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Magyar Ert6kes Hullad6k Kezel6k Kiizhasznf Egyestilete
ALAPSZABALY

Egys6ges szerkezetben

Budape st, 2020. okt6ber 26.



Alapit6 tagok aMagyar Ert6kes Hullad6k Kezel5k Kozhasznri Egyestilete 2011,. imu6t 25.
mpifinmegtaftott megism6telt alakul6 til6s6n az egyesiil6si jogt6l sz6l6 1ggg. 6vi II. torv6ny,
valamint akozhasznf szervezetekr6l sz6l5 7997. 6viCLVI. torv6ny rendelkez6s ei alapjhn az
Egyesiilet

Alapszabilyht

elfogadt6k, 6.s azt a 2ol1,.Evi cDow. torv6ny, valamint a, 2/2013. (01.22.) sz. KGy.
hatiltozattal, tovibb6 az egyesiil6si iogr6l, a k6zhaszni jog6ll6sr5l, valamint a civil
szervezetek mfikod6s6r5l 6s t6mogatisdr6l sz6l6 20'17.6vi CI)O(V. torv6ny (tov6bbiakban:
Civil tv') 6s a Polg6ri Torv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi v. torv6ny (tovAbbiakban: ptk.)
rendelkez6seire frgyelemmel t 3/2014. (05.26.) sz. tovdbb| 2-5/2015. (02.11.) sz.,12/2015.
(02.11.) sz. 6s 13/2015. (03.23.) sz., tovibb6 a 8/2016. (11.11.) sz. 9/2016. (11.11.) sz.
valamint a 1-13/2017. (05.30.) sz. 6s a i/2020. (okaSbet 26.) szdmrt KdzgyfrI*si
rratdrczattal mfidositua @z rti sztivegt1szek d6he4 fttk6v6t betfikkel jetcilve
IdthaaSak) az alilbbiak szerint illapitott6k meg:

I.
Bevezet6 rendelkez6sek

1. Az Egyesi.ilet neve:

Magyar Ert6kes HuIIad6k I(ezel6k I(ozhasznri Egyesiilete

2. Lz Egyesiilet sz6khelye:

7027 Btdapest, csalog6ny utca 23-33.,,c" l6pcs6h 6zyr. emelet 612., csalog6ny hodah;z

3. Az Egyesiilet miikiid6si teriilete:

Az Egyesiilet mrikod6se az orszilg eg6sz
hullad6khasznosit6ssal foglalkoz6 magyar 6s

korminy zatt s z ervekkel.

4. Az Egyesiilet miikdd6s6nek id6tartama:

tertilet6re kiterjed, 6s egynttmfikodik a

kiilfdldi szervezetekkel, hat6s6gokkal 6s

Az Egyesiil etet 
^z 

Alapit6 tagok hatilrozailan td6tattamn hozzilk 16trc.

5. Az Egyesiilet mriktid6sdnek alapvetd elvei:

Az Egyesiilet csak olyan tev6kenys6get vlgez, mely osszhangban ill m Alapt6rv6nnyel, 6s
amelyet torv6ny nem tilt. Az egyesiil6si jog gyakorl6sa nem s6ttheti az Ataptonr6ny c) cikk
(2) bekezd6s6t, nem val6sithat meg bfincselekm6nyt 6s bfincselekm6ny elkcivet6s6re val6
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felhivist, valamint nem j6rhat m6sok jogarnak a s6relm6vel.

Az Egyesiilet kozvetlen politikai tev6kenys6get nem folytat, szerrezete p6rtokt6l fiiggeden 6s

azoknak any ag1 tdmo gatlst nem nyuj t.

6. Az Egyes iilet tiirv6nyes s 6gi feliigyelete :

Az Egyesiilet m6kod6se,k6zhasznri mrikod6se felett az igy6sz6g torv6nyess6gi ellen6rz6st

gyakotol. Az Egyesiilet, mint kozhaszni szervezet feletti ad6ellen6rz6st az ad6hat6s6g, az

6llamh6,ztart6sb6l szirmaz6 (kolts6gvet6si) t6mogat6s felhasznillilsinak el7er6rz6s6t tor6ny
elt6r6 rendelkez6se l:i6ny6ban 

^z Aifr^mi Sz6mvev6sz6k, az illlamt vagy onkormilnyzai
kolts6gvet6sb5l, illetve a nemzetkozi forr6sokb6l juttatott timogatilsok felhaszn6l6s6nak

ellen6rz6s6t a kiilon logszabilly szednti ellen6rz6si szet\rezetliltja el.

7. Az Egyestilet nyilvdntartdsba v6tele:

Az Egyesiilet a bir6s6gi \nTvintatilsba v6tel6vel jon l6tre. Az Egyesiilet jogi szem61y.

II.
Az Egyesiilet c6lia 6s f6bb feladatai

1. Az Egyesiilet c6lja, hogy a kcitnyezehink meg6v6sa 6rdek6ben el6segitse a hullad6kok -
6gy, mint elektronikai 6s f6m hullad6kok, tov6bb6 haszonanyaq tartalommal rendelkez6

egy6b hullad6kok szelektiv gyfijt6s6t, a begyfijtott hullad6k szervezett, ellen5rizhet5 m6don
tot6n6 rijtahasznosit6sit, a kotnyezetkim6l6 technol6gi6k elterjeszt6s6t, v6gs5 soron a nem
hasznosithat6 hullad6k mennyis6g6nek csokkent6s6t.

2. Az Egyesrilet c6ljai megval6sit6sa 6rdek6ben az al6bbi tev6kenys6geket v6gzi:

a) az elekttonikai, nemesf6m 6s egy6b f6m hullad6kok, tov6bbihaszonanyag tartalommal
rendelkez6 egy6b hullad6kok (mrianyag, p^pk, ken6olajok, olajok stb.) visszagyijt6s6nek

szervez6se, a hat6lyos eur6pai 6s magyar el6ir6sok szerint

b) a hullad6kkezel5 szervezetek 6s a koordin616 szewezetek egyiittmrikod6s6nek el5segit6se

c) ri1 hulladlkkezelS technol6gi6k megismertet6se, n6pszer6sit6se, r6szv6tel rij hasznosit6si

elj6r6sok kidolgoz6s6ban

d) ismetetterjeszt6 el6ad6sok, oktat6sok szewezlse, kiadv6nyok szerkeszt6se 6s te{eszt6se a

hullad6khasznosit6s, szakszerfi hullad6k begyfijt6s- 6s kezel6s tirgyiban
e) lakoss6gi tdjlkoztatilsok szervez6se a hullad6k hasznosit6sa kor6ben, ingyenes hullad6k

begyrij t6si akci6k szervez6s e

f) a kornyezetv6delmi szolg6ltat6k 6s patnereik egyiittrnrikod6s6nek el6segit6se

g) jogszab6lyalkot6kkal va16 szakmai timogatils 6s egyiittmfikod6s az egyesiilet tagsdginak

mrikod6si teriiletein, az illlami szewekkel, hat6sigokkal 6s a hullad6kkezel6sben r6szt vev5
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szervezetekkel, annak 6tdek6ben, hogy a hullad6k begyijt6se ellen5rzcitt, szabilyos m6don,
has znosit6sa pedig ugyanigy, s zakszerrien val6 sulj on meg

h) kornyezetv6delmi tan6csad6s

i) kornyezetv6delmi lobbytev6kenys 69.

