok clľzéso ĺĺs

ápolása;
5.2. tźĺrgyi és szenrélyi enrlékęk ápolása, gyriitése;
5.3. az eľdokben található történęlmi, szakľális emlóklrelyek megőľzése,

fej lesztése, bemutatása,
összhangbalr a kultuľális örökség védelméről szóló 200l' évi LXIV. töľvény 62. $-val,
a teľmészet védelrrréľol szóló 1996. évi LIil. töľvény 64. $_val, a helyi önkonnányzatĺrk
és szerveik, a köztáľsasági megbízottak valamint egyes eerrtľális aláľendeltségii
szervek feladat-és hatásköľéľől szóló l991' évi XX. toľvóny 12l. $ a) és b) pontiaival,
valamint a Magyaľoľszág helyi onkoľmányzataiľő| szőlő Ż01l. óvi CLXXXX. (Öľvény
13' $ (1) bekezdés 7' pontjával'

6. Nevelés és olĺtatás, kópességÍĘlesztés, isnreľetteľ.ieszĺés ĺĺs tájékoztatás
6.l. a szaknra etikai alapelvęinek kialakítása, botaľtása ós botaľtatása;
6.2. összehangoltegyesületi szellem kialakítása;
6.3. szakteľĹiletén és a közoktatásban iÍjúsági teľnrészet_ ós környezetvédelnli

i smeľetteľj esztést v égez;
6.4. a táľsadalmi kapcsolatok ápolásával és a törrręgtájékoztatás ęszl<özeinek

fel lrasználásával előse gíti az eľdés z szakma táľsadal m i nre gbecstil ését ;6'5. hiľdeti és teľjeszti a taľtamos eľdőgazĺlálkoclás alapolveit, islneľteti a7,

eľdogazdálkodás céljait, lehetőségeit, eľedményeit és szeľepét a gazclasági ćs
táľsadalnri fe.j lődésben;

6.6. feltáľja és elomzi a táľsadalom elváľásait és közľenrukodik ezen olváľások
teĘesítósében;

6.7. fóľurnot tęľenrt a szakmát és a kapcsolódó szalĺtoľiileteket éľintő táľsadalnri
páľlreszéd kialakulásálroz és fejlodésélroz S ezotl keľesztül az együttnrĹĺködés
kiszélesĺtésélrez;

6.8. goncloskoclik az Egyesiilet szakfolyóiľatának, az l862_lren alapított Hľdóseeti
Lapolĺnak ľendszeľes megjelenéséľől,
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6.9. gondoskodik az Egyesület Wagner Károly Eľdészeti Szakkönyvtáľának
műkodtetésérol és gyaľapításáról,

osszhangban a természet védelméľől szóIó 1996. évi LIII. töľvény 64. $-val, a

köľnyezet védelemének általános szabályairól szóló l995. évi LIII. tĺjľvény 54. $-val,
valamint a nemzeti koznevelésről szóló 201L CXC. torvény 2 s o bekezdésével és 4'

f (1) bekezdés a)-u) ponĺjaival, továbbá a nevelés és oktatás, képességfejleszté's,

ismeľetterjeszĺés, amelynek jogszabályi alapja és közfeladat.jellege a szintén a nemzeĺi
köznevelésről szĺjló 2011' évi CXC, ĺĺ;rvény 2.s (3) bekezdésén,4. $ (l) bekezdése a)-
u) pontjai alapjón, illetve a gyermek- és ifiúságvédelem, gyermek- és djúsćlgi
érdekképviselet, amelynek jogszabályi alapja és kozĺ'eladat ,jellege a gsłermekek

védelméről és gyámügłi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tt)ľvény 17 s (]) bekezdés
j) pontján alapul.

1. Szociálistevékenység,családsegítés,idoskoľťlakgondozása
7 .l. az erdészeti dolgozók özvegyei és arvái, valamint a nyugdíjasok sorsánal<

lehetoség szeľinti javítása, szociális támogatása,

összhangban a szociá|is ígazgattlsľól és a szociális ellátásolĺľÓl szlló 1993. évi IIl.
törvény 56-57 . $$-val, a gyermekek védelméľől és a gyámĹigyi igazgatásľól szóló |997.
évi XXXI torvény 14.$ és lB' $-val, a családok vódelméľol szóló 201l. évi CCXI.
töľvény l-6. $$-val, valamint a Magyaľország lrelyi ł5nkoľnrányzataiľól szőIő 2011 1. évi
CLXXXX. töľvény 13. $ (l) bekęzdés 8.,23. $ (4) belĺezdés 4., illetve (5) bekozclés

1 l. pontjával.

B. Nemzetköziintegrációelősegítése
8' 1. aktív tagságot vállal és együttmúkodik a ncnrzętkozi eľdészeti és

tęrmészetvédelmi szeľvezetekkel ;

8.2. szakmai továbbkópzést biztosító nemzetközi tarrulrnárryutak szeľvezésével
elősegíti minden képzettségi szintű tagja szťrmára az ismeľetek gyaľapodásťrt

és az inĺbľmációáľamlást,
összlrangban a koľnyezet védelernének általános seabályaiľÓl szlló 1995. évi LIll.
toľvény 1 l. $_val.

9. A Íbnti |-7. pontolĺban f'elsorolt kcjzhasznú tevĺĺltenységeinek elŐsegítĺĺse
céljából ttlbbelĺ kozott:

9'1. eloadásĺlkat, konĺ'erenciákat, vitaiiléseket, továbblĺépzéseket és gynkoľlati

bernutatlkat ľendez, utazásokat s,.eľVeŻl tuľisztikai ćs szalłaĺJitl(is
ĺevékenységeket lťlt el, szęrvez és szeľvezleĺ,

9.2. szak_ és egyéb könyveket, kiadványokat jeleľltet mog, illetve támogntjĺr

kiadásukat, a toľvóny, illętve szerződóses lcapcsolatai szeľint
erclő gazdálkodást ľo lytat.

Äz Egyesület biztosítia, hogy tagjain kívül mindon nrás éľdeklĺlclő is ľészesiilhessen
közhasznú szolgáltaĺásai hól.



2. Az Egyesület bevételei és kĺadásai:

Bevételek:

a) tagdíj;

Q aaéłe*íłt;_ekł+aĺban az Alapszabdlyban meghalározott ala1:cél szerinti (k'azhasznú)
és a gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyijtásából) származő
bevétel;
c) költségvetési támogatás:
ca) apa|yźtzatűtján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Euľópai Unió stľuktuľális alapjaiból' illetve a Kohéziós Älapból származ,ĺ\, a
költségvetésbol j uttatott támo gatás ;

cc) az Euľópai Unió költségvetéséből vagy nrás állanltcil, nemzetközi szeľvezettĺJl
származő tánrogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatfuozott ľészénel< az adozo ľendelkezése szeľint
kiutalt összege;
d) azállamháztartás alrendszęľęiből közszolgáltatási szeľződés ellenéľtékeként szeľzett
bevétel;
e) más szeľvezettol, illetve magánszemélytol kapott adomárry;
f) befektetés i tevékenysé gbő l szźnmaző bevótel ;

g) az a)_Í) pontok alá lrem taľtozó egyéb bevétel.

Kiadások:

a) alapcél szeľinti (kozhasznú) tevékenységhez közvetlentil l<apesolódó kĺlltségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyujtásálroz) közvetlentil
kapcsolódó költségek;
c) a mtĺködési költségek (ideéľtve az adlrrinisztľáció kciltségoit és az egyób ĺ'elmeľiilt
kĺjzvetett kciltségeket), valamint a többi tevékenységhez lrasznált inrmateľiális javalĺ ls
tár gyi ęszkĆizök éľtékesökkenési leíľása;
d) az a)_c) pontok alá nem taľtoző egyéb költség.

Az Egyesület mind a bevétoleit, mind a kiadásait a ĺ'entielĺ sz.oľilrti ľészlętezésbĺ:n.
elkülĺjnítetten, a szálrrviteli eloíľások szeľint taľtja nyilván.

Az Egyesület kizáľólag kettos könyvvitelt vezethet, magyaľ nyelvon, ĺ'oľintban.

Az Egyesület az alaptevékenységhez, illetve a válląlkĺlzási tevékcnységhez is kapcsotóck)
kľlltségeit, ráfordíĺásail a tényleges haszndlat (igénybellétel) aľdnydlłan, illetve ha er nent
állapítható meg, abkor iudá*eit) az alapcól szeľinti
(közhasznú) tevékenység és a gazdasétgi-vállalkozási tevékenység között az elcĺzoelĺbon
fęlsoľolt tevékenységek áľbevételének (bevételének) aľányťrban lĺell évente nregosztani.

Az Egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel tĺsszeĺ:iiggő inrnlateľiális .javak ós a
táľgyi eszköz<ik éľtékcscikkenési leíľását táľsasági adó alapjállak nleghatáľozásakoľ a táľsasági
adiról és az osztalékaclrľll szóló töľvény szeľint veheti l-rgyelenlbe ,
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Ha valamely évre vonatkozóan megállapítható, hogy az EgyesĹilet elsődlegesen gazdasági'

vállalkozási tevékenys égu szervezętnek minősült, az adóhatóság a civil szervezęttel szemben

toľvényességi ellenőrzési eljáľást kezdeményez.

3. Az adománygyűjtés szabályai

Az Egyesület javáľa adománygyűjto tevékenység folytatható' Az Egyesĺilet nevében vagy
javára történő adománygyűjtés nem jałhat az adományozók, illetve más személyelĺ
zavartsával, a személyhez fuzodo jogok és az emberi méltóság sérelmével, és csak az elnc5k

írásbeli me ghatalm azása alapj an végezhető.

Az Egyestilet részéľe juttatott adomanyokat az adomźnyozó nyilvántaľtásába beállított könyv
szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci aľon kell nyilvántaľtásba venni.

4. A gazdálkodásľa vonatkozó különiis ľendelkczések:

Az Egyesület gazdálkodásaľa egyebekben külĺjnösen a Civil Tv., a szánrvitelrol szóló 2000,

ĺĺvi C. töľvény, a civil szervezetek gazdálkodása) az adománygyűjtés és a lĺözlrasznúság egyes

lĺérdéseirol 35012011. (XII. 30,) Korm. rendelet, a civil szervezet éves költségvetési teľvét a
számviteli toľvény szerinti egyes egyéb szeľvezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési
kötęlezettségéneksajátosságaiľólszóló479/20I6(XII28')@Korm.
ľendelet ľendelkezéseit kell megfeleloen alkalmazni.

A gazdálkođásról a nyilvánosságot évente megfelelően, így kiilonoson a hĺlnlapjan tcjńénő

megjelentetéssel táj ékoztatni kell.

Az Egyesület működéséľol, vagyoni, pénziigyi és jövedelmi lrelyzctéľől az üzleti év

lĺönyveinek lezártĺsát k<jvetően az llzleti év utolsó napjával, illetvo a megszĹlnés napjával *

mint méľlegÍbľduló nappal * a jogszabályban meghatáľozottak szerint kotelos beszánrĺ:lťlt
lcészíteni.

Az Egyesület esetében az üzleti év azĺrnos a naptári évvel' Äz,JzleLi év az é:ł közben alakull,
illetve megszűno szeľvezetek esetében a megalakulás, illetve megszĹĺnĺĺs lóvében téľ ęl a

naptári éVtol' A méľleg foľdulónapja _ a megszűnést kivéve * deeembeľ 3l '

A beszámoló ťoľmáiát az Egyesület által folytatott tevélĺenység, az ĺĺves összęs bevétel (az

alapcél szeľinti tevékenység és a gazdasági_vállalkozási tevékonysĺĺg Össues bevételének)
nagysága, valamint a könyvvezetés módja hatáľozza meg'

A beszámoló taľtalmazzn:

a)azegyszerĺÍsítettévesheszcimolót,benneaméľleggc|@
méľłege$,
b) benne az eľeclménykimutatássa/ @, ds

c) benne a kettos konyvvitel okálr a kiegészíto nrellékletĺe/. A kiegćszÍtő mellékletbelr
be kell mutatni a támogatási pľogľam keľetében végleges .iellcggcl ĺ]bllrasznált ĺisszegclcet

támogatásonként. Tfunogatási pľogľanr alatt a kozponti, az önlĺoľmányzati, illetve nemzetlĺözi
ĺbrľásból, illetve más gazdálkodÓtól kapott, a tevókenység ĺienntaľtásĺlt, ĺ,ejlesztését célzó
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támogatást, adománý kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási
pľogram keretében kapott visszatéľítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásľa
vonatkozó, előbbiekben ľészlętezett adatokat. A kiegészítő nlellékletében be kell mutatIri a
szervezetálta| az üzleti évben végzett fobb tevékenységeket ćs pľogľanrokat.

Az Egyesület beszámolójával egyidejűleg kozlraszntlsági nrellékletet is készít. A
közhasznusági mellékletben be kell mutatni a szeľvezet által vógzett kĺizhaszrrú
tevékenységeket, e tevékenységek fő célcsopoľtjait és eľedményeit, valamint a kcizhasznťl
jogállás megállapítź.sához sziikséges adatokat, mutatókat' A kiizlrasznúsági melléklet
tartalmazza , a közhasznű cél szeľinti
juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyú.itott jtlttatások clsszegét és a juttatásban
részesiilő v ezető tisztségek fel soľolását.

Az Egyesület köteles a jóváhagyásľa jogosult tęsttilet által elÍogadĺltt bsszámoliját, valamint
közhasznúsági mellékletét _ kotelező könyvvizsgálat esetón a l<ĺirryvvizsgálói záľadékot vagy
azátadék megadásának elutasítását is taľtalmazó ftiggetlen kcinyvvizsgálói.ielentóssel együtt *"

az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és
kozzétewi, kötelező könyvvizsgáIat esetén ugyanolyan .ľoľnrálran és taľtalonrnral, mint
amelynek alapjĺín a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

Az Egyesület a kozhasznúsága éľdekében állami, közigazgatási, kciltségvetési szervvęl
kozszolgáltatási szeľzodést kot. Nem minősül kĺizszolgáltatási szeľzcldósnok a feIaclat
ľtnanszíľozását szolgáló támogatás, ha a támogatás nyújtásánal< mincĺon ĺ'eltótelót iĺlgszabáIy
határozza meg, és a tamogatási dĺintés meghozatala soľán a döntĺśshozclnak nréľlegelési "jĺ:ganincs. Nem minősül méľlegelési jognak, ha a dcintéshclzĺi a jĺlgseabályban meghatáľozott
támogatási keľet kimeľtiléséig a támogatás odaítéléséľo vonatkonl, a jagszabályi Íbltételeknok
megfelelő kéľelmęket beéľkezósi soľľendben telj esíti'

Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a tĺĺmogatót, az linkélltest, valamint e szonrélyek közeli
hozzátartozőját _ a báľki által megkötés nélkül igénybe velrető szolgáltatĺlsol<, illetve az
Egyesület által tagsának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létosĺto okiľatrrak rnegĺ-elelő
juttatások kivételével _ cél szeľinti juttatásban nem rószesítheti.

Az Egyesiilet báľmely cél szeľinti juttatását - a létesítő clkiľatbarr nreglraĹńľozott szabályĺ:k
szeľint _ pá|yázathoz kĺjtlreti. Ebbon az esetben a pälyáza\i ĺiclhívás nenr taltalnrazlrat olyan
fęltételęket, amelyekboI _ az ęset osszes köľülményeinek mćľlegelćsével * nregállapítható,
hogy a pá|yázatnak előľo meghatáľozott nyeľtese van (színlolt pályázat). Színlelt pályŕv,at a
cél szęrinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

Az Egyesület váltót, illetve rrrás hitelviszonyt megtestesítő éńél<papĺfl nenr bocsáthat lĺi'
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4.$ Az Egyesület tagiai

Az Egyesiiletnek tagja lehet önkéntes alapon minden olyan természetes és jogi
személy, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és célkitiizéseit, és teljes bizonyítťl
erejű magánokirati foľmában betépési nyilatkozatot tesz a4. $ 4. pontja szerint.

Az egyesületi tagság önkéntes.

Az Egyesület tagja:

3.1. renđes tag
3'2' pártoló tag
3.3. tiszteletbeli tag

Az Egyesület rendęs tagsa az a teľmészetes személy (továbbiakban: ľendes tag), alĺi
belépési szánđékál' írásban az Egyesület valamelyik lrelyi csopoľtjanál bejelentette,
belépési nyilatkozatát a helyi csoport elnoke és titkáľa elfogadta, a tagnyilvántartásban
szerepel, valamint az A|apszabályban foglaltakat magáľa nézve kotelezonek elismeľi
és a tagsággal jaľó kötelezettségeinek folyamatosan és felelosen eleget tesz, illetvo
jogaitfelelősengyakoľolja.Aľendestagoktagdíj#oakövetkezl'ił@fu
W*ore
- az Egyesiłlet tagja évi 9.600,- Ft, üzilz Kílencezer hatszdz forint tagdíj

megftzetésére kötele, amennyíben aktív dolgozó, (munkaviszonyban dlló, illetve
vdllalkoai),

- az Egyesiłlet tagja évi l.200,- Ft, azaz Ezerkettőszĺizfoľínt tagdíj meg|izetéséľe
köteles, amennyiben tanulói jogviszonyban dll, illetőleg munkanélkiili vagy
k ii lÍö ldÍ d l la mp o l g ĺÍ r s d g li, il l e t ől e g G Y E s - G Y E D - t k ý ük l

- űz Egyesiilet tagia évi 3.600,- Ft, ílzaz Húľomezeľhatszdz forint tagĺlĺ,j
me g1ftzeté s é ľ e köte le s, ame n ny íb e n ny ug díj as,

- a tagdíj a tdrgyév februlir elsejéig teĘesítenĺIő egyt)sszegben, illetve annak fcl.t
tetjesítendő a tdrgyćv febľudľ elsejéig, míg a mdsůk fele pedig a tĺźľgyév jlłIius
15.-ig.

Jelen Alapszabály fďlha:a\mazza aZ tigyvezetést a belépésľol való dontós
meghozatalára. A belépés ellbgadása a tagnyilvántaľtásba tĺlľténő bejegyzéssel valósurl

meg.

Az Egyesület páľtoló tagja a?. a teľmészetes vagy jclgi személy, illetve jogi
személyiséggel nem ľendelkezo szervezet, akivel a:Ž. lägyesület elncjke eľľe

megállapodástköt. A
pártoló tag tagdíjat nem 1izet, jogait és kötelezettségeit a vele kÖtött megállapoclás
Íarta|mazza, azonban senr választójoga, sem választlratÓságijoga nem lelręt. "4 páľtoló
taggal kötött megdllapodĺIs szerÍnt a pdľtolĺÍ tilg ilz Egyesiilet tevékenységében
ti n ké nte s h o zzúj ĺi ľ ul l'ls livn l v e s z ľ é s zt.

2.

a

4.

J.



6. Az Egyesület tiszteletbeli tagja az akíemelkedő teľmészetes vagy jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit az llgyesiilet éľdemei elismęréséĺjl
vagy az Egyesület céljának megvalósításában ki1b.itett tevékenységéért tiszteletbeli
taggá vá|aszt. A tiszteletbeli tagot az elnökség eloteľjesztése alapján a küldöttgyrilés
véůasztja' A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet, a ľendes tag valamennyi joga megi lleti,
kivéve avá|asztás és a választhatóság jogát.

5.$ Az egyesületi tagok jogai

l ' Az Egyesület ľendes tagjai:

1.1' az Egyesület báľmely tisztségére megválaszthatók;

1.2. az Egyesület küldöttgyűlésén az Egyestilet tagiai az általuk választott ktildöttek
útján gyakoľoljálc jogaikat (szavaznak a dontésľe bocsátott kérdésben ĺĺs
nyilvánítanak véleményt);

1.3. jogosultak az Egyesület céljainak elérése éľdekébcn az llgyesület báľnrelyil<
szerve elé javaslatot eloteľjeszteni és kéľni javaslattlknak kĹildöttgytĺlés olć
teľjesztését;

1.4' jogosultak tájékoztatást kéľni és kapni az Egyesiĺlet mindęnnelnĹi
tevékenységérol, nrűködéséről és anyagi helyzetéľol;

1.5. jogosultak az Egyesület könyvtaľát igénybe venni;

l.6. jogosultak a tagsági viszony alapjan jáľó minden kedvęznrényt az egyenlő
jogok alapján igénybe venni.

2. A pártoló tagok jogait a veliik kotött megállapodás taľtalmazza.

3. A tiszteletbeli tagok a választás és választlratóság joga lĺivćtellvęl valnmennyi joggnl
ľendelkeznek.

4. A tag az EgyesĹilet valanrely szeľvének tciľvénysóľto hatáľozatát a tudĺ:másáľa jutástól
számított 30 napon belül bíľóság elott megtámadhat|a'

6.$ Az egyesületi tagok kłitelcssógei

Az Egyesület minden tagianak kötelessége:

1. az Egyesület Alapszabályának betaľtása;

2. az egyesületi célok - lehetosége és képességei szeľinti - megvalósítása, ľenc]szeľcs
egyesületi tevékenység kifejtése;

3. alkotó és fęlęlősségteljes munka végzése a vállalt ĺisztségekbon;
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az Egyesület választott szervei által hozott hataľozatok megismerése, végrehajtása és
az Egyesület nevében töľténo nyilvános szeľeplés esetén ezek szovegének és
szellemiségének képviselete ;

az Egyesület tarsadalmi tekintélye és belső fegyelme feletti őľködés, az Egyesület
tagsához méltó magataľtás, a hivatástudat és az összetartozás szellemének ápolása;

aZ Egyesület hagyományos egységének megőrzéséért, szellemi és anyagi
gyarapodásáért és a tagsági kör bővítéséért tevékenykedni;

a tagdij előírás szeľinti befizetése. Az Eglesiilet tagjdn ezen Alapszabúly
vonatkozdsdban a rendes tagot érti, akinek tagdíj Íizetési kötelezettsége van, il
pórtoló tag tagdíj Jĺzetlĺsľe nem köteles ű 4. s. (5) bekezdćsben is megfogalmazottak
szerint.

j*ĺe+*

A tag ioga és kötelezettsége a fentĺek szerint és azokon túl:

A tag tagsági jogait személyesen gyakoľolhatja. A jogi személy tag tagsági jogait a ľá

iľanyadó jogszabályok ľendelkezései szerinti törvényes képviselője útján gyakoľolja. A
küldöttgyulésen való ľészvétel, illetoleg atagkizárásáľa iľányull eljáľás kivételével ĺt

tagsági jogok meghatalmazotĺ útján való gyakoľlása nem lehetséges.

A tagsági jogok forgalomképtelenek és nelĺI oľökölhętők. A tagok szerrrélyéľe

vonatkozó adatok nem nyilvánosak. A tag joga az Egyesület munkájában valÓ
ľészvétel, az Egyesület ľendezvényeinek latogatása, az l3gyesület báľmely tisztsógéľo
való választás és megválasztás joga' A tag jogosult az Egyestilet céljainak eléľóse
éľdekében az Egyesület báľmelyik szeÍve elé javaslatot előteľjeszteni, jogostllt
tźtjékoztatást kérni és kapni az Egyesület mindęnnemrJ tevékenységéľol, mťrkcićlóséľĹĺl

és anyagi helyzetéľol;jogosult a tagsági viszony alap"ián jáľó nrĺrrden kedveznrćnyt az

egyenlo jogok alapján igénybe venni.

A tag a fbntiek szeľint koteles az Alapszabályban meglratáľĺlzott tagi kötelezettségek
teljesítéséľe. A tag nem veszélyeztetheti az Egyesület céljainal< nregvalósítását és az
Egyesület tevékenységét. A tag kotelezettsége aZ ligyesĹilet mťrkĺjdésének és

munkájának támĺlgatása, az Alapszabály és a küldöttgytllés hatáľozatainď< betaľtása és

a tagdíj nregfizetése'

A tagok - a tagdíj megfizetésén tťrl _ az ligyesület taľtozásaiéľt słlját vagyonul<kal nęnr

fęlelnek.

5.

6.

8.

9.

r0.