3. Az Egyesilet a fentiekre figyelemmel a clljai megval6sit6sa 6rdek6b en 
^z 

al6bbi
tev6kenys6geket folytatja:

^) a tudomdnyos tev6kenys6g, kutatis teriilet6n kozremrikodik a hullad6kgazdilkod6ssal,

hullad6khasznosit6ssal kapcsolatos tudom6nyos szakmai kutat6sokban, a kutat6sok
eredm6nyeinek publik6l6s6ban, tev6kenys6g6vel el6segiti a hullad6kkezel6 technol6giik
ismetet6s6t, rij technol6gi6k kialakit6s6t.

b) a nevel6s 6s oktat6s, k6pess6gfejlesztrSs, ismeretterjeszt6s teriilet6n ismeretterjeszt5
el6ad6sok, oktat6sok szewezlslvel, kiadv6nyokkal hozziiarul az if]irs6g kornyezettudatos

szeml6let6nek kialakit6 sdhoz.

.) a termlszetv6delem, 6llaw6delem, kcirnyezetv6delem kor6ben a c6lja szerinti
tev6kenys6g6vel, a hullad6k gyrijt6s6nek, hasznosit6sinak szewez6s6vel, komyezetkim6l6
kezel6 technol6gi6k te{eszt6s6vel el6segiti a kornyezetszennyez6s csokkent6s6t, a term6szeti
kornyezet 6.s az illTatfajok, 6l6l6nyek v6delm6t

d) a fogyaszt6v6delem tedilet6n lakoss6gi f6rumok, tii6koztatilsok, hullad6kgdjt6si akci6k
szervez6s6vel, lebonyolit6sival, az egyes fogyaszt6si cikkek hullad6kkezel6s6nek

megismertet6s6vel, tanicsadissal koztemrikodik a kornyezew6delmi szempontok

6rv6nyesit6s6ben, a kornyezetv6delmi tudatform6l6sban.

.) ^z euroadanti integr6ci6 el5segit6se 6rdek6ben r6,szt vesz a c6lja szednti,
hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6ggel kapcsolatos uni6s noffnaanyaq megismertet6s6ben, az

eur6pai uni6s jogharmoniz{,ci6t c6lz6 jogszab6lyok el6k6szit6s6ben, szabnai
v6lem6nyez6s6ben.

4. Az Egyesiilet a fentiekben meghat6rozott feladatait, kozhasznir tev6kenys6g6t az alilbbi

1 
o gs z ab illyban el6irt ko z fela da tokho z kap c s o16 d6 an v 6. gzi:

") a kornyezet v6delm6nek 6ltal6nos szab6lyat6l szolo 1995.6vi LIII. torv6ny 37-38.S, 46.5

(1) bekezd6s d) pont, 54-55.5 98.S

b) Magyatorsz6g helyi onkorm6nyzatau6l szolo 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny 13.S (1)

bekezd6s 71,., 79. pontok
.) a hullad6kr6l s2616 2072.6vi CIXXXV. torv6ny preambulum,T5.$.

5. Az Egyesiilet a fenti c6lok e16t6se 6rdek6ben 6lland6 kapcsolatot tart mindazol<kal az

61lam| onkorm6nyzati szervekkel, gazd6lkod6 6s civil szervezetekkel, melyek el6segithetik az

Egyesiilet tev6kenys6g6t.

6. Az Egyesiilet c6ljai megval6sit6sa 6tdekeiben kozhasznf szolgilltatdsait nem csupin tagjai



ftsz6re nyultja, hanem valamennyi term6szetes 6s iogi szem6ly 6s m6s szer\rezet r6sz6re is

Iehet6v6 teszi szolgilltat6sainak igenybev6tel6t.

III.
Az Egyesiilet tagsdga

1. A tagsfgi formfk:

a) Alapit6 tag

b) Rendes tag

.) P6rto16 tag

d) Tiszteletbeli tag

2. A, tagsfigi viszony keletkez6se:

2.1 Az Egyesiilet tagja lehet valamennyi rtagyztt 6s kiilfoldi term6szetes szem6ly, jogi
szem6ly, valamint jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezet.

2.2 Az Egyesiiletbe tort6n5 be- 6s kil6p6s onk6ntes.

2.3 Az a szemily vagy szetvezet, akit az Egyesiilet tagiai sotdb1l kizdtak, egy 6vig
belipdsi nyilatkozatot flem nyfiithat be, Ugyanez voflatkozik atta a szetvezette
is, akinek tdndnyes kipuiselfiiit, az dltala kipvisett szetvezetet, vagy azt a
szetvezetet, amelyben legaldbb ielentfis befolytissal rcndelkezilg az Elntiksig az
Egyesiilet tagiai sordb6l kizdtta. Az egydves hatdddd a kizdtti hatdrczat ioget1rc
em elke d i s inek napid tdl sz dmita nd 6.

3. Tagsdg dsszetitele:

3.1 Alapit6 tagok azon nragyat 6l7ampolg6rok, akik egyiittesen, kcizos t6rsadalmi 6s

gazdasigS c6lok el6r6s6nek 6rdek6ben alapit6i nyilatkozatukkal l6treho ztik a Magyar
Et6kes Hullad6k I(ezel5k I(ozhasznir Egyesriletet . Az alapit6st6tusz tagbel6p6ssel nem
hozhat6l6re.

3.2 Rendes tagok az alapittist kcivetflen azon magyat is krilfiildi tetm1szetes
szemdlyk' fogi szemilyeh valamint iogi szemdlyisdgget nem rcndelkez7
szervezetek, akik a ielrn Alapszabdlyban foglalt cdtokkal egyetirtenelg azok
megvaldsittisdban aktivan tdszt kiwinnak venni, 6s betdpisi nyilatkozatukat az
Elnriksdg tdszite inisban benSniitidk, is akinek beldpisi nyilatkozatdt az
Elndksdg i6wihagyia. A tagsdgi viszony az alditt belfipdsi nyilatkozat alapidn az
Elndksdg tagfelvitebdl dcintd szdtdbbsdggel hozott hatdtozatdvat i6n
lite.
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3.3 Pittol6 tagok lehetnek 
^zonmaigyar 

6s ktilfoldi term6szetes szem6lyek, jogi szem6lyek,
valamint jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szewezerek, akik az Egyesiilet alapvet6
cltiatrval egyet6rtenek, d,e tz Egyesiilet tev6kenys6g6ben folyamatosan t6szt venni nem
tudnak, 6s u Egyestilet tev6kenys6g6t, c6ljainak el6r6s6t zkfu plnzben, akir egy6b
m5don (p6ld6uL saj6t tev6kenys6giikb6t szdrnnz6 ismeretek, inform6ci6 - kezel6
technol6gi6k, know-how, stb. - nyititfusfival) t6mogatt6k. A p6rtol6 tags6gr cirnet az
Elntiksig a tilmogatasta tekintettel adom6nyozza, 6.s a cilrrt visel6s6t az 6rdekeltnek
fela)irdia. A p6rtol6 tagsiga felaiildisnak az 6rdekelt 6ltal tor6n6 elfogad6s6val jon l6ue.
A p6rtol6 tags6g a felaj6nl6s elfogad6s6t6l sz6mitott egy 6vi rd6tartzmta sz6l.

3.4 Az Egyesiilet Tiszteletb eli tagShvh azokat a szem6lyeket k6rheti fel az Elnoks6g, akik
szakmai, koz6leti munkiss6gukkal jelent6s m6t6kben segitik az Egyesiilet c6liainak
megval6sit6s6t. A tiszteletbeli t^got 

^z 
Elnoks6g villaszga ki 6s k6ri fel a tiszteletbeli

tzgsfig elfogadAsilra. A felk&6s elfogad6sa eset6n a tiszteletbeli tagot a Ktizgyfil1s
udlasztia meg e tagsiga.

4. A tagsdrgi iogviszony megsziin6se:

4.1 A tags6gi jogviszony megszfinik:

kil6p6ssel

kizirissal
a ta g hal6l6v al v agy j ogut6 d n 6lkiiLli megs z fi n 6s 6vel

p6rtol6 tag eset6ben egy 6v eltelt6vel

tiszteletbeli tag lizilrisi okot megval6sit6 magatart|,sa eset6n a tiszteletbeli tag
kdzgyiilds dltali kizdtdsdval, amely esetben a l{tizgyiilis a kiztirdsi elidnisn
vonatkozd dltaldnos szabdlyok alkalmazdsdval ifu eI.

4.2 Az Egyesii{etb6l val6 kil6p6st az Elndksdgr1sz\re fuilsbar kell bejelenteni. A tagsilgy
viszony a bejelent6s t6ny6vel szfinik meg.

4.3 A targsig1 viszony megszfinhetktzdrdssaL A tag lrlzildisfu6l az Elnoks6g, tiszteletbeli
tag esetirl a l(dzgyiilis egyszerri sz6tobbs6ggel hozott hatarczataval hozott, ir6sbeli
hatitozatival dont. A tag l<izirilsin abban az esetben kedilhet sor, amennyiben
magatattilsilval illetve L szefriezet tev6kenys6g6vel vesz6lyeztel. az Egyestilet c6ljainak
megval6sulilsilt,iogszabilyt, az Egyesiilet alapsztbiiyit, kozgyfil6s ihatfurczatat sirlyosan,
vagy ism6telten s6tt, vagy sulyosan erkolcstelen magatartist tanfsit, amely az Egyesiilet
tekint6ly6t csorbitja, valamint a tagatagdiifizet6si k<itelezetts6g6nek legalibb 6 h6napig
felsz6lit6s ellen6re nem tesz eleget.

4
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4.4 Lz 6rintett taiggzl szemben felmedilt ktzirdsi okr6l, a ktzilrisi elifuils megpnditisir6l a

ta.got az Elnoks6g ir6sban 6rtesiti. A tiszteletbeli tag esetdben az Elntiksdg a
Kdzgyfil1s ddntdsinek elfikdszitdse dtdekdben folytatia le az elidtdst. Az eljfirils

sor6t az 6rintett tagot meg kell hallgatni, vagy szdmdru az inisbeli nyilatkozattetelt
megfelelf hauiddd tiizdsdvel keII biztositani, a tag jogos,it az ellene felhozott

indokokat megismerni, nyilatkozatot, 6szrev6telt tenni. ,Pv indoklissal ell6tott

httirozatot irilsba kell foglalni 6s ai6nlott lev6lben kozolni kell. az 6rintett tzggal

4.5 A hatilrozzttzl szemben ^ t^g a klzhezvltelt kovet6 15 napon beliil ir6sban az

Elnoks6gn6l benyirjtott, hatdtozott kddmet is drdemi indokldst is tatalmaz6

iogowoslattal fotdulhat a Kdzgyiilishez. A tiszteletbeli tag a Ktizgyiilds

hatdtozatdval szemben az itdnyad6 iogszabdlyi rcndelkezdsek szednti
jogonoslattal 6lhet A jogorvoslat m6difu6l 6s hat6ridei6r6l a tzgot ahatilrozatbar}a.

kell oktatni. Amennyiben az Elndlcsighez a iogowoslati kdrelem benyrtjtdsdn
nyi*adlld hatddddn beliil nem dtkezik iogowoslati kdtelem, e hatddd6 elteltdvel
a tag kizdnisdtdl hozott hatdrozat iogetdssd wilik Atnennyiben a jogowoslat

elflterjesztdsdrc ayi*aill6 hatdddfin behil szabdlyszerfr ti kdrelem

itkezil<, rtgy az Elndksdg meguizsgdlja, hogy (i) hatddddn beliil 6tkezett-e,

tafialmaz-e hatdtozott k€rcImet is itdemi indoHdst, maid (ii) a
elSteriesztett iogowoslati kirelnet jogeds ddntisivel uisszautasitia, vagy (iii) a

szablyszerfien elfitetiesztett iogowoslati k6dem tdrgydban elflteriesztdst kiszit
a KdzgyfiIds szdmdra 6s gondoskodik ardl, hogy a Kdzgyiilds ar6l a felen
Alapszabdly rendelkeziseinek megfelelf mddon hatdrczzon. A Kdzgyiilds dltal a

iogorvoslati kdrelem tdryydban hozott hatdtozat annak meghozatala napidval

iogeds, annak kircImezd tiszirc tdtind kizbesitdsdrdl az Elndksdg intizkedik

4.6 A tags6gi viszony megszrinik a tag hal6l6val, illetve jogut6d n6lkiili megszffn6s6vel, a

hal6l, illetve a jogut6d n6lkiili megszrin6s t6ny6vel.

5. A tagnyilvdntattis:

5.1 Az Elndl<sig a tagokr6l nyrlvintartist vezet. A tagsigi jogviszony ferld 4. pontban

foglaltak szerinti megszfin6se eset6n az Elnoks6g 
^ 

t^got todi a nyilv6ntart6sb6l.

5.2 Az Egyesiilet tetiileti 6s szalonai szewezeteinek vezetdi az Egyestilet tagiai kdziil
az adott teriileti vagy szalonai szetyezetben tagsdggal rendelkezd tagoktdl
nyilvdn ta rtd s t vez e tn ek,

6. A tagok fogai:



6.1 Az Egyesiilet telies iogi tagsdgit az alapIt6 6s rcndes tagok kdpezik, akiket a

tagsdgi iogok 6s kdtelezettsigek tag stdtuszukkal is taguiszonyukkal dsszefiiggd

iogok k6rc megillet, ille*e tethel.

6,2 Yalamennyi tag r6szt vehet az Egyesrilet tev6kenys6g6ben 6s rendezr'6nyein.

6.3 Az alapitf is rcndes agokvdlaszthatnak 6s vilaszthatdk., azzal a megszoritdssal,

hogy a Elndk kizdfiIag az alapitf tagok ktiziil keriilhet ki, az egyik alelncik

szintdn kizdfilag az alapitd tagok kdziil keriilhet ki, mig a mdsik alelncik az

alapit6 is a rcndes tagok kdzil keriilhet ki.

6.4 Az alapitd tagok is a rcndes tagok fogosultak a Kdzgyiilisen tiszt venni, ott
tandcskozdsi iogot, inditvdnyoztisi 6s szavazati iogot gyakorcIni, Valamennyi

alapitd tag is rcndes tag a Ktizgyiflisefl egy szavazattal tendelkezik.

6.5 Az Egyesiilet alapit6 vagy rcndes tagja k6rheti a bir6s6gt6l az Egyesirlet valamely

szerv6nek jogszabilys6rt6,vagy alapszabillyba iitkoz6 hatirozztdnak feliilvizsg6latit. A

hatirozat hat6lyon kiviil helyezl,se :uint att6l az id6pontt6l szimitott harminc napon

beliil lehet keresetet ind.itani az Egyesiilet ellen, amikor az alapit| vagy rcndes tag a

hatdrozat6l tudom6st szetzett v^gy ^ hatirozat6l tudom6st szerezhetett volna. A

hatdrozat meghozatalilt6l szimitott egy6ves, jogveszt6 hat6rtd6 eltelt6vel per nem

indithat6.

6.6 A p6rtol6 6s a tiszteletbeli tag jogosult az Egyesiilet rendezv6nyein t6szt venni, 6s a

KdzgyfiI1sez tan6cskozl,siioggalr6szt venni, 6sztev6telt tenni. A p6rtol6 6s tiszteletbeli

tag szavazati )oggal nem rendelkezrk, tagdqat nem frzet, az Egyesiilet rilnyitdslban nem

vesz r6szt. Apdrtolf is tiszteletbeli tag az Egyesiilet tisztsdgeite nem vdlaszthatd.

7. h tagok kiiteless6gei:

7.1 Az Egyesiilet tagjai kotelesek az Atapszab6lyt beartani, a KdzffiIds, iigyint6z6 6s

k6pviseleti szerveinek hatarczatait v6grehaitani.