11,
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7.$ Az egyesĺileti tagság megszűnósc

1. Az egyesületi tagság megszűnik:

l.1. a helyi csopoft útján a titkáľság ĺ'eléjelzett íľásbeli nyilatkozattal, az,az
kilépéssel,
A tag tagsági jogviszonyźi az Egyesület helyi csopoľtjának vezetojéhoz
intézett írásbeli nyilatkozattal bármikoľ, indokolás nólkul megsztĺntetheti.
kizáľással. A kizaľás esetében iľányadó eljáľást a 7.$ 3. pontlartalmazza.
elhalálozással vagy a tag jogutód nólküli megsztinésével,
tiszteletbeli tag esetén a fenti eseteken túl: a tiszteletbeli cíľir
visszavonásával' illetve a tiszteletbeli címľől toľténo lemondással,
töľléssel, amennyiben a tagsági viszony lráľom éve szĺinetel. Pátoló tag
esetében a megállapodás, vagy jogalanyisága megszĹilrésével'

A tag tagsági jogviszonyát legĺbliebb háľonr évig szüneteltetheti az
Egyesület főtitkáľa felé történt íľásbeli rryilatlĺozata megküldésével. A
szünetelés kezdő idopontja a nyilatkozat igazolt átvétęlót koveto 8. nap. A
kezdő időpontig a tag valamennyi jogát és ktjtelezettsógét teljesíteni köteles. A
szünetelés ideje alatt a tagsági jogok gyakoľlásáľa, illetve a tagsági
kötelezettségek teljesítéséľe a tag nen'l iĺlgosult, illeĺve nenl kötelezhotĺr. A
szünetelés megszüntetése a sziinetęlést kezcleményezo tag íľsábęli
nyilatkozatával lehetséges, melynek hatálya a nyilatkĺ:zat fótitkáľ által töľténő
igazo|t átvételét kĺiveto 8. nap. A lratály beálltával a tag valamennyi joga ćs
kötelezettsége feléled. Amennyiben a szĺinetelós mogszüntetéséľe a szünetelĺj
tag álta| háľom éven beliil nem keľtil soľ' a titkáľság a tagrt a
tagnyilvantaľtásból töľli. A töľlési lratáľozatot a szülretelő tag ľészéľe a

hattlrozat keltét kcjveto 8. napon beltil meg kell lĺüldoni, A toľlési lratáľozat
ęllen annak kézhezvételétől számított 30 napon beltĺl a cínrzett tag annalĺ'
éľvénytelenségének megállapítása éľdekében bíľóságlroz Íbrdulhat. A töľlĺĺsi
határ o zatnak a j o goľvo s latľó l ttjľténő ki o ktatást rne gfel e l ően taltal mazn i ke l l .

l.6. A tagsági viszony Egyesület általi Í"elnrĺlndásával. Amennyibon a tag
tagdíjfizetési kcitelezettségének táľgyév febľuáľ Z8_ig nem tesz eleget ls
tagsági viszonyát sem szünetelteti, az évi ľendes l<ĹildottgytĺIésen aJir,eÍésrc
felszólítja :ie
a küldöttgyűlés, amelyet igazolható módon megküI.d az, EgyeslłleÍ' és
amelyben teljesítési plithatdľidő ĺľ szeľepel. Ezen póthatúľiĺlő
eredménytelen eltelte esetén az Egyeslłlet a tagsdgi jogviszonyt 30 nnpos
h atdľ időve l fe lmo n dh atj a.

2. Kizźlrhatő azatag:
2.l. aki az Alapszabály eloírásait megséľĹi;
2'2. aki egyóblĺónt olyan magatartást tanúsít' amoly méltatlallná tęszi ,đz

egyesüloti tagságľa;
Ż.3. akit szfurdélcos bűncselekmény miatt végľohajthato szabadságvesztćsľe

ítéltek, Vĺ}gy a kozügyek gyakoľlásától eltiltottak.
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3. A tagnak jogszabályt, Alapszabályt vagy kĹildöttgyűléSi hatźlrozatźĺt súlyosan vagy

ismételten sérto magataľtása esetén, továbbá a7 .2.2. és 7 '2.3. esetén a ktildöttgyulés - báľmely

tag Vagy egyesületi szeľv kezdeményezésére - ataggal szembęn kizárási eljaľást folytat le. A
kiztrás kezdeményezésére iľányuló bejelentést az elnokség ľészéľe kell megkiildeni. Az
elnĺikség a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldi a

kezdeményezést az érintett tagnak és egyben gondoskodik a ľendkívüli küldöttgytĺIés

osszehívásaľól a kezdęményezés kézhęzvételétől számított kilencven napon belüli időpontra,

egyben gondoskodikakizźĺźlsi bizottság megalakításaľól. A kizárási bizottság 3 tagból és 3
póttagból áll, akiket az elnökség váiaszt ki a ľendes tagok kozül. A kizáľási bizottság tagia
nem lehet akizárást kezdernényezo Íé|. Amennyiben az elnökség kezdeményezi akizátásI,
ťlgy a kizárási bizottság tagjait az e||enőrzo bizottság jeloli ki. A kizárási bizottság a tagság

számáranyilvános ülést taľt legkésobb a rendkívüli közgyűlést megelozo tizenotödik napon az
Egyesület székhelyén. Amennyib en akizźtási bizottság valamely tagja nem tud ľészt venni az
ülésen, úgy helyette az alfabetikus soľľend szeľinti elsó, az ő ď<adályozÍatása esetén a
lrrásodik, mig az o akadályozÍatása esetén a harmadik póttag jáľ el.

A kizárási bizottság meghallgada a tagot, aki eloadja védekezését, bizonyítékait. A kizárási
bizottság meghallgatása a tagság számára nyilvános. A meghallgatást rigy kell megtaľtani,

hogy azlehetoleg egy napon belĹil befujezodjék, kivételes esetben egyszeľi, nyolc napon belĹili
lralasztásra van lehetőség.

A kizárási bizottság tagjai közĹil elnoköt választ, aki az iilést vęzeti' Az ülós bęľekesztése előtt

a kizáľási bizottság elntjke ĺigyelrnezteti a tagot arľa, hogy egyéb eloaclnivaló hiányában a

kizáľási bizottság tilését beľekeszti. A beľekesztést kovetoen a kizáľási bizottság tagiai
s,zavaznak a kizáľási kezdeményezésľől. A szavazás során elsőként a legÍiatalabb lĺizáľási
bizottsági tag szavaz, majd utolsóként a kizaľási bizottság elnoke.

A. szayazás eredményétől Íiiggően a kizáľási bizottság javaslatot hoz, amely szeľint vagy
javasolja atagkizárását vagy javasolja atagkizärásáľa iľányuló kezdenrényezés elutasítását.

Valamennyi javaslatát indokolással koteles ellátni, az indokolťrsnak taľtalmaznia kell Íl

lĺezdeményezés irrdokát, a tagi véclekezés összeťoglalását és a liizáľťrsi bizĺ:ttság javaslatánnk

indokait. A kizáľási bizottság 'iavaslatát a tagság ľészéľe a ľendkívüli lĺozgyűlésen isnreľtetni

lĺell, míg a kezdeményezo és az éľintett tag részéľe postai úton is nreg ltell ktilclęni.

A ľęndkívüli közgyűlésen elsőként a kizáľási bizottság javaslatát kell ismeľtetni az aktrrális

napirendi pontnál, ezt kovetően a kizáľást kezdeményezó aclhatja elő inĺlĺtványát vógĹil a

l<izárási indítvánnyal éľintett tagnak lehetoséget kell biztosítani vódekezése ismeľtetéséľę. A
Iĺizáľásról ezt kcivetoen a ľendkíviili küldottgyűlés szltöbbségi hatáľ<lzattĺl dÖrrt'

Amennyiben a ľendkívĹili l<ozgyűlés a tagot kizáľj a, a Vizhr| tag tagsńgi viszonya az íľťtsba

Íbglalt határozat a kizáľt tag ľészóľe toľténo kézbesítésével nregsz{ĺnik. A kizáľási lratáľozatot
íľásba kell Íbglalni és incĺokolással kell ellátni; az inclokolásnak taľtĺlnrazrria kell a kizáľás
alapjául szolgáló tényeket ós bizonyítékokat a kizhrási bizottság javnslataľa iľányadl
szabályok szerint, a hatáľozatnak taľtalmaznia kell továbbá, hogy a hatáľclzĺrt ellen a kizáľt tag

iogoľvoslati kéľelemmel foľdulhat a hatáskoľľel és illetékessóggel ľendelkező bíľósághĺlz a
kĹildöttgyrĺlési hatáľozatok megtánradására vonatkozó jĺlgszabályi ľelrclellĺezések szeľint.

4. A tiszteletbeli tagsági cín visszavonásáľól a'z clnökség eltlteľjcsztésc alĺrpián Ĺl

l<üldöttgyűlés dont'
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8.$ Az EgyesüIet szervei, míikłidése

1. Az Egyesület szeľvei:

a küldöttgnĺlés,
az elnökség,
az el|enőrző bizottsás
a helyi csoportok,
a szakosztályok,
tanácsadó testületek'
az ęseti bizottságok.

2. Az EgyesÍilet vezeto tisztségviselői:

2.r.
2.2.

az elnökség tagjai,
az ellenórzo bizottság tagjai.

ffi
Az alkalmazotti viszonyban lévő főtitkárra a Munka töľvélrykonyvének vezętőáIlásťl
munkavállalókra vonatkozó ľendelkezései az iľányadók.

9.$ A küldöttgyiilés

Az Egyesĺilet legfóbb szeľVe a ktildöttgytĺlés.

A küldöttgnilés szükség szerint, de legalább évente egyszeľ az év elején (legkósőbt:
május végéig) ülésezik (ľendes ktildöttgyrĺlés)' ÖsszelrívásáľÓl az elnökség ĺlĺintisc
alapján az ęlncik (akadályoztatása esetén al. egyik alelnolĺ) gondosltodik, A
küldöttgyűlést összę kell hívni akkoľ is, ha azt a bíľlság olľendeli, illetve ha azt ĺt
rendes tagok legalább egytizede _ az ok és a cél nlegjelĆilósévęl _ kéľi. A kéľęlenr
kézhezvételétől számított 30 napon beli'il az Elnök kötelęs a ľendkívüli küldiittgyűlóst
ĺjsszehívni. Ugyancsak ľendkíviili küldöttgytĺlést kell összelrívni, ha azt az llgyesillet
felügye l o szeľve íľásban inditv ány ozza.

A meghívónak taľtalmazrria kell:
- az ülés lrelyét,
- iclőpontját, és
- napiľencljét.

A meghívóban ľęl kell tüntetni, hogy az esetleges hatáľozatkóptelonség esetćn eu
eľedeti napiľendi pontok megtárgyalásáľa ismótelten Ćĺsszelrívcltt küldottgyulés nlikoľ
és hol keľĹil megtar1ásľa.

A meghívót íľásban kell megküldeni olymódon, l-rogy az iilés idopontját legalább l5
nappal megeloeően a meglrĺvók bizonyíthatóarr el kii l désľo keľiil j enek.

A küldcĺttgyűlés alĺkoľ lratáľozatképes, ha azon a nregválasztott ktildijttęk 50 oÁ-u -v 1

fó meg|elent.

1.

2.
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A küldottgyűlés hatáľozatait a jelenlévők szótöbbségéveIhozzźlk mindazon kéľdésben,

amely tekintetében az Alapszabźĺ|y a szótöbbség magasabb aľányát nem íľja eIő. Ha a

küldöttgyűlés nem hatźĺrozatképes, megismételt tiléSt kell tartani. A megismételt tilés a
határozatképtelen ülést követő késobbi időpontra, az eľedetivel azonos napirenddel
hívható össze' A megismételt ülés a legfóbb szeľv esetében a megjelent tagok számáta|
fi'iggetlenül hataľozatképes.

A küldottgyűlésen az Egyesület elnoke elnökol, távollétében valamelyik alelnok,
illetve ezek esetleges távollétében bármelyik elnökségi tag.

A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy kozzététę|étol számított nyolc napÖn

belül a tagok és az Egyesület szervei a küldöttgyűlést osszehívó szervtől vagy
személytol a napirend kiegészítését kéľhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend
kiegészítésének targyában a küldöttgyűlést összehívó szeľv vätgy személy jogosult
dönteni. Ha a napiľend kiegészítése iľanti kéľelemről a kĹildĺittgytĺlést ĺjsszehívó szeľv
Vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a küldöttgyulés a napiľend elfogadásáról
szóló határozat meghozatalát megelozoen külön dtjnt a rrapiľend kiegészítésének
tárgyétban.

A küldöttgyűlés a más egyesületi szeľvek hatásköľébe utalt kéľdésekben a dontési
j o got e gyszeriĺ szótöbb sé gű hatáľo zatta| saj át hatáskoľébe vonhatj a.