7,2 A rcndes tag 6s az alapitf tag koteles a tagsig1 dijat megfizetni 6s az Egyesiilet

vagyondt meg6vni.

7.3 A tagsigi dij m6t6k6tal{ozg5fil6s 6vente hatirozzameg.

7.4 Az 6ves tagdij m6rt6ke: 60.000 Ft, melyet az alapit6 tagok az alaktl6 kozgyfil6sen

kotelesek befizetni.



7.5 Az 6ves tagdijat az Egyestilet Elnoks6g6nek utasit6sdra az Egyestlet F6titk6ta minden

loaptai 6v utols6 h6mpjirban decembet 01. 6s december1,5. napjAtgkoteles ktszinlilzrli-

6s a szdmldt ki6llitis6nak nrpifir u alapit6 tagok is rcndes tagok r6sz6re postai irton

megkirldeni. ,42 alapitt5 tagok 6s a rcndes agok a tagdijat a szirnla k6zhezt Etel6t6l

sz6mitott 15 napon beltil kotelesek megfizetni.

7.6 A pirtol6 6s tiszteletbeli tagokat trydijfizetlsi kotelezetts6g nem tetheli. A tagokat

terhel6 6ltal6nos kotelezetts6geken tulmen5en a tiszteletbeli tagok az Egyesii{et clljatt
segrt6 szakmai, koz6leti munkijuk sor6n kotelesek a tiszteletbeli tagsilghoz m6lt6

magatart6st tanrisitani.

7.7 Az Elndksdg az Egyesiilet6ves tagdij6t, valamint afelhaszrrilis c6lj6val meg nem jelolt

t6mogat6sokat teljes eg6sz6ben koteles az Egyesiilet mfikod6s6hez 6s tev6kenys6geihez

felhaszn6lni. Amennyiben ezefl fotttisokb6l az adott l;Laptilri 6vben fel nem hasznillt"

szabtd plnzeszkozok rendelkezlsre illlnak akkor az Elndl<sdg koteles a kovetkez6 6vi

feladatok elliltilsilhoz elkiiloniteni 6s/vagy p6nziigyi let6tet, kamatoz6 sz6nlan tartal6kot,

tov6bb6 biztos hozamot, megt6rii{6st biztosit6 befektet6seket l6uehozni. A tagok 6ltal

befizetett tagdijat a tagok egy naptiti 6vre fizetik. A mdr megfizetett tagdii a tagsdgi
megszfrndsit kdvetden a tagnak nem ifu uissza.

IV.
Az Egyesiilet szervezete

l. Az Egyesi.ilet szervei:

4 I(ozgy6l6s

b/ Elnoks6g

c/ Feltigye16bizotts69

2. Az Alapit6k tudom6sulveszik, hogy amennyiben az Egyesiilet 6ves bev6tele az 50.000.000

Ft-ot meghaladja, a feliigyel6 bizotts6g l6trchoz5"sa akkor is kotelez5, ha ilyen kotelezetts6g

m6s jogszab6lyn6.J fogva nem 611fenn. A Ptk. 3:82.$ (1) bekezd6s6ben meghatirozott felt6tel
b ekovetkez6se es et6n feliigyel5 bizotts6g l|lr.ehozdsa kotelez6.

3. Az Egyesiilet tetiileti is szakmai szewezeti egysdgei:

3.1 Az Egyesiilet tedileti szetvezeti egysdgeket 6s szalonai szewezeti egysdgeket
(szekci6k) hozhat lite.

A tedileti 6s szakmai szervezeti egysigek m{iktidAse minden esetben
cisszhangban dll a ielen Alapszabdlyban, valamint az Egyesiilet miikdddsirc

3.1.1

8



itdnyadf iogszabdlyokban foglalakkal, towibbd a litehozdsukr6l
tendelkez 6 cs atla kozdsi olon dnyban foglal takkal.

3.1.2 A tenileti is szalonai szenezeti egysdgek kiegdszitd jelleggel saidt

alapszabdlyt fogadhanak eI, amely kizdfiIag az adott szervezeti egysig

miikddisdte itdnyad1, 6s a felen Alapszabdllyal, valamint iogszabdllyal nem

lehet ellentdtes.

3.1.3 A tedileti is szaktnai szetyezeti egysdgek feladatuk, ciliaik megvaldsittisdt

minden esetben a mindenkot hauilyos iogszabdlpknak megfelelfien, a

csatlakozdsi okmdnyban, az Egyesiilet alapszabdlya alapidn kdszitett saidt

alapszabdlyiban tdgzitett, 6s - szakmai szewezeti egysigek esetdben - az

Elndksig dltal a szaknai szewezeti egysdg miikddisdt meghatdroz6 ives

miikdddsi tetyben meghatdtozott feltd teleknek megfelelflen vigzik

3.1.4 A teiileti 6s szaktnai szenezeti egysdgek tagiai kizdfiIag az Egyesiilet tagiai

Iehearck

3.2 Az Egyesiilet teriileti szeruezeti egysdgei:

3.2.1 Az Egyesiilet alapitt5 6s tendes tagiai legfeliebb I (nyolc) rdgi6s

tagszetvezetet (a kdzigazgatdsi tdgifval megegyezd teriileti lehatdddssal)

hozhatnak l6te.

3.2.2 A rigi6s tagszetvezet i*inyitdsa alatt miikddik a rigids tagszelTezet teriiletdn

beliil elhelyezkedd megyei tagszetvezet.

3.2.3 Abban az esetben lehet ftgiils vagy megyei tagszetrezetet alapitani, ha az

Egyesiilet atapitd vagy rcndes tagjai kdziil legaldbb 6 (hat) az adott rdgi6ban

vagy megyiben lakhellyel, szdkhellyel vagy tdnyleges tevdkenysdgvdgzdsi

heltyel rcndelkezd alapiaS vagy rcndes tag tetiileti tagszetvezet alapittisdra

vonatkoz6 szdnddkdt az Elndksdg rdsz6rc fudsban bejelenti, 6s az Elndksdg

a tagszetyezet l{trchozdsdnak, mfrktiddsdnek feltiteleit csadakozdsi

olondnyban fuds ban figziti.

3.2.4 A csatlakozdsi ol<ndny kdtelezden tartalmazza:

A teriileti szetvezeti egysdg miikdddsdnek cdliait
A tedileti szetvezeti egysig feladatdt

A tedileti szenezeti egysdg mfikdddsdhez felhaszndlni kiwint fonisok,

vagyon bemutatdsdt
A tenileti szetvezeti egysdg mfrktidisivel ilsszefiiggd az Elnriksig 6s

a)

b)
c)

d)



Feltigyeldbizotts tig dltal i6vdhagyott ktilts igvetisi tetve t
A tetiileti szen ezeti egysig m{iktidds5t meghat6rcz6 iogszabdlyokban
foglal tak teliesiti s 6nek biz tos ftikai t
A teriileti szepezeti egysdg alapszabdlydnak te*6t, amelynek
dsszhangban keII dllnia a i.Iro Alapszabdlyban, az Egyesiilet
szabdlyzataiban, Iniltinds tekintettel az ETII(AI szabdlyzatdban
foglaltakkal
a teriileti szeruezeti egysfg alapltdsakot iruinyes taglisttiitit

3.3 Az Egresiilet tedileti szenezeti egysdgeinek ininlriaisa

3.3.1 A dgi6s tagszetvezet 6I6n elndk dII, akit minden esetbefl az Egyesiilet
alapitd tagiai kdztil vdlasztanak a ftgit5s tagszetvezetet alapitf rcndes uagy
alapitd tagok