A ktildottgyűlés kizáľólagos hatáskorébe tartozik :

4.I. dontés az Ä|apszabály megállapításaľól, illętve mldosításáľól;

4.2. az Egyesület megszűnésénok, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

4'3. a vezeto tisztségviselo feletti munkáltatói jogolc gyalĺĺlľlása, ha a vezetti
tisztségviselő az EgyesĹilettel munkavíszonyban áll;

4.4. a 12. $-ban ľögzítettek szeľint az elnökség tag|ainak, valamint a l7.$.-ban
ľogzítettek szerint az ęl|ęnorzo bizottság tagiainak megválasztása, illetve ezen

testületek tagjai visszahívásával kapcsolatos döntés nreghozatala, továbbá
díj azásanak megállapítása

4 .5 . az elntikség beszánroltalása az Egyesület kĺjzhasznťl tevélcenységéľol;

4.6. döntés az elnoksóg által előterjesztett beszánroll elfbgadásztľól, a költségvetési
tám ogatás el1bgadásáľól, a vagyon f-ellrasználásńval kapcsĺllatos kimutatásľól, a

cél szeľinti .juttatásĺlk kinrutatásáľó|, az llgyesĹilet vezető tisztségviselŐinrglĺ
nyú.itott jtrttatások osszegéľől és a közhasznú tevékenységľĺll szóló szcĺvegcs
beszámolóról;

4.7.

4.8.

4.9.

dcintós egyesĹileti szaklap alapításaľól, vagy szalĺlap nregszüntetésóről;

dontés az lJgyesĹilet ĺĺvi költségvetésének meglrntáľozásńľÓl ;

a be1cl<tctćsi szabályzĺrt el lbgadása;



4.I0. egyęsületi kitüntetések a\apitása, és aZ elnokség előterjesztése alap.ián
adományozása;

4.l1. rendes tagok tagdíjának megállapítása.

4.I2. az olyan szeľződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület sa.ját
tagjával, vezętő tisztségviselőjével, a felügyclobizottság tagjával vagy ezek
hozzźiarto zój áv al köt ;

4.13' a jelenlegi és koľábbi egyesületi tagok, avęzętő tisztségviselők és az e|len,(3l'z,łi

bizottsági tagok vagy más egyesĹileti szeľvel< ĺagiai elleni káľtéľítési igényclĺ
éľvényesítéséľol való döntés;

4.I4. a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszalrívása és díjazásának
megállapítása; és

4.I5. a végelszámoló kijelölése.

Az Egyestilet Alapszabályának módosításálroz a .jelen lévő tagok háľornnegyecles
szótöbbséggel hozott határozata szükséges' Az ligyesĹilet céljának nlódosításálrĺ:z és az
Egyesület megszűnéséľol szóló küldöttgyűlési döntéslroz a szavazatiJoggal ľendelkczo
tagok háronrnegyedes szótöbbséggel lrozott hatáľozata szükséges.

A küldöttgyűlés, valamint az elnokség hatáľozatlrozatalában nenr velret részt az a
személy, aki vagy akinelĺ kozeli hozzźúarIozó.ia a hatáľozat alapján

a) kötelezettség vagy felelĺĺsség alól nrentesiil, vagy
b) báľmilyen nrás elonyben ľészesül, illetve a nregkötendĺl .iĺtgĹigyletben egyólrkónt
éľdekelt.

Nem minostil elonynek a közhasznú szeľvezet cél szeľintijuttatásai keľetében a báľlci
által megkotés nólkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az llgyesiilct
által tagjának, a tagsági jclgviszony alapján nyújt<ltt, az Alapszabálynak rrregÍ'elelő cél
szeľinti .juttatás.

A kiĺldcittgyűlésľől 'iogyzőkönyvet kell készíteni,, anre lyet az elncjk, a
jegyzokonyvvezeto és két hitelesíto íľ alá. A .iegyzokł:nyv lretekintésľe nrinden
éľdeklodo tag ľenclelkezéséľe áI1l azEgyesiilet titkáľságán. A kildrĺttgyűlés lratáľozatait
az Erdé,szeti Lapolcball és az EgyesĹilet honlapján, a beszánrolót és a kcizhasznťlsági
mellékletet, aki)'z.haszlrú tevékenységgel kapcsĺllatos valamelllryi iľatot a ĺotitl<áľ ĺrz
Egyesület lronlap.jfu közzétesz| azokat az EgyesĹilet szólĺlrelyón a fotitkáľľal eloľę
egyeztetotett időpontban báľki megtekirrtheti. A fótitkáľ a l<iilcleittgytĺlés hatáľclzataiľól
nyilvántaľtást vezęt (Flatáľozatok Táľa), mely nyilválrtaľtás tnľtalnrazza a döntĺĺsck
taľtalmát, idopontját, lratályát, a dontést támĺlgatlk ós ellonzok számaľátryát (ha
lehetséges személyét). Az Egyesület kĺjzhasznri mtĺkeĺdósóvel és kclzhasznú
tevékenységóvel kapcsolatos iľatok nyilvánosalc, abba báľki betekintlret, a Íotitkáľľal
előzetesen egyeztetett iclĺĺpontban, az Egyesület szćlĺhelyćn.

6.
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Az elnoksé g és az ellenőľzo bizottság tagjai a küldottgyűlésen tanácskozási joggal

vesznek részt.

Az Egyesület küldöttgyűIése nyilvános. A küldöttgyulés határozatait az ErdészeIí
Lapokban, illetve az Egyesület honlapjan nyilvánosságľa kell hozni a 9' $ 6. pontjábalr

foglaltak szeľint. Ahatźĺtozatokat az érintettekkel ktilön is kcizölni kell'

Az elnĺjksé g és az ellenoľző bizottság tagjait a küldöttgyĹĺlés hataľozott iđore, négy
évre válaszda. Amennyiben e testületek tagjai köziil báľkinek a tisztsége a lejáľati icĺő
elott bármilyen okból megszűnik, űgy a soron kovetkező küldöttgyűIésen kötelezően
pőtvźiasztźlst kell tartani és a meghatźĺozott tisztségre a még hátľalévo idoszakľa újbrl
tisztségviselőt kell választani.

10. $ A küldtittek

A ktildöttgyűlésen az EgyesĹilet tagjai tagsági jogaikat az általuk megválasztott
küldötteik útján gyakorolj/rk. A küldötteket a helyi csopoľtok egyszeľtí szótobbséggel
vá|asztjćk. A helyi csopoľtok a küldötteket az a|ábbiak szeľint választjak a he|yi
csoport taglétszáma szerint:

helyi csoport
taslétszáma

választlrató
küldöttek létszáma

80 fóiĺl 1fő
81 _ 160 ĺo 2tó
161 *240'r'ó 3Íő
Ż4| _ 320 Íő 4fó
320 fó fölött 5 ĺ,ő

A kiildotteket az EgyesüIet tagjai hatáľozott iđőre választ1'äk azzal,lrogy mandátunrulĺ
a választ{ls évét követo negyedik év szeptembeľ 30-ig taľt. Abban az esetbcn,

amennyiben a kiildcitt megbízatása bármilyen okból a lejáľat előtt megszrĺnik, úgy a
választásra jogosult tagok lĺÖtelesęk a hátralévő idoszakľa pótválasztással új külclcjttet

választani a megszűlrést kĺlvető 30 napon belül.

A helyi csopotl létszálĺának változása az adott választási ciklulson bęlĹil nenr vezet a

küldĺjttek számának változásá]roz.

A megválasztott küldĺ:ttęlĺ nevét a lrelyi csopoľt titkáľa kötęles hözölni az Egyesiilet
titkáľságával, A küIdött jogait csak személyesen gyakoľollratja'

l1. $ A vezeto tisztségviselőlĺľe vonntkozó általános ľcndolkezéscko válnsztásuk szabályĺli

l. Az Egyesület valanrerulyi vezető tisztsógviselójéľe vonatlĺozó általános ľendelkęzéselĺ:

A közhasznú szervezet megszűnését követo hfu'om óvig nenr lchet más közlrasenú
szervezet, igy az Egyesiilct vezető tisztségviselóje az a szeľnóly, aki koľábban olyan
kozhasznťr szeľvezet vęzctĺ: tisztségviseloje volt *- annalĺ nregszĹinését megelőző lĺćt
évben legalább egy évig *,

9.

l.
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a) amely jogutód nélkül sziĺnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtarto ztsát nem egyenl ítctte ki,
b) amellyel szenrben a:záIllami adó- és várnlratóságielcntos összegű adóhiányt táľt ĺ'el,
c) amellyel szemben aZ állami adó_ és vánlhatóság uz|et|ezfuás intézkec1ćst
alkalmazott, vagy üzletlezáľást helyettesíto bíľságot szabott ki,
d) amelynek adószámttt az ál|ami adó- és váInhatőság az adőzás rendjérol szĺiló

töľvény szeľint felfiiggesztette vagy toľĺilte.

A vezetó tisztségviselő, illetve az ennek jelillt személy kötelęs valamennyi éľintett
közhasznú szeľvezetet elozetesen tájékoztatni aľľól, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szeľvęzetnél is betölt.

llł. Yezetó tisztségviselő az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvoképességc{t a
tevékenysógc ellátásához szükséges köľbelr nem koľlátozĺák' Ha a vczeto Ĺisztségviselo jogi
személy, a jogi személy koteles kijelölni azt a teľnrćszętęs szenrélyt, aki a vezetĺl
tisztségviselői feladatokat nevében elláda' A vezeto tisztségviselőkľe vonatkoző szabźtlyokat a
kijelölt személyľe is alkalmazni kell.

A vezeto tisztségviselo iigyvezetési fęladatait személyosen kclteles ellámi. Nenr lelret vezető
tisztségvise|ó az, akit brĺncselekmény elkĺjvetése miatt jĺlgeľösen szabaclságvesztés bĹintetésľe
ítéltęk, amíg a büntetett eloélethez ľúzodő lrátľányos lcĺlvetkgznrćnyek alól nem mentesĹilt,
Nem lęhet vezető tisztsógviselő az, akit e foglalkozástóliogeľoscn oltiltottak. Akit valtrnrely,
az Egyestilet tevékenységével kapcsolatos foglalkozástól jogeľos bíľói ítélgttel eltiltottak' ĺrz
eltiltás hatáIya a|att az Egyesület vezeto tisztségviselője nenr lehet. Az eltiltást lĺimclnclťl
hattnozatban megszabott idotaĺamig nem lehet vezetĺ5 tisztségviselő az, akit ęltiltoltalĺ a
vęzető tisztségviseloi tevékenységtől.

A vezető tisztségviselo a tagok ľészéľe köteles az ligyesÍiletľę vonatka7,óal1 folvilágosítást
adni, és szánukľa a vonatkozó iľatokba és nyilvárrtaľtásokba betękintést lriztosítalri' A
felvilágosítást és az iľatbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett íľásboli
titoktartási nyilatkozat tételélrez kötheti. A vezeto tisztségviselő męgtagadhatja ŕt
felvilágosítást és az iľatokba való bętękintést, ha eZ az tsgyesület Ĺizleti titkát séľtenéo lra a
felvilágosítást kéro a iogát visszaélésszeľűen gyakoľĺ:lja, Vagy felhívás ellenéľe nenr tesz
titoktartási nyilatkozatot. }Ia a felvilágosítást kéľo a Í'blvilágosítás megtagardását
irrclokolatlannak taľtia, a rryilvántaľtó bíľóságtól kéľheti a7' EgyesĹilct kotelozését a
felvilágosítás megadásáľa'

Avezető tisztségviselo az ügyvezetési tevékenysége soľán az Ľgyesületnek okozott lĺáľokćľt a
szeľződésszegéssel okozott káľéft való felelősség szabályai szoľint ľelel az Bgyestileĺtel
szęmben.

Megszunik a vezető tisztségvisoloi megbízatás
a)hatźĺrozott idejű nlegbízatás esetón a nregbízás időtaľtamának lo.jáľtával;
b) nregszüntető feltételhez kötĺjtt megbízatás ęsętén a ľęltétel bekĹivetkczésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) avezeto tisztsógviselĺ5 halálával vagy jogutód nólkiili megszrlnésével;
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I avezeto tisztségviselo cselekvoképességénęk a tevékenysége ellátásálroz szükséges köľben
történo koľlátozásával ;

g) avezető tisztségviselovel szembeni kizaró vagy osszeféľhetetlenségi ok bekövetkeztével

h) munkaszęrződése megszűnésével.