3.3.2 A ftgids tagszetvezet tediletdn beliil elhelyezkedd megyei tagszewezetinek
6I6a egy elndkbdl is kdt elndksdgi tagb6l dll6 meglrei etndksig dII, melynek
elndkit is elndksdgi tagiait az alapitf tagok dltal dsszedllitott ielflItlisttitdl a
megyei tagszetvezetet alapit6 rcndes uagy alapitf tagok vdlasztftik

3.3.3 A rdgi6s tagszetvezet mfikdddsit az Elndksdg feliigyeli, melynek keretdn
bel{il az aldbbi iogosi*dnyok illetik meg:

tdiikoztatds kdtise a ftgifls tagszenlezet bdrmely iigydben a ftgi1s
tagszewezet elndkitdl vagy bdtmely tagidtdl
tigi 6 s tags z etve z e t i ru ta i b a trirtdn 6 b e te ki n ti s
tigids tagszenlezet bdrmely helyisdgibe t6tin6 belip1s
e In ri k fe Ih iwi s a a s z a b d lys z e tii m {i kd d 6 s h e tyrc dIIi td s dta
tdgi6s szetvezet dltal meghozott ddntdsek feliiluizsgdlata, 6s

amennyiben azok flem egyeztethetdek 6ssze a tagszen/ezet
miiktidisdre itdnyad6 szabdlyokkal, igy ktilfindsen a 3.2.41) pontjdban
meg'jeldlt szabdlyzatokkal vagy az Egyesiilet miikdd6s6te i*inyad6
iogszabdlyokkal - azok hatdlyon kiviil helyezise
rdgids tagszetvezet elndkdnek felfiiggesztdse, mely id6 alatt a ftgi1s
tagszenlezet elndke a ftgi^s tagszefiezet semmilyen tigy'ben nem

idthat el,

rdgids tagszefiezeti elndk uisszahivdsa, valamint rti erntik
m egwi I a s z td s a 6 d ekd b e n s z ii ks ige s te e n d 6k elld td s a

A megyei tagszetvezet miikdddsdnek feligyelet*t annak a figi1s
tagszeruezetnek az elncike ldtia eI, amelynek tediletdn a megyei tagszetyezet
miikddik. A rdgi6s tagszetvezet elndkdnek iogosiruinyai negegyeznek az

E

s)

f)

s)

a)

b)

")
d)

E
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el6zd pontban az Elndksdg rdsz1rc biztositott iogositvtinyokkal azzal, hogy
a ftgids tagszetvezeti elndk bdtmely megyei elndksdgi tag felftiggesztds1rflI
kiikin is hatdrczhat A rdgi6s tagszewezet elnrike tiltal hozott, a megyei
tagszetvezet ddntisinek hatdlyon kiviil helyezisdrfil vagy elntikdnek,
elntiksigi tagidnak felftiggesztisirdl hozott hatdrczatdval szemben a
kdzlistdl szdmitott 15 napon beliil a megyei tagszetvezet elndksdgdnek
bdrmely tagia iogorvoslati k5rcIemmel az orczdgos Elndksighez fordulhat.
A iogowoslati kdrcIem kizdtfiIag akkor rcndelkezik halasztf hattillyal, ha a

iogotvoslati k6dem a ftgiils elntik ddntdse vdgtehaittfstinak
felfiiggesztdsdrc vonatkozd indiminyt tartalmaz, melynek tdtgydban az
Elndksig sorcn kivtil hatdrcz.

3.4 Az EgJresiilet szalonai szenezeti egJi,sdgei

3.4.1 Az Egyesiilet alapit6 vagy rcndes tagiai az Egyesiilet cdlkitiizdseivel
tisszhangban dII6 valamely szakmai tdma kdtd szenezve szakmai szetvezeti
egysdget (szekci6t) hozhatnak lite. A szekcif l*tehozdstihoz legaldbb J
(hdrcm) alapit6 vagy rendes tag sziiksdges, akik az Egyesiilet Eln1ksigin1t
i*isban kezdemdnyezik a szekci6 l1tehozdsdt. A szekcif az Elndksdg alti
rendelten miikt;dik, mfrktidise nem ktitfldik ftildnizi tettilethez, a szekci6
tovdbbi aldrcndelt szenezeti egysdget nem hozhat litre.

3.4.2 A szekci6 vezetisit a szekcii elndke ldtia el, feladatairu is iogkdreirc a rdgi6s
tags z e firez e t eln 6kd te vo n a tko z 6 s z a b d lyoka t ke lI m egfe I e I 6e n a lka Im a z ni.

3.4.3 A szekci6 litesitis4rc 6s miikddds5rc egyebekben a ftgi6s tagszervezete
vo fl a tko z 6 s z a b d lyo ka t ke lI m egfel e I 6e n a lka Im a z n i.

feltdtelek

3.5.1 Tekintve, hogy az Egyesiilet tevikenysige az orszdg egisz tettiletfite, 6s a
hulladdkhasznosittis valamennyi tdsztevdkenysdgirc kitejed, is ciliait

hdldza t kiipitds 6vel kivdnia m egvalfisitani.

3.5.2 A szervezeti egysdgeket kizdfiIag az Egyesiilet alapszabdtya nyilwinithatia

iogi szemdllyi.

Az Egyesiilet tedileti 6s szalonai szetvezeti egysdge az aldbbi feltitelek
telie s iti s e e s e tdn kez d em dnyezh e ti iogi s z em i IIyd nyilvd nitd s d t:

a) A tettileti vagy szakmai szen ezeti egysiget a ielen Alapszabdlyba ni

11
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ininyad6 feltdteleknek megfelelden hoztdk l6te is mfikddtetik
A teriileti vagy szakmai szetvezeti egysig rcndelkezik a mfikddisihez
s z ii ks 6ge s e lkti kini th e td vagyofl n aI, d n dll 6 kdl ts 6gve td s s e I
A teriileti vagy szakmai szewezeti egysdgbefl az Egyesiilet alapit6 vagy

rcndes tagiainak legaldbb 25 (huszondt) ffit el6d
A tertileti vagy szakmai szewezeti egysdg a miikdddsdvel tisszefiiggd
kdltsdgvetdsdben, a befolyt tdmogatdsok 6s bevitelei 1/3-dt, azaz egy

hatmaddnak mirtdkdig fot*ist biztosit az Egyestilet miikdddsdhez
A tetiileti vagy szakmai szervezeti egysdg vezetise (elndksdge, ennek
hidnydban elndke) az Elndksig tdszdte ktiteles miikdddsivel
ilsszefiiggdsben 6ves, negyeddves miiktiddsi tefiet kdsziteni. A
munkatetvek is cdlok teljesiilisdrdl minden hdnapot ktivetd 10

munkanapig irdsban, a negyediv lezdnisdt kdvetd 10. munkanapig
egyeztetd megbeszdldsefl az Egyesiilet Elndksdgdt ttii4koztatja, ahol
bemutatia a tetve elemeinek 6s vagy egdszdnek teliesiildsdt, illetve

beszdmol az esetleges elmaruddsok okairdl
Az Egyesiilet tedileti vagy szakmai szetvezeti egysigeinek pdnziigyi
b e s z d m o I 6i d t az Egye s ii I e t m iikd d 6 s 6 ve I m egegye z 6 s z a b d lyok a I apidn

a Feliigyeldbizottsdg ellendtzi 6s az Elndksig terieszti a l(dzgyiilis el6

szavazdsta, a l{tizgyiilds elfogad6 hatdrczatdval I6p hatdlyba

3.6 Eovesiilet szeryezeti esysiseinek iosi szemillvd nuilvdnitdsdnak folvamata

3.6.1 Az Egyesiilet azofl tenileti vagy szakmai szetvezeti egysdge, amely 6ndll6

iogi szemdlly€ nyilvdnitdsit kezdemdnyezi, ere itdnyulf kdrelndt [nisban
nyrtiqa be az Elntiksdghez, amelyhez csatolni keII az el6z6 pontban a iogr
szemdllyi nyilvdnitds feltitelekint meghatdrczott feltitelek teljesitdsdt
igazolf okirutokat, nyila tkozatokat

3,6.2 Az Elndksdg elfizetesen meguizsgdlia a k6dme6 amennyiben azt
hidnyosnak taldlia vagy annak kiegiszitisdt mds okbdl sziiksdgesnek tu4a,
hatdddd tiizisdvel felhiuia a kitelmezfit a kdrcIem hidnyainak pdddsdn,
ille tve kiegd s zitds 6re.

3.6.3 Anennyiben akircImezd a k6dem hidnyaitnempdtolia, illetve az Elndksig
dltal sziiksdgesnek tafiott tovdbbi kiegdszftiseket nem teszi meg, vagy az
Elntiksdg rtgy itdli meg, hogy a kdtelem tovdbbta is alkalmatlan a KdzgyfrIds

eI6 teriesztdste, a kdrelmet elutasitia.

Amennyiben az Elndksdg a terlileti vagy szalonai szetyezeti egysdge dltal
eldtejesztett kitelmet alkalmasnak taldlia, el6kisziti a kdtelmezd teriileti
vagy szakmai szetvezeti egysdg jogi szemillyi nyilvdnitdsdhoz sziiksiges

b)

4

d)

E

3.6.4

72



4.2

elfitetiesztdst, az erre vonatkozd Napszabdlymfldosittis tefi/ezetit, valamint
in tdzke dik a l(dzgyfiIds 6s s z ehivds a itdekfl ben.

3.6.5 Anennyiben a Kdzgyiil4s az elfiteriesztisnek megfelelfien a tedileti vagy
szaknai szenrezeti egysdget 6ndll6 jogi szemillyi nyilvdnitja, a lttizgyfiIis
ennek megfelelflen m6dositia a jelen Alapszabdlyt

4. A Kiizgyiil6s:

4.1 Az Egyesiilet d<int6shoz6 szewe az alapitd is a tendes tagok (, irtm IV4 alfejezet
alkalnazdsa sotdn egyiittesen: a tagok) osszess6g6b 616ll6l(ozgyril6s. A Kozgy6l6st
sziiks6g szednt, de 6vente legaldbb egyszer ossze kell hivni. A Kozgyril6s az Egyestilet
sz6khely6n kiviili helyszinre is osszehivhat6 6s megtarthat6.

A Kozgy6l6st az Elnoks6g hivja ossze. A meghiv6ban fel kell ti.intetni aKozgyrlls hely6t
6s idei6t, megtrfugyalilsra javasolt napirendi pontokat, valamint a hatirozatkeptelens6g
ni^ttaz eredeti naphendi pontokban megism6telt kozgyil6s id5pontjit. A meghiv6ban
a tagok figyelm6t fel kell bivni arra, hogy a megism6telt kozgy6t6s az ercdei napirend
tekintet6ben a megjelentek sz6m6t6l fiiggetle niil hatarozatk6pes.

4.3 A meghiv5t aKozg5fil6s tervezett id6pontja el6tt legalibb 15 nappal a tagok r6sz1re
it6sban (az elektronikus lev6lben tort6n5 kikiild6s is ir6sban tort6n6 kikiild6snek
min6siil), rgazolhat6 m6don meg kell kiildeni. A r6szv6telre jogosult egy6b szem6lyeket
6s szerveket a I(ozgyfil6s hely6t6l 6s idej6r5l ugyancsak 6resiteni kell. A kozgyril6si
meghiv6 irisbeli megkiild6s6nek min6siil a meghiv6 szem6lyes 6tad6sa, ajddottlev6lben,
e-mail ritj6n tort6n6 megkiild6se, amennyiben a cimzett az e-matl. k6zbesit6s6r6l
visszaigazol6st ktildott, illet6leg szem6lyes iltadis eset6n az 6t:r €teltir6sban igazolta. Az
Elnoks6g a meghiv6t a fenti hat6rid6ben az Egyesiilet honlapj6n rskozz6teszi.

4.4 A Kdzgyiilds hatdrczatkipes, ha azofl a szavazati ioggal rendelkezd tagok 50%-a
+ 1 ffi iele, vafl. Ifatdrczatkdptelensdg eset6fl a megismitelt ktizgyfiIdst
ugyaflana a flapta, de legfeliebb 30 napon beliili id6pontra kellflsszehiuni, mely
a rdsztvevfik szdmdt6l tiiggetlentil hatdrozatk€pes.

4.5 Az etedeti meghiv5 tartahnazza a hatdtozatk6ptelens6g

osszehiv6s6t, id5pontjit 6s azt a figyelmezet6st, hogy
tekintet6ben a megism6telt kozgdl6s a megjelent

hatirozatklpes.

4.6 A l{6zgyiil6sen minden alapitd tag 6s rcndes
rcndelkezik

miatt megism6telt kozgpil6s

az ercdei napirendi pontok
tagok sz6mdt6l fiiggetleniil

l3

tag egy szavazati ioSSil



4.7 A I(ozgy6l6s iil6sei nyilv6nosak.

4.8 A I(ozgy6l6s iil6seit az Egyesiilet elnoke, akadillyoztat6sa eset6n az illtala felk6t
elnoks6gi tagvezed.

4.9 A levezet6 elnok a jelenl6ti iv alapjir, megilllapitla a I{ozgy6l6s hatarczatk6pess6g6t,

kijetoli a jegyz6konywezet6t 6s el6terjesztlst tesz a megv6lasztand6 jegyz5konyv-

hitelesit6 k6t tag, valamint ^ sz^y^z^tszdnl6lo szem6ly6re, vezett a tan6cskozdst a

I(ozgyril6s 6ltal elfogadott napirend alapi6n, elrendeli a szavazdst, megdllapitla 6.s

ismerteti annak eredm6ny6t, valamint a l{ozgfi6.s hatirozatit.

4.10 Altatirozat meghozatalakor nem szavazhat 
^z 

a t^g,

4 alit ahatirozatkotelezetts6g vagy felel5ss6g al6l mentesitvagy az Egyestilet terh6te

misfaita el5nyb en r6s z esit;

b) akivel ahat6tozat szerint szerz6d6.st kell kotni;

.) aki ellen ahatirozat alapjh pet kell inditani;

d) akinek olyan hozzitartoz6ia 6rdekelt a dont6sben, aki az Egyestiletnek nem tagja

vagy alapit6ja;

E aki a dont6sben 6tdekelt m6s szervezetteltobbs6gi befoly6son alapul6 kapcsolatban

6ll; vagy

0 aki egy6bk6nt szem6lyesen 6rdekelt a dont6sben.

4.11Ezen tendelkez6shez kapcsol6d6an nem min5siil el6nynek az Egyesiilet c6l szerinti

juttatdsai keret6ben a birkt 6ltal megkot6s n6lkiil ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli

szolgilltatds, illetve az Egyesiilet alta,l tagdnak, a tags6.gp. jogviszony alapiln nyijtott, az

alapszabllynak foglaltaknak megfelel6 c6l szerinti juttatdLs.

4.l2Lmennyrbefl egy tag valamely iigyben a fentiek alapjin ttern szavazhat, 6t az adott

hat|rozat meghozatal|n|l a hatirozatklpess6g megillapit6,sa sor6n figyelmen kiviil kell

hagyni.

4.134I(ozgpil6s hatirozatait nyflt szavazdssal, f6szab6ly szerint egyszerfi sz6tobbs6ggel

hozza. Az alapszab6ly m6dositisdhoz a jelenl6v6 tagok hiromnegyedes sz6tobbs6ggel

hozott hatdrozata sziiks6ges. Az Egyesiilet c6lj6nak m6dosit6s6hoz 6s az Egyesiilet

megszfin6s6r6l sz6l6 kozgyril6si dont6shez a tagok hiromnegyedes sz6tobbs6ggel

hoz ott hatdrozata sziiks6ge s.