A kĺ'ildöttgytilés a vezető tisztségviselőt bármikoľ, indokolás nélkül visszahívhatja,
munkaviszony esetében a vęzetó tisztségviselokĺe vonatkozó szabályok szeľint a
munkaviszonyt megszűntetheti. A vezető tisztségviselo megbízatásáľól az Egyesületnęlĺ
címzett, az Egyesület másik vezető tisztségviselojéhez intézett nyilatkozattal báľmikoľ
lemondhat, vagy a munkaviszony esetén a Munka Toľvénykonyve szerint megszűntetheti
munkaviszonyát' Ha az Egyesület műkodőképessége ezt megkívźlnja, a lemondás az uj vezetó
tisztségviselo megválasztásával, ennek hianyában legkésobb a bejelentéstől számított
hatvanadik napon válik hatályossá.

2. Nem lehet az ellenoľzo bizottság elncjke vagy tagja, illetve konyvvizsga|őja az ĺ
személy, aki

a) a küldöttgyűlés, illetve az elnokség elnöke vagy tagja (ide nem óľtve Łl

küldöttgyűlés azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

b) az Egyesülettel e megbízatásán kíviili nrás tevékenység kiĘtóséľe iľányulÓ
munkaviszonyban vagy munkavégzésľe iľányuló egyéb jogviszorryban áll, ha
jogszabá|y másképp nem ľendelkezik,
c) az Egyesülęt cél szeľinti juttatásából ľészestil * kivéve a baľki által megkötés nélkiil
igénybe velreto nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyestilęt által tagjának a tagsťigi
jogviszony alapjan a létesíto okiratban 1bglaltaknak nregfuleloen nyťritott cél szeľinti
juttatást _, illetve
d) az a)_c) pontban meghatarozott személyek kozeli hozz:átaľtozoja.

3. Nem lehet az elnökség tagja, vagy elnĺike azaszemély, aki:

a) a kĺildöttgyűlés, illetve az e||ęnőrző bizottság elntlkę vagy tagja (ide nem éľtve a
ktildöttgyiĺlés azon tagjait, akik tisztséget nem tciltenek be), a könyvvizsgáló,
b) az LigyesĹilettęl az iłgyvezetiíi tisztséget beti)ltĺÍ szemĺllyen kÍviłl az elntikségĺ ltlgí
megbízatásfu l<ívĹili más tevékenység kifejtéséľe iľfuryulÓ munkaviszonyban vagy
munkavégzésľe irányuló egyéb jogviszonybarr áll, lra jogszabály másképp nen1

ľendęlkezik,
c) az Egyesület cél szeľinti juttatásából ľószesĹil * kivóve a báľki által megkotés nélkĹil
igénybe veheto nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az lĺgyesĹilet által tagjának a tagsági
jogviszony alapján a létesíto okiľatban Íbglaltaknalĺ megfelelően nyťrjtott cél szeľilrti
juttatást _, illetve
d) az a)-c) pontlran nreglratározott szemĺĺlyek kozeli hozzátaľtozÓja.

4. Az elnclkség tngjairrak választása minden rregyedil< év novembeľ 30-ig toľténik, kivéve
a jelen Alapszabályban nreglratźlrozott eseteket" Az clső választásľa 2014. évben koľült
sor. A választás lĺiíľása és előkészítése az elnökség fęlaclata. Anrennyiben ezen
kötelezettségĺĺnek ir választási év októbeľ 3l -ig nem tesz eleget, az ellenőľző bizottság
készíti elo ćs írja ki a választást. Az ellenorzó bizatIság czen lęcltclezettségének nem
teljesítése esetén a kĹilc'lottek l\Yo-a a bíľóságtcll lĺéľlreti a töľvénysóľtő állapot
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megszüntętését' A megválasztott elnökség mal-rclátuma a választást követő év Ianuáľ
1-től a választást követő negyedik év decembeľ 3 1-ig taľt.

A megválasztott elnökség jogait és kötelezettségeit a választást követő év januáľ l'
napján veszi át a koľábbi elnökségtől. A választást követo icloszakban a megbízatását
átadő elnökség a megválasztott elnökség meglrízatásállak átvételéig ügyvezetiĺ
elnokségként gyakorolja a jogait az a|thbi megkötésekkel:

- a taľgyévi költségvetés l\%o-át meghaladó cisszegszerűséget elóľo
kĺjtelezettséget nem vállalhat,

- az egyesületi szabályzatokat nem módosíthatja,
- új választást nem íľhat ki.

Azigyvezető elnökség koteles a megválasztott elnokség ľészéľe átadás-átvételi eljáľást
lefolytatni. Az éttadás- átvétel ľendjéről az igyvezető elnokség és a nregválasztott
elnokség kozösen dönt.

Az elnöki tisztség megszűnése ęsetén az EgyesĹilet alelnĺlkei a megszűnés nerp.iťrt
követő 30 napon beliili idopontra kötelesek választást kiírni azzal, lrogy az igy
megválasztott elnök a választás rrapján hivatalba lép. Ilzen esetben a kĹildcjttek
kizárő|ag az elnök személyéľe szavaznak, a megválasztott elnök az a szęmély lesz, aki
a küldöttek szavazatának tobbseget elnyeľi. Szavazategyenl<lsóg esętén a szavazást
haladéktalanul meg kęll ismételni. Az elnökség valalrrely tagjának tisztsége
megszűnése esetén a lrivatalban lévő elnok a megszűnés napját követő 30 napon bęliili
időpontľa kciteles pótvá|asztást kiírni. Äz igy megválasztott elncikségi tag a választás
napjan lrivatalba lép. Ezen esetben a küldöttek kizáľólag az elnöksógi tag szenrélyéľe
szavaznak, a megválasztott elnĺikségi tag az a szemóly lesz, aki a kiild$ttolt
szavazattnak többségét elnyeľi' Szavazategyenlőség esetén a szavazást haladóktalanu|
meg kell ismételni.

Amennyiben az elnokség tĺibb tagjanak együttesen sztinik meg ä tisztsége, éľtve ęil
alatt azon esetet is, ha a tcĺbb tag közül az egyik az elnök, az el]enótző bieottsóg a
megszűnés napját követő 30 napon beltili idopontľa lĺötęles válasetást kiíľni. Az így
megválasztott elnökség a választás napjźn hivatalba lóp. lJzen esetben a kĺjlclclttek
kizárólag a megszűnĺ pozíció betoltójének szerrrĺĺlyere szavazllalĺ, a megválasztĺltt
tisztségviselo az a személy lesz, aki a kĹildöttek szavazatának tobbségót elnycľi.
Szavazategyenlőség ęsetén a szavazást haladéktalanul meg kell ismételni,

Az eln<ikség választása a 6. és 7. pontban szabályozottak lcivételével a ľoncles tagolĺ
á|tal általános, titkos, kcĺzvetett váIasztts szeľint töľténik a kiildottek údálr, egyl'oľdulĺ5s
választási ľendszeľľel.

Az ęlnököt az tłltala jęlĺĺlt három alelnokkel és az Eľdészeti Lapok szęľl<eszl,o
bizottsága elnokével együtt listán választják a külclijttel<' Valanlennyi külclÖttnelĺ egy
szavazata van és csak egy listáľa adhatja le a szavazatát. l1gy szenrély ęlnokieliĺltkónĺ
csak egy listárr szeľepelhet. Egy személy több listťrn is szeľepellret alelnolĺi illctve
szeľkesztő bizottság elnöki jelöltként. A megválasztott olnök, az lJgyesĹilet hfu.onl
alelnĺjke és a szeľkeszto bizottság elnöke az 'ä szilnély lesz, akiknek a listáia a
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küldöttek szavazattlnak tobbségét elnyeľi. Szavazategyenloség esetén a szavazĹst

haladéktalanul meg kell ismételni.

Az elnökség tobbi tagźĺI' a ktildĺĺttek önálló jelöltek koztil választják. A tisztségľe

megválasztottnak kell tekinteni azt a személyt, aki a szavazatok többségét elnyeľte.

Szavazategyenlőség esetén a szavaztst haladéktalanul meg kell ismételni. A váIasztás,

mint megbizts a tisztségľe megválasztott személy által toľténo elfogadásával, vagy a

munkaszeľződés megkötésével jön létre'

12.$ Az elnłikség

Az Egyesület l l fóbol álló elnökséget választ, amelynek ülései nyilvanosak.

Az elnökség tagjai:

2.I ' az elnökség elnöke (aki egyben az Egyesiilet elnoke is),
2'2. három alelnök,
2.3. azErdészęti Lapok szeľkęszto bizottságának elnöke,
2'4. a helyi csopoľtokból szeľveződött lrat ľégió képviselője (a ľégió képviselo)'

Az elnökség meghatározza saját ügyrendjét, amelyben ľögzíti üléseinelĺ,
dontéshozatalának rendj ét.

Két külđöttgyűlés közĺjtt az Egyesület ügyeit az elnokség intézi'

Az elnökség, mint vezető szerv' tęstĺilętként muködik és annak minden egyes tagiĺt

munkáját az Egyesület Alapszabályában ľĺigzített célok szenr elott taľtásával, ĺt

kiildöttgyrĺlés hatáľozatainak megfelelően végzi. Az elnökség munkájáról koteles a

küldöttgyűlésnek éventę beszámolni. Az elncĺkség a küldöttgyűlésen keľesztiil taľtozik
a tagságnak fr lelosséggel'

Az elnökség szĹikség szoľint, de legalább negyedévenként taľda iiléseit, amelyet az

elnök lrív össze, Az ülés napiľendjét az Egyesülot elnolĺę hnIáľozza meg, és az,Í az

íľásbeli nreghívóban közli az elnökség tag|aival. Az Ĺilést a ldtitkáľ készíti elő.

A határozati javaslatokat az EgyesĹilet elnöke teľjeszti e|ó' Äz elnökség határozatait

egyszeľu szÓtobbséggel, nyílt szavazássa| hozza. Szavazategyenloség esetćn a

szavazást haladéktalanul meg kęll ismételni. Titkosan kell szavazni ď<kor, ha azt a:e

elnökség legalább lráľom tagja kéri. Az ülésről felvett hitolosített jegyzokonyvnelĺ

taľtalmaznia kell a döntést támogatók, illetve az ellenzők szńmát.

Az ęlnokségi Ĺilĺĺs ĺrkkoľ lratáľozatképes, lra az elnökség tagjainalĺ legalább a fele -|" egy

fő jelen van.

9. Az elnokség dönt az alábbi kéľclésekben:

helyi csopoľĺolĺ és szakosztályok, talrácsadó tęstĹiletek alapításárralĺ,
nr e gsziintetĺĺsćnelĺ j óváhagyása;
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9.2. ľégió képviselőkhöz hrtoző helyi csopoľtok nregváltoztatása;

9.3. egyesületi szabályokmegalkotása;

9.4. esetibizottsásokfelállítása:

9.5. ktilső szervezetekhez, szövetségekhez való csatlakozás vagy aZ onnan valĺi
kilépés,

9'6. kitĺintetés ađományozásanak előteľjesztése.

l0. Az elnökség hatźtrozatait az Eľdészeti Lapokban és aZ ligyesiilet honlap.jáll
nyilvánosságra kell hozni. Azon személyeket, akiket a hatfuozat közvetlenül éľint' a
határozat közvetlen megküldésével is éľtesíteni kell.

1l. Az elnökség tagsai, mint vezető tisztségviselők iigyvezetési tevékenységüket az
Egyestilet érdekének megfeleloen kötelesek ęllátni. Az elnöksóg tagiai kotelesęlĺ a
küld<ittgytílésen ľészt venni, a küldöttgyűlésen az Egyestilettel kapcsolatos kérdésękľg
válaszolni, az Egyesület tevékenységéľőI és gazdasági helyzetéľol beszámolni.