4. 14 Szavazategyenl5s6g eset6n a hatirozatot elvetettnek kell tekinteni.

4.15 A l{6zgyi{l6s titkos szavaz6ssalhozhatirozatot,ha a I(ozgyil6s tagjainak legalitbb 1/3-

a indiw6nyozz^ 
^zt,
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4.164 I(ozgl'ril6sr6l jegyz6konywet kell k6sziteni. A jegyz6konyvnek tartalmazria kell a

kozgfrl6s hely6t, idej6t, a je1enl6v6kre, a hatirozatk6pess6gre vonatkoz6 adatokat, a

kozgirrl6s tiszts6gvisel6inek nev6t, a kozglnil6sen elhangzott l6nyeges 6szrev6teleket 6s

javaslatokat, valamint a hozott hatdrozatokat a dont6st t6mogat6k 6s ellenz5k

szdmarinyilnak megjelol6s6vel. A iegyz5konyvet a levezetd elndk 6.s a jegyz6konlw

vezet6ie i\a a16,, valamint k6t kozgi'ul6sen jelen 16v6, hitelesit6nek megvalasztott tag

hitelesiti.

4. 17 Hatfuoz^thoz^t^l iil6s tart6sa n6lkiil

4.17.1 A tagok a kozgyfl6s hat6skor6be tartoz6 iigyekben ir6sban rs szavazhatnak.

4.17.2 Ha az Elndksdg az irdsbeli hatdrozat tefiezetit az alapitd 6s rcndes tagok
tdszdrc itdsbeli szavazds kezdemdnyezdsivel megkiildi, az alapit6 is rcndes
tagok szdmdra a tetvezet kdzhezvdtel{tdl szdmitott legaldbb tizentit napos
hatddddt biztosit ara, hogy szavazatukat fudsban megktildiik az Elndksdg
rdsz6rc.

4.17.3 Az iil6s tafi6sa n6tkiili dont6shozatal sot6n a 201.3. 6vi V. torv6ny a Polgilri
Torv6nykonyv ahat6rozatk6pess6gte 6s szavazisravonatkoz6 rendelkez6seitazzal

az elt6r6ssel kell alkalmazri,hogy ahatirozathozatah eljdris akkor eredm6nyes, ha

legal6bb annyi szavazatot megkiildenek ^z Elnoks6g r6sz6re, amennyi

szavazattiogot k6pvisel6 alapit6 6s rendes tag jelenl6te a batirozatk6pess6g6hez

sztiks6ges lenne til6s tartdsa eset6n.

4.17.4 IIa bdtmely alapitd tag vagy legaldbb 10 (tiz) rcndes tag az inisbeli
szavazdsta bocstitott hatdtozattepezet megtdtgyaldsdn kcizgyiilAs

megtattdsdt kdri, az Elndksdg kdteles a Kdzgyiilist dsszehiuni.

4.17,5 A szavazisra megszabott hat6rid6 utols6 napjit kovet5 h6rom napon beliil - ha

valamennyi alapitd 6s rcndes tagszavazat^ eztmegel6z6en 6rkezik meg, akkor az

uto1s6 sz^y^z^tbe6tkez6s6nek napjit6l sz6mitott h6rom napon beliil - az Elnoks6g

megdllapitla a szavazis eredm6ny6t, 6s azt tov6bbi h6rom napon beliil kozli a
tagokkal v^W 

^z 
alapit6kkal. A hatirozathozatal napja a szavazdsihat|rid6 utols6

n^pla', ha valamennyi szavazat kot6bban be6rkezik, akkot az utols6 sz^y^z^t

be6rkez6s6nek napja.

5. A K<izgyiil6s hat6skiite:

5.1 A I(ozglnil6s 1<tzir6lagos hat6skor6be tartozik:

a) az alapszabily meg6llapitisa 6s m6dosit6sa;
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b)

.)
d)

E
0

d
h)

,)

az E lnoks 6 g tagtrainak megvilas z t6 s a, vis sz ahiv6s a;

az 6vr kolts6gvet6s meghaliroz6sa;

az 6ves besz6mol6 6s kozhasznfsdgi mell6klet elfogad6sa;

a tagsigp dri megillapitdsa;

az Elnoks6g 6ves besz6mol6j6nak elfogad6sa;

az Egyesiilet megszfin6s6nek, egyestil6s6nek 6s sz6tv6l6s6nak elhat6toz6sa;
a feliigyel6bizottsl.g tagtrarnak megvillasztdsa, visszahiv6sa, amennyiben az

Egyesiiletn6l feliigyel5bizotts69 mfikodik;
dont6s mindazon az tigyekben, amelyeket iogszabilly, vagy az .Llapszabliy a

kozgyril6s lizdt6lagos hat6skor6be utal.

5.2 Az Egyesiilet 6ves besz6mol6j6nak

elfogad6s6val egyidejrileg, a legk6s6bb

megtartott kozgyil6sen ^z 6ltal6nos

I(ozgyfl6s nyflt szavazdssal, egyszerff

tort6nik.

j6vihagyisa a k6zhasznris6gi mell6klet
a tirgy|vet kovet6 6v m6jus 31. napjirg
hatdrozathozatah szab6lyok szerint, z
sz6tobbs6ggel meghoz ott hatdrozataval

6. Rendkiviili kiizgyiil6s:

6..7 Rendkivrili kozgyril6s t kell osszehivni:

4 az Elnoks6g tobbs6gi hatdrozata alapi6n;

b) ha az egyesiilet tagjain ak 7 / 3-a az ok Es a c6l megjelor6s6vel l<rv6nia;
.) ha az Elnoks6g l6tsz6ma kett6 f6re csokken;
d) az Elnoks6g tags6,g7 jogviszonnyal kapcsolatos hatir.ozata ellen benyfjtott

jogorvoslat eset6ben;

") ha azt a torv6nyess6gi feliigyeletet gyakorl6 szew kezdem6nyezi, illerve ha azt a
bir6s6g elrendeli;

0 egy6b, az alapszabillyban meghztirozott esetekben.

6.2 Az Elnoks6g koteles a kozgyit6st osszehivni a sziiks6ges int6zked6sek megt6tele
c6lji.},6l,ha

4 az Egyesiir"let vagyona az esed6kes tartozilsokat nem fedezr;
b) 

^z Egyesiilet el6rel6that6lag nem lesz k6pes a tartoz6sokat esed6kess6gkor
teljesiteni; vagy

.) az Egyesri{et c6ljainak e16r6se vesz6lybe keri.ilt.

6.3 A fentiek alapiiln osszehivott rendkivti{i kozgldl6sen a tagok kotelesek az osszehivisn
okot ad6 koriilm6ny megszirntet6se 6rdek6ben int6zked6st tenni v^W az Egyesiilet
megsziintet6s616l donteni.
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V
Az Egye s iil e t ti s z ts 6guis el6i

l. Az Elndks6g:

1.2

Az Egyesilet iigyint6z6 6s k6pviseleti szerve az Elnoks6g. Az Egyesiilet iig),vezet 6.s6t az

Elnoks6g l6tia el.

Az Elnoks 69 az Alapszabilly 6s a kozgl,rills hatilrozatainak megfelel6en ldtya el a

hat6skor6be tartoz6 feladatokat, szewezi az Egyesiilet tev6kenys6g6t 6s gazdillkodis6t.

1.1

1.5

1.3 Az Elnriksdgh6rom tagb6l ill: az elnok 6s tov6bbi k6t alelnok.

Az Elnriksig tagiai:

Elnok:Garanadra Gyula

Alelntik: Szokolni Simon Zsuzsanna GizeIIa
Alelndk dr. T6th Pdtet

1,4 Az Elnoks6g tag)aiaz Egyestilet vezet6 tiszts6gvisel6i.