12. Az elniiksée feladatkörébe taľtozik továbbá:

a) Az Egyesület napi ügyeinek vitele a titkaľság ritján, az ügyvezetés hatásköľébe tartĺlzĺ5
ügyekben a döntések meghozatala, belső szabtiyzatok készítése;
b) a beszámolók előkészítésę és azoknak a kiildöttgyulés elé teľjesztése;
c) az éves kĺiltségvetés elkészítése és annak a küldottgyűlés elé teľjesztóso;
d) az Egyesület vagyonának kezelése, a Vagyon felhasználásáľa és befelĺtetésóľe voľlatkozó, a
közgytĺlés hatásköľébe nem taľtozó dontések meghozatala ós végľehajtása;
e) az Egyesület jogszabály és a7' Alapszabály szerinti szeľvęi nlegalakĺtásátrak és a
tisztségviselők megválasztatásának el okészítése ;

f) a ktildĺittgyrílés cjsszehívása, a tagság és az Egyesiilet szeľveinek óftęsítéso;
g) az elnökség által ĺjsszehívott küldottgyűlés napiľendi pontjainak meglratáľozása;
h) részvétel a küldöttgyűlésen és válaszadás az Egyesülettęl kapcsolatos kéľclésekľe;
i) a tagság nyilvantaľtása a titkáľság údán;

i) az Egyesület hatáľozatainak, szeľvezeti okiratainak és egyéb konyveinek vezetóse a titkáľság
útján;

k) az Egyestilet műkcidésével kapcsolatos iratok megőľzése a titkárság útján;
I) az Egyesületet éľinto megszűnési ok fennállásanak mindenkoľi vizsgálata és annalĺ
bekövętkezte esetén az e tcjľvényben eloíľt intézkedések megtétele;
m) a tagsági jogviszonyokkal kapcsolatos, Alapszabályban ľögzített dontések nreglrozatala;
n) kittintetés adományozásának j avasolása a küldöttgyűlésnek;
o) a titkáľság útján működteti a honlapot és egyéb sajtómegjelenéseket szffvez;
p) a titkaľs ág tltján gorrdoskodik a tagnyilvántaľtásľól'

Az elnökség köteles a küldcittgyrĺlést összehívni a szükséges intézkedések rrregtétele céliából'
ha
a) az Egyestilet vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
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b) az Egyesület előľeláthatóIag nęm lesz képes a taľtozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe keľült.

A fentiek szerint osszehívott küldottgyűlésęn a tagok kötelesek az összehívásľa okot aĆlÓ

körülmény megsztintetésę érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megsztintetésérol

dönteni.

Az Egyesület jogutód nélküli megsztĺnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e

minőségükbęn az Egyesületnek okozott károk miatti kátéľítési igényt - a jogeľos bírósági
tcjrléstol számított egy éven belül - az Egyesület törlésének idopontjában tagsági
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részétę a megszĹlnéskoľ fennmaradĺ1

egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna Vagyon' át kellett volna adni.

Az Egyesület megszúnését mege|őzi5 két évben a vezeto tiszJségvise\ők az Egyesület
megsztĺnésétol számított két évig egyetemlegesen k<jtelesek helytállni aZ Egyesület
hitelezőivel szemben mindazon taľtozásokéľt, amelyeket az EgyesĹilet vagyona Vagy a vagyoni
hozzźýáru|ást nęm szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi személy általános szabályai szeľinti
lielýállási kötelezettsége nem fedezett.

13. Az Elniikség tagiai:

oEE elnökz Zambó János Péteľ
Lakcím: 2000 Szentendľc, Pataksoľ u. 4.

Általános alelniik: Kiss László
Lakcím: 2654 Romhány, Kossuth u.20.

Technĺkus alelniĺk: Andľésĺnó Dľ. Ambľus Ildikó
Lakcím: 67$ Ásotthalom, Kiss F'. Krt. 76lB.

Magáneľdős alelnłik: Mocz András
Lakcím: 7500 Nagyatńd, Széchenyi téľ 8.

Bľdészetĺ Lapok szeľkesztő bizottságának elnöke: Dľ. oľoszi Sándoľ
Lakcím: 2092 Budakcszi" Arany János u. 1.

Régióképviselők: Dobľe-Kecsmáľ Csaba - Észak-Magyaľoľszág
Lakcím: 3300 Bgeľo Lágyas u.6.

Gencsi Zoirtán - Eszak_AlÍiild
Lakcím: 4032 Debľecen. Thomas M. u.39.

Köveskuti Zo|tán - Nyu gat_Dunántúl
Lakcím: 9423 ÁgÍhlva, Liget u. 7.

Spingár Péter - Dél-Dunántúl
Lakcím: 7400 Kapĺlsviĺľ, Haľsányi J. 2l A.
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Szabó Tibor József - Dél-Alföld
Lakcím: 6237 Kecel. Petőfi Sándoľ u.Il2.

Szentpéteľi Sándoľ _ Közép_M agy arország
Lakcím: 1164 Budapest, Kétlovas u. 16.

13.$ Az elnäk

Az Egyesiilet első számú vezeto tisztségviseloje az elnök, aki egy személylren
képviseli az Egyesületet különboző szerueknél és intézményeknól, bíľóságok és más
hatóságok előtt és az Egyesiilettel kapcsolatba keľülő magánszemélyekkel. Az
Egyesület törvényes képviseletét az ęlnök, mint vezeÍo tisztségviselo láda el, o
képviseleti jogát önállóan gyakoľolja, továbbá kĺjteles az Egyesületre iľányadó
jogszabályban előíľt adatait a nyilvántaľtó bíľóságnak bejelentoni' A képviseleti jog
korlátozása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóválragyáshoz kötése harmadik
személyekkel szemben nem hatályos, kivéve, ha a haľmadik személy a koľlátozásľól
vagy a feltétel bekövetkeztének vagy a jóváhagyásnak a szĹiksógességéľől és anna,lĺ
hiányáról tudott vagy tudnia kellett volna.

Az elnök a|áírásijoga önálló, a hiteles aláíľási címpéldány szeľint.

Az elnök gondoskodik a küIdottgyrĺlés és az elnökség lratáľozatainak végľelrajtásáľÓl, ĺt
küldtittgýlésen és az elnökség ülésein elnökĺjl.

Az elncĺk gondoskodik a kĺildottgyűlés és az elnöksógi Ĺilések ĺjsszehívásáľól és azok
j ogszerű lebonyolításáról'

Az elnök, elozetes éńesítés nélküljogosult az EgyesĹilet báľrnely SZeľVe * az e|lenijrz'i|
bizottság kivételével * tevékenységét teljes körűen ellenorizni é,s az összes iľatlra
betekinteni. Az ellenőľzo bizottság kivételével jogosult továbbá az egyesületi szeľvel<
tagjait tevékenységükľol beszánroltatni, irányítani'

Az elnök ťelelos azér1, lrogy az Egyesület az Alapszabálynak, a Civil Tv.-nel<
megfelelően működjön, hu"zai és nenrzetkozi kapcsolatai kodvezclen alalculjanak, az
Egyesület tag|ai éllressenek Alapszabály biztĺlsította iĺlgaikl<al, bętaľtsťrlĺ
kötelezettségeiket.

Köteles az Egyesület helyzetéľől, tevékenységóľől, a hatáľĺlzatok vógľehajtásáľól a
küldöttgytĺlésnek és az elnokségrrek beszámolni.

Az ęlnok gyakoľolja a munkáltatóiiogokat.

2.

4.

5.

7.

8.
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14. $ Az alelnökiik

1. Az Egyesületnek haľom alelnöke van, akiket a küldottgyűlés a 1 1. $-ban foglaltak
szeľint li stan v áLaszt.

2. Az alelnökök egyesületi tevékenységükéľt az elnöknek, illetve a küldöttgytilésnek
tario znak fe l e1ő s sé g gel.

3. Az Egyesü]et alelnökei kozotti feladatmegosztást az elnok hatźĺrozzameg'

15. $ Az Eľdészetĺ Lapok szeľkesztő bizottságának elnöke

l. Az Erđészeti Lapok szerkeszto bizottságanak elnokét a l l. $-ban foglaltak szeľint
listan v á|asztja a küldöttgytĺlés.

2. AzErdészeti Lapok szeľkęszto bizottságának elnöke egyben az elnökség tagja.

3' A szerkesztő bizottság elnoke kéri fel a szerkesztő bizottság tag|ait, a testiĺlot
vezetój eként felügyel i a fő szeľkeszto munkáj át.

4. A szeľkesztő bizottság elnoke tevékenysége soľán köteles az EgyesĹllet célkitűzéseit,
az Egyesület Alapszabtiyát, a szakmai igényességet, az etikai szempontokat, illetve a

mindenkor hatályos sajtótöľvényt betartatni.

16.$Arégióképviselők

l. A régió képviselőket a 1 l. $-ban foglaltak szerint a kĹildĺittgyrĺlés közvetleniil
vtiasztja.

Ż' A ľégió képviselok az elnökség tagjai.

3' Régiók: Észak-Magyaroľszági Régió, Észak-Alfĺjldi RégiÓ, Dél-AlÍtjldi Régió, Közép-
Magyaľországi Régii, Nyugat_Dunantúli Régió, Dél-Dunántĺrli Régió' A régiókhoz
tartoző helyi csopoľtok nyilvántar1ását a fotitkaľ végzi.

4' A ľégió képviselő feladata a helyi kezđeményezések képviselete, előteľjesztése, ar,

egyesületi munka segítése, osszehangolása a helyi csopoľtok titkaľain kereszttll.
Koteles a helyi csopĺrľtokat az elnökség munkájáľól, ós az elnokséget a ľégiójába
tartozó helyi csopoľtok életérol tájékoztatni. Lehetosége szeľirrt lttogatja a ľégiljába
lartozo helyi csopoľtok ľendezvényeit.
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17.$ Az ellenőľző bizottság

1. Az ellenőľző bizottság a közhasznú tevékenységet ellátó lJgyesület belso felügyelő
Szerve. Az ellenőľző bizottstlg a Ptk. szerinti Felügyelobizottság.

2. Az ellenőľzőbizottság ellenőľzi az Egyesület alapszabátIyszeru működését, különosen
a Vagyoni eszközöknęk a jogszabályokban nreglratáľozott módon törtónő
felhasználását.

3. Az ellenőrzó bizottság elnökét, és négy tagiát az elnökség ł}effi elnök, alelrröIĺ,
szęrkesztő bizottsági elnök tagjaival azonos módon kell megválaszĹani'

4. Az e|lenorző bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

5' Nem lehet az e|Ienőrzo bizottság elnöke vagy tagsa az a szemelly:

a. akirę az Alapszabályban ferrtebb rogzített kiztĺrő ok vonatkĺlzik;
b. aki az Egyesületben báľmilyen más tisztséget betcilt;
c. aki az Egyesületben a megbízatásán kívül más tevékenység kiÍ'e.itéséľe iľányulcl

egyéb jogviszonyban áll;
aki az Egyesület cél szeľinti juttatásából ľészostil, kivóve azt a iuttatást, anrely
tagként, az Ä|apszabály szeľint megilleti;
aki a 11. $.2.a)-d) pontban meghattłrozott személyek közeli llozzatartoz'ó'ia
vagy élettáľsa;

f. aki a Civil Tv.-ben meghatáľozott kizáró okok lratálya alá tartozik'

Az ellenőrző bizottság tagja az a nagykoľú szęmély lehet, akinek cselel<vőképességét tr
tevékenysége ellátásához sziikséges kc'ľben nem koľlátoztáI<. Nsm lęhet a tagja, akivcl
szemben a vęzetó tisztségviselőkľe vonatkozó kizárő ok áll fenn, tclvábbá aki vagy akinel< a
hozzátaľtozőja az Egyesiilet vęzeto tisztségviseloje, továbbá aki e rrregbízatásárr kíviili más
tevékenység kifejtéséľe iranyuló munkaviszonyban vagy munkavégzésľo iľányuló egyĺśtl
jogviszonyban áll az Egyesülette|, az Egyesület cél szeľinti juttatásából ľészesül _ kivéve a
bárki által megkotés nélkül igénybe veheto nem pénzbeli szolgáltatásolĺat, ĺĺs az EgyesĹilet
által tagjának a tagsági jogviszclny alapján a létesítő okiľatban fclglaltaknak megfelelően
nyújtott cél szęľinti juttatást -, illetve a fenti személyek közeli hozzlatarto'z,a'ia. Äz ellonóľző
bizottság vćiasztástĺra, megbízatásuk időtaľtamára, megszrĺnésóľe a venetó tisztségviselők
vćĺlasztására és időtartamaľa, tisztségük megszűnéséľe vonatkozÓ szabályokat megl'elelően
alkalnrazni kell azzal, hogy az ellenoľzo bizottsági tag lenrondó nyilatkozaIilt az elnĺikséglroz
inÍézi'

Az ellenorző bizottság tagjai az ęI|ęnoľzo bizottság munkájában szemólyesen kotelesek ľószt
venni. Az ellenőľzo bizottság tagiai az elnokségtol fĹiggetlenol<, tevćlĺenységük soľán ncnr
utasíthatóak. Az ellenoľző bizĺ:ttsági tagsági jogviszony az elľogaclással jön létľe'

Az ęllen&ző bizottság ľenclszeľesen köteles ellenőľizni az llgyesĹilet gazdálkoclását, pénzĹigyi
helyzetét, az Egyesület Alapszabály szeľinti működését, közlrasznú tevékenysógét, valamint az
Alapszabályban és az llgyesület tigyrendjében foglaltak botaľtását. llnnek soľán a vezető

d.
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tisztségviseloktol jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tźĺjékoztatást Vagy

f-elvilágosítást kéľhet, továbbá betekinthet az Egyesület konyveibe és irataiba, azokat

me gvizs gálhad a é s szakértov e l me gv izs gáltathatj a.

Ha az ellenorzés soľán szabálýalanságot észlel, haĺom napon belül ellenoľzési jelentésben

írásban fel ketl erre hívni aszabtĺ|ytalanság elkövetőjének figyelmét' Az ellenorzési jelentést

az ellenőrzo bizottság elnĺlke, vagy írásbe\i megbízásáből az ellenőľzo bizottság valamelyilĺ
tagja íľja alá' A szabtiyla|anságľól éľtesíti az elnökséget.

Az ellenőrző bízottstlg köteles a küldcittgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, ćs
ezekkel kapcsolato s álláspontj át a küldöttgyrĺlésen ismertetni.

6. Az ellenorzo bizottság indítványozhatja a ktildcittgyúlés, illetve elnokségi üIćs
összehívását.

Az ellenoľző bizottság köteles az intézkedésre jogosult szeľvet (kĺildöttgyĺlés.
elnökség) tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, lra aľľól szeľez tudomást,
hogy

a. az Egyesület műkodése soľán olyan jogszabályséľtés Vagy a szeľvezet éľdekeit
egyébként súlyosan séľto esemény (mulasztás) töľtént, amelynelĺ
megszüntetése Vagy lĺövetkezményeinek ellráľítása, illetvę enyhítése tůI

intézkedésre jogosult vezető szerv dontését teszi szükségessé;

b' avezeto tisztségviselők Í'elelosségét megalapoző tény meľĹilt Íbl.

Ha az intézkedésre jogosult szeľv cisszehívásáľa az e||enĺfiző bizottság indítvanya
ellenére _ annak megtételétol szánrított 30 napon belül * nem keľül soľ, úgy a hatáľiĺlő
eredménýelen eltelte utárr a vezető szerv összehívásáľa az ellenőľző bizottság is
jogosult.

Ha az arra jogosult szeľv a töľvényes működés helyľoállítdrsa éľdekében szükséges
intézkedéseket neln teszi nreg, az ellenőrzo bizottság a töľvérryességi felügyeletct
ellátó szervet köteles lraladéktalanul éľtesíteni.

9. Az ellęnőľzo bizottság év kozben szükség szeľint taľt ülést. Az éves ľendęs
küldöttgyűlés előtt azonban egy ülést kötelezően taľtania kell, amelyen az. Egyesület
éves költségvetésóről, számviteli beszámolójáľól, valamint közhasznúságról szóll'
továbbá az ellenoľző bizottság éves tevékenységéľől szólci jelentóst megvitatjaĺk ĺĺs

elfogadják.

Az ülés időpontját úgy kell nreghatározni, hogy az ellenĺJľzĺĺ bizottság jelentése,

véleménye és javaslata a kiildottgyűlés az EgyesĹilet iigyľendjélren meglratáľozĺltt
idoponti g a titkáľsťrgľa elj uttatható legyen'

|0. Az ellenoľzo bizottság üléseit annak elnoke hívja ossze. Az íľťrsos nreghívót a hely,
időpont, napirencl Í-eltiintetésével legkésobb az ülést megelćĺző l0 nappal ki kell
küldeni' Mellékelni lcell a meghívóhoz a napiľend ĺbntosabb pontjaiľa vonatkozó
írásos anyagot is'

8.
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Az ellenőľző bizottság üléseinek határozatképességélrez legalább háľom tag jelenléte
szfüséges. Az ellenőrző bízottsttg határozatait nyílt - személyi kérdésekben titkos *
egyszeľű szótöbbséggel hozott szavazássa|hozza' Szavazategyenloség esetén az elnök
szavazata dónt.

Il.Äz ellenőrző bizottság üléséről jegyzokönyvet kell készíteni, amelyet a bizottság
elnöke és a jegyzőkonywezető hitelesít.

12. Az ęllęnőrző bizottság tagai a ktildöttgytĺlésen' az e||ęnorző bizottság elnĺjke pedig a
küldöttgytĺlésen és az elnĺjkség ülésein tanácskozási .joggal vesznek részt. Az eves
költségvetés és a számviteli beszámoló, valamint a közlrasznťlsági.jelentés elfogadńsa
tárgyában a küldöttgytĺlés csak az ę||ęnőtzo bizottság vélenlényónek és iavaslatainak
ismeretében dönthet.

13. Az e|Ienőrzo bizottsági tagok az el|enőtzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nenr
megfelelő teljesítésével az Egyesületnek okozott káľokéľt a szeľzodésszęgéssęl okclzoĺt
kárért való felęlősség szabályai szeľint felęlnek az EgyesĹilettel szenrben.

14. Az Ellenőľző Bĺzottsáe taqiai:

EB elntik: Bak Julianna
Lakcím: 3778 Vaľbó, Rákĺíczi u.61.

EB tagok: Feľenczi Tamás
Lakcím: 9700 Szombathely, Rumi u. 17.

Kolozsvárĺ Ákos
Lakcím: 2011 Budakalász, Pipacs u. 5.

Kovácsnó Schulteisz Maľgit
Lakcím: 7090 Tamási, Vadaskeľti u.4.

Vaspłiľĺ Eszteľ
Lakcím: 1108 Budapcst, Újhegyi{tt 4tB.I. Lph. Fsz. 3.

18. $ A főtĺtkáľ

1. Az Egyesiilet foállású nrunkaviszonyban főtitkáľt alkalnraz. A lcĺtitlęáľ csak ĺ'elsőĺtlkú
ęľdészeti szakképosítéstĺ, ĺ:eddhetetlen magyaľ áll anrpol gáľ lehet'

2. A fotitkáľt pa|yazat útján kell kiválasztani, majd ęzt kövętően Vęlc az llgycstilot olnöko
köt munkaszeľződést. A nrunkáltatói jogokat az llgyosület elni5ke gyakoľolja, A
fotitkána a Munka töľvérrykĺinyvének vezetőállásťl nrunkavťrllalókľa vonätkozó
ľendelkezé sei az iľányadók.

3. A fótitkaľ iľányítja az ligyesület szeľvezési és igazgatťrsi Ĺigyeit. Vezeti és ĺtl.jleszti az
Egyesület anyagi, pónzĹigyi gazdálkodását' Éves l<öltségvetést és elszántolást lĺĺĺszĺt,
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4. A főtitkáľ iľányítja az Egyesiĺlet titkaľságának munkájźLt. E köľben meghatározza a:L

Egyesület mindennapi operatív feladatait, a munkavállalókat utasída, intézkedik a
feladatok vé grehaj tásáról'

5. Koteles az Egyesülethelyzetéľol, tevékenységéről, ahatfuozatok végrehajttsárőI, az
Egyesület kozhasznťl tevékenységéľől, aZ Egyesület titkarságának munkájaról,
valamint a saját iľanyítási feladataiľól a küldöttgyrĺlésnek és az elnökségnek
bęszámolni'

19. $ A titkáľság

l' Az Egyesület titkárságanak munkatársaival a fotitkaľ javaslatáľa az Egyesület elnölĺe
köt szerződést, és gyakorolja a veltik kapcsolatos munkáltatói illetve megbízÓi
jogokat.

Ż. A titkárság ellátja az Egyesület szeľvezési, gazdastĺgi és iigyviteli feladatait.

3 ' A kozhasznú szeľvezet mrĺkodésével kapcsolatban keletkezett iľatokba a titkáľságon a

fótitkár előzetes értesítése mellett barki betekinthet.

4. A titkaľság a főtitkaľ iľanyítása mellett tagnyilvantaľtást, és az -lJgyestilet szervezetével,
mrĺkö désév e|, gazdálkodásával kapc so lato s naprakész adatbázi st vezet'

20.$ Az Egyesület helyi csopoľtjai

l ' Az Egyesület működési alapegységei a helyi csopoľtok. A helyi esoport tagja csak
rendes tag lehet. Valanrennyi ľendes tag köteles helyi csopoľtba taľtozni, egyidejťrleg
azonban csak egy helyi csopoľt tagja lehet.

Ż' Legalább 20, az egyesületi tagság feltételeinek megfelelő egyesĹĺleti tag új helyi
csopoľtot alakíthat' Az Alapszabály életbe lépésekor meglévő lrelyi csoportok tovább
műkodnek, azonban amennyiben a helyi csopoľt létszáma tíz f'(: alleĺ csokken, a tagolĺ
kotęlesek más helyi csopoľthoz csatlakozni, vagy 60 naporr belül húsz ĺöľe kiegészíteni
a helyi csoport létszámát.

3 ' A helyi csoportot megalakítani szándékozók igényüket az llgyesĹilet elnökségénel<

íľásban jelentik be .

4' A helyi csoportok a 16.$ 3. alapjan meghatarozott ľégiÓkba szeľvezőĺlnek. A helyi
csoportok tevékenységükľől tájékoztatjak a ľégil ltépviselőt, pľogľamjaikľa meghívlt
kĹildenek a számára.

5' Az ilj csopoľt megalakulását, csoport megsztĺnésót a ľégió képviselő előteľjesztése
alapjan az elncikség hagyia jóvá.

6. A lrelyi csopoľt elncikét, titkáľát a tisztújítás ľészekĺĺnt, egyszeľĹĺ szÓtobbséggel, négy
évľe a helyi csĺlpoľt ľcndes tagjai a ľendes tagok közĹil választjťrk meg.
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A helyi csoport új tagot a helyi csoport elnokének és titkáľának beleegyezésével vesz
fel.

A helyi csoport évente legalább két rendezvényt taľt, továbbá a kiírt határidőre elegot
tesz az éves beszámolási, teľvezési, adatszolgáltatási feladatoknak. Ennel<
elmulasztása esetén 60 napon belül a régió képviselo kezdeményezi a helyi csc:poľt
megszűntetését.

2l. $ A szakosztályok

A szakosztályok az egyesületi életen belüli szakmai műhelyek.

Az Egyesület tevékenységének valamely szakteľülete iľánt éľdeklődő legalább 30
egyesületi tag szakosztályt alakíthat és műkodtethet'

A szakosztályt alakítani kívrínók a szakosztály szakmai működési köľének, céljának,
munkatervének bemutatásával kérhętik az elnökségtől a szakosztály mrikodésénok
engedélyezését.

4. A szakosztály elnokét és titkárát a tisztújítás ľészeként, egyszeľtĺ szótöbbséggel,
évľe a szakosztály ľendes tagjai a ľęndes tagok koztĺl választiák meg.

L

J.

nogy

5.

6.

7.

Meglévő szakosztály úi tagot két szakosztźl|y tag ajárrlásával, a szakosztály tagĺlk
egyszeľű szótöbbségi szavazatával vesz fel.

Az elnökség tagjai és a fotitk át a szakosztály szakmai mrĺkciclési koľébe tartozl
kérdésekben kéľheti a szakosztály véleményét, állásĺbglalását, moly kéľésľe a
szakosztály a kiíľt hatáľidőľe reagálni kciteles.

A szakosztály évente legalább két ľendezvényt taľt, továbbá a kiíľt határidoľe eleget
tesz az éves beszámolási, teľvezési, adatszolgáltatási ľeladatoknak. Ennek
elmulasztása esetén, illetve ha a taglétszám 30 fo a|á csöl<ken, a loĺitkáľ 60 napon
belül a szakosztály nregszüntetését kezdeményezi az elnoksógnél.

22.$ Tanácsadĺí tcstůiletek

Az Egyesület haľom tanácsadó testületet mtĺködtet, ezek:
l.1. Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Tanácsa;
1.2. Páľtoló Tagi Tanács;
1.3. Ifiúsági Tagi Tanács'

A tanácsadó testületek vezetőségüket maguk választják, mťrl<ödési ľend.jüket onállťlan
hatćlľozzák meg, tevékerrységükkel az Egyesiilet céljainak nregvalósulását segítik olĺĺ,
az elnökség munkáját tanácsokkal segítik.

l.

2.
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23. $ Eseti bizottságok

1. Az Egyesiilet egyes munkateľületein ideiglenes bizottságokat műkodtethet (pl. Etikai
és Fegyelmi Bizottság).

Az eseti bizottságok elnökét és tagjait az elnökség bizzameg

A bizottságok mandátumáról az elnokség rendelkezik, az legÍěljebb az elnökség
mandátumának lej ártáig tarthat.

24.$ Nyilatkozattételi j ogosultság

Az Egyesület nevébęn az Egyesület elnöke, alelnĺjkei, fótitkáľa jogosultak nyilatkozni.

A tagok az Egyesületet éľintő kéľdésękbęn az I' pontban f'ęlsoľolt tisztségviselők
valamelyikével töľtént egyeztetésnek megfelelően tehetnek nyilatkozatot.

25.$ Egyéb ľendelkezések

l. A Civil Tv. ľendelkezései alapján jelen Alapszabályban ľögzíti az Egyesület, hogy a

szolgáltatásai igénybevételének módjáľól, lehetőségéľől a széklrelyén lévl
hiľdetotáblán tĺjľténo kifi'iggesztéssel, vagy az Eľdészeti Lapokban, illetve a hclnlapján
tĺjľténo közzététę||el tájékoztaqa a teljes nyilvánosságot. Beszámĺllóit ugyancsak a

székhelyen töľténo kifi'iggesztéssel és az Erĺlészeti Lapokban, illetvo a lronlapján hozza
nyilvánosságĺaazzal azonban, hogy azt a titkáľságon is báľki nregtekintlreti.

llA. Az Egyesület báľmely tagja, vezető tisztségviselóje ós az ellenĺ|rza bizgttság tagja
kéľheti a bíľóságtól a kĹildöttgyiĺlés, vagy az Egyesiilet egyób szęľvei által hozott
hattnozat hatályĺln kívül helyozésót, ha a hatáľĺ:zat jogszabálysér1ő vagy a jelen
Alapszabályba ütközik. A lratáľozat lratályon kívĹil lrelyezése iľfurt attól az idoponttĺil
számított lraľminc napon belĹil lehet keresetet indítani az llgyesĹilet ellen, amikoľ a
jogosult a hatáľozatľól tudomást szerzett vagy a hatáľozatľll tudomást szęľęzlrętęĺt
volna. A'hatfuozat meghozatalától számított egyóves, jogvesutl lratáľidő elteltóvel peľ

nem indítható. Nem jogosult perindításľa az, aki a hatfuozat moghozatalálrĺlz
szavazatźwal hozzájárult, kivéve, ha tévedés, mogtévesztós vagy jogellenes ĺbnyegetés
miatt szavazott a lratáľozat mellott. Ha ä hatáľozatot az ljgycsület vozető
tisztségviselĺĺje támaclja meg' és az EgyesĹiletnelĺ nincs mils olyan vezętc1

tisztségviseloje, trki az ligyesĹilet képviseletót ellátlratlrá, a peľben az ligyesületet az,

ellenőrzo bizottság által kijelolt ellenoľzo bizottsági tag képviseli. Ha az el]enőľző
bizottság valanrennyi tagja l'elpeľeskérrt peľben áll, a bĺľlság az l3gyesület pcľbeli
képviseletéľe tigygĺlndnokot ľendel ki'

l.

2.
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A hattlrozat hatályon kívül helyezése iránti peľ megindításának a határozat
végrehajtásárahalasztó hatálya nincs. A bíľóság indokolt esetben a ľelpeľes kéľelnrĺiľe
ahatározat végrehajtását felfiiggesztheti' A felfliggesztést elľendelo végzés ellen nincs
helye fellebbezésnek. A peľben bírósági meghagyás nem bocsátható ki'

Ha a hatarozat jogszabályt séľt vagy az Alapszabályba ütközik, a bíľóság a hatáľozatot
hatályon kívül helyezi és szükség esetén tlj határozat meghozatalát rendeli el. A
határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági ĺtéIet hatálya a határar,at
felülvizsgálatának kezdeményezéséľe jogosult, de peľben nenr álló más személyekľe is
kiteľjed. Ha a jogszabályséľtés vagy aZ A\apszabá|yba ĹitkozéS nem jelentős és nenr
veszélyezteti a jogi személy jogszeľű műkodését, a bíľóság a jogséľtés tényét állapít'ja
meg.

1lB. Az Egyestilet fęletti általános töľvényességi felügyeletet az' Egyesületet nyilvántaľtó
bíľóság, a Fővárosi Tcirvényszék látia el' A tĺjrvényességi felügyeleti.iogköľ nem teľjecl
ki olyan ügyekľe, amelyekben más bírósági vagy közigazgatási hatósági eljáľásnak van
helye. A törvényességi felügyelet nem iľányulhat az EgyesĹilet dcintéseinolĺ
gazdaságossági, célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára' Ha a torvényes
műkodés helyreállítása éľdekében tętt intézkedések nem vezetnek cľedményre. ą
nyilvantartó bíróság megszünteti az Egyesületet.

IlC' Az Egyesület múködése felett az ügyészség - az a Civil tv'_bęn, valanrint a Ptk'-tran
meghatározott eltérésekkel - az Ĺigyészségľől szóló töľvény ľendęlkezései szęľint
törvényességi ellenőľzést gyakoľol' A töľvényességi ellenoľzós nenr teľjecl ki az olyan
ügyekľe, amelyekben egyébként bíľósági vagy közigazgatásí hatósági eliáľásnak van
helye. A töľvényességi ellenőľzést gyakorló iigyész ellenorzi, hogy az lJgyestilet

a) belső szabźt|yzatai, illetve azok rnódosításai megfelelnek_e a jogszabályoknak ós az
Alapszabálynak,
b) működése, határozatai, a küldöttgytĺlés és az elnökség, az ellellőľzo bizottság
dĺjntései megfelelnek-e a jogszabáIyoknak, az A|apszabálynak va1y 
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szabźůyzatoknak.

Ha az Egyesület működésének toľvényessége másképpen nęnr lriztosítható, az Ĺigyesz
töľvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keľesettel a bíľósághĺrz .ĺbľclulltat. Az'
ügyész az Egyesület szervének töľvénysérto határozatának megsomn"lisítóséľe iľányulĺi
keresetlevelet a határozat meghozatalźĺő| számított egy éven belĹll nyújthatja be. A
bíľóság a keresetet megvizsgálja és szükség esetén

a) megsemmisíti az Egyesület bánnely szeľvénęk töľvényséľto hatáľĺlzatát, és szükség
szeľint íj határozat meghozatalát rendeli el,
b) a működés töľvényességének helyľeállítása éľdękében osszehív.ia a kiildöttgyrllést,
vagy az illetékes szeľvet, vagy hataľido tűzésével a töľvényes nrťlköclćs helyľeállításáľa
kötelezi azt, és mindenől éľtesíti az el|enőtző bizottságot is,
c) ha a tĺirvényes működés nem állítható helyre Vagy a b) pont szeľinti hatáľictő
eľedménýe lenül telt el, az Egy esületet me gszünteti .
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A bíróság az ugyész keľesete alapjan feloszlatja az Egyesületet, ha annak múködésc

vagy tęVékenysége az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdését sérti, búncselekményt vagy

bűncsęlekmény elkövetésére való felhívást valósít meg, valamint mások jogainak és

szabadságának séľelmét okozza. A bíľóság azugyész keľesete alapjan megźĺIlapitja az
Egyesület megsztrnését, ha megvalósította célját vagy céljanak megvalósítása

lehetetlenné vált, és új célt nem hataľozott meg, vagy tag|ainak száma hat hónapon

keľesztül tíz fő aIźĺ csokken, feltéve, ha azBgyesület nem határozott a megszűnéséľől.

Az Egyesület feloszlatása, megsziintetése vagy megszűnésének megállapítása esetén _

a nyilvántartásból való töľlésről rendelkező bíľósági határozatjogeľoľe emelkedésének

napjával szűnik meg'

2. Az EgyesĹilet megszűnik, ha:

a) az Egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad' beolvad),
b) a legfobb szerve a feloszlásárőlhatźroz,
c) a bíľóság feloszlatja,
d) a torvényességi ellęnőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy
megállapítj a megszűnését,
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljáľásban a bíľóság megszünteti,
és az Egyesületet a nyilvántaľtásból törlik.

A b)-e) pontokban foglalt esetekben az Egyesiilet jogutód nélkül szűnik meg. A b)

pontban foglalt esetben végelszámolási eljaľást, a c)-d) pontokban foglalt esetekben

pedig kényszer-vé gel számolást kell lefolytatni.
A legfobb szerv nem dönthet az Egyesület feloszlásárőlr,ha az Egyesülettel szemben

lefolytatott végrehajtás eľedménytelen volt vagy aZ Egyesület Írzetéskóptelenségét łt

bíľóság megá1lapította.

Az Egyesület megszunése esetén a Wagner Károly Eľdószeti Szakkönyvtáľ
könyv állománya é s gyűj teményei továbbľa i s közgyĺíj teményben rrraľad.

Az Egyesület nyilvantaľtásból való törlésére az Egyesület nyilvántaľtásba vételéľe

vonatkozó szabályokat kell me gfelelően alkal mazni.

3' Az Egyesület megszunését csak lratáľozatképes kiildöttgyűlés rninősített tobbségi

szavazata mondhatja ki. Ezen eljárásokra a Polgari TorvénykÖnyv Flaľmaclilc

Könyvének V. Címét és IX. Címét, továbbá a Civilt tv. és egyélr' az egyesületľc

vonatkozó jogszabályok ľęndelkezéseit megfeleloen alkalmazni koll.

3lA. Az Egyesiilet más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyosülettel egyesülhet és

csak egyesületekľe válhat szét, mint jogutidlással tor1énő nregsztinós. A clöntést n

küldöttgyűlés jogosult meghozni. Äz egyesüléséľe és szétválásáľłr n Polgáľi
Torvénykönyvben a jogi személyek átalakulásľa vonatkozó szabályokat, illetlleg a Civil
tv. rendelkezéseit megÍblelően alkalmazni kell.

3lB. Az Egyesület jogutód nélkül rnegsztinése, végelszámolása, kényszer- vĺĺgolszánrolása
és egyszerűsített toľlési eljáľása soľán a Polgári Töľvénykönyvben a jogi személyek
megsztĺnésre, megszűntetéséľe vonatkozó szabályokat, illetőleg a Civil tv', illett5leg a

2006. évi V. torvény rendelkezóseit megl'eleloen alkalmazni kell.
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3lC. Az egyesület csődeljáľására és fęlszámolási eljáľására - töľvény eltéľő ľendelkezésę
híányában _ az 1991. évi XLIX. töľvérryt a Civil tv.-ben foglalt eltéľésekkel kell
alkalmazni.

3/D' Amennyiben az Egyesület jogutód nélkĹil szűnik nreg, fennmaľadó vagyonát a

hitelezok követeléseinek kiegyenlítése utá,n az ]]ľdészcsillag Alapítványnak kell átadni.

4. A jelen A|apszabáIyban nem meghatáľozott kérdésekben Magyarország Alaptöľvényćt,
a mindenkoľ hatályos Polgaľi Töľvénykönyvet, a Civil Töľvényt, illetve a Í-entebtr

me gneveze tt j o gszabtĺlyok ľende l kezései t kel l nre gfe l e l oen al k al mazni.

Budapest,
2017. december 08.

ZaÍnbő Póteľ
elnłik

EgyesĹilet elnöke igazolonr, hĺlgy az
megfelel az alapszaba1ly- mÓdĺlsĺtásĺllc

'đ\'\./ 
I

......,^..ł
Zamftő Póteľ

elnłik
Alulíľott a mai napon a jelen okiratot ellenjegyzcm ós ellenjegyzósemmcl' alńÍľásomnral
egyben azt a tényt is ĺgazolom, hogy az egysóges szeľkezetíĺ okiľat szłivogo mcgÍ'clct a
hatályos jogszabĺĺlyok és a létesítő okiľat módosítások alapján hatályos tnľtnlmánnlĺ.
Budapcst, łW20I7. december 08,
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ZARADEK:

Alulíľott Zambő Péteľ, mint az országos Eľdészęti
Alapszabźt|y egységes szerkezetbe foglalt szovege
alapj án hatályos taľtalmának.

Budapest,
2017, decembeľ 08.