Arnennyiben az Egyesiilet szenezeti egysigei a ielen Alapszabdly Iy.J.s-J.6
pontiaiban foglaltak szednt iogi szemilyisiget nyenelr, rtgy a iogi szem6lty6
nyilvdnitott szervezeti egysig vezetdie automatikusan a i"g, szem1llyi
nyilvdnitott szervezeti egysdg vezetdibdl dII6 6s l1trcidvd Elnciki Tandcsad1i
Testiilet tagidvd wilik. Ez esetben a iogl szemillyd nyilvtinitott szewezeti
egysdgek vezetfi dltal alkotott Elndki Tandcsad1i Testtitet kisziti eI az Elntiks1g
szdmdru a szetvezeti egysdg 6ves miikriddsi 6s gazddlkoddsi tepit amelynek
be tands d t a Feliigyelflbizotts dg az Elndks dggel egyti ttes en ellenfidz.

Az Elndksdg tagjait, dsszhangban a III.6.3 pontban foghtt kotldtozdsokkal, az
EgyesfiIet alapittS 6s rcndes tagiai ktiziil a l(dzgyiilAs vtilasztia meg egyszerii
sz6ttibbsdggel hozott hatdrozatdval 5 6ves iddtartamru. Az elndksigi agsdgi
ioguiszony annak elfogaddsdval itin l6te.

1.7 Az elndksdg tagiai rtitawilaszthatdk.

1.8 Az Elnoks6g taganak megvilasztisa nyilt szavazissal tort6nik, kiv6ve, ha a titkos
szavaz|st a tagok 1/3-andtwilnyozza. Ez esetben a titkos szavazdstkotelez6 elrendelni.

1.6

1.7



1.9 Az Elndksdg iil6seit sziiks6g szednt, de legal6bb 6vente 2 alkalommal targa. Az

Elnoks6g til6seit az Elnok az iil6s mpiirt legal6bb 5 nappal megel6z6en a napirendi

pontok kozl6s6vel ir6sban hivia ossze.

1.10 Az Elndlrsdg iildsei nyilwinosak, azokon bi*i hallgaaSsdgkint az Elndksdg

fudsban ifvdhagyott tdszvdteli nyila*ozatdual vehet tdszt, az iilAsen felszdlalhat,

kdtddseket tehet fel. A nyilwinosstig korldtozdsdra, kizdtdsdra a szemilyisdgi

iogok videlme dtdekiben, adatvidelmi airyyrt iogszabdlyok rcndelkezdseinek

betaftdsa itdekiben, iizleti titok vagy szellemi alkotdsokhoz fiizddd iogok
vddehne itdekiben, valamint a gazdasdgi vercenyt korldtozd infotmdcidk
nyilvdnosstigra ketiildsinek meg6udsa, vddelme dtdekdben

s z 6 td b b s iggel h oz o tt eln 6ks igi h a titoz a ttal kedilh e t s ot

1.11A2 Elnoks6g hatirozatkfipes, ha tagSanak tobb mint a fele jelen van. A hatarozatit

egyszer& sz6tobbs6ggel, nyilt szavazilssal hozza. Az Egyesiiiet elnoke az Elnoks6g

iil6seir6l jegyz6konyvet k6szit 6s/vagy k6szitett, az Elnoks6g a, hatarczatak6l

qrtlvintzrtilst vezet.

1.12 Megszfrnik az Elndl<sdgi tagsdg:

a megbizatils id6tatam 6rak leiilrtival;
az Elntiks 6gi tag tagsilgi jogviszonydnak megszrin6s6vel;

lemondissal;

alapos indok eset6n visszahiv6ssal. Alapos indoknak min5sirl kiilonosen: az

Egyesiilet c6ljainak alapvet6 veszilyeztet6se; a tag teth6te joget6s bir6i it6lettel

bfincselekm6ny, szrbillysltls elkovet6s6nek megiilapitisa; ^z Egyesiilet

rendezv6nyein, testiileti ii{6sein rendzavards; a tiszts6g€vel, az Egyesiilet clljzuval

osszef6rhetetlen, m6ltatlar.magatafias tanrisit6sa, 6letrn6d foly*6sa. A visszahivisra

az eset osszes kodilm6ny6t figyelembe vev6, indokol6ssal ell6tott kozgyril6si

hatdrozat alapiiln keriilhet sor.

.) az Elndksdgi taghal6l6val;

0 az Elntiksdgi tag cselekv6k6pess6g6nek a tev6kenys6ge ell6t6s6hoz sziiks6ges

kcirb en tot6n6 ko rl6toz6siv al;

d ^z Elntiksdgi taggal szembeni l,tzdr6 v^W osszef6rhetetlens6gi ok

bekovetkezt6vel.

1.13 Az Elnoks6g feladatai 6s hat6skore:

az Egyesiilet tdnyitisa az Alapszabllyban 6s a I(ozgpills hatirozataiban foglaltak

szerint;

az Egyesiilet napi igyeinek vitele, az igyvezet6s hat6skor6be tattoz6 iigyekben a

do n t6 s ek megb,o z atala;

a)

b)

.)
d)

b)
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^z 
6ves rendes l(6zgyfiI6s el6k6szit6se 6s osszehiv6sa minden 6v m6jus 15 napjilrg

a besz6mol6k, 6ves kolts6gvet6s el6k6szit6se 6s a Kozgpit6s el6 te{eszt6se;
a rl.szvltel a I{ozgy6l6sen 6s vilaszadis az Egyesiileffe/kapcsolatos k6rd6sekre;
az Egyestilet 6ves munkaprogramjilt az Elnoks6gnek minden naptiilvetmegel6z6
45 nappal, november 15 napjdtgkell ossze6llitania

az Egyesiilet mfikod6s6hez sziiks6ges felt6telek terv szinten 6.s/vagy 6rdemben
tot6n6 megteremt6se a napt6ri 6vet megel6z6en legk6s6bb 90 nappal, azaz mind,en
naptii 6v okt6bet 7. napi6ig; A feladat marad6ktalan teljesit6s6nek &dek6ben a

I(ozgy6l6s felhatalmazza 
^z Elnoks6get, hogy a frnanszuozilsi felt6telek

megteremt6s6hez egyedi meg6llapod6sokat kosson
az Egyesiileti vagyon kezel6se, a vagyon felhasznil6sira 6s befektet6s6re
votatkoz6, a lkizgyfiI4s hat6skor6be nem tartoz6 dont6sek meghozatala 6s

v6.gehajtisa;

az Egyesiilet iogszabilly 6s az alapszabilly szerinti szervei megalakit6sinak Es a

tiszts6gvisel6k megvil asztatdsinak el6k6szit6se

^z Egyesiilet tigyint6z6si struktut6j6nak kialakitisa, munkacsoportok,
munkabizotts6gok l6trehoz6sa 6s az egyesiileti programok kozvetlen 6letre hiv1sa
az Alapszabdlyban meghatdrczott kdtben a tagfelvitellel ds agkizdnissal
kapcs olatos indokolt ddntds ek meghozatala
a tags1,gnytTvdntartisa; az Egyesilethatilrozatainak, szenezeiokiratainak 6s egy6b
konyveinek vezet6se; az Egyesiilet mfikod6s6vel kapcsolatos iratok meg5rz6se
az Egyesiilet mfikod6se sor6n az Elnok gyakorolja a munk6ltat6i iogokat az

alkalmaz ottakkal s z emb en

az Egyesiiletet 6rint6 megszrin6si ok fenn{ll6s6nak mindenkori vizsgillata 6s annak
bekovetkezte eset6n a Ptk.-ban el6ftt int6zked6sek megt6tele;
az Egyesiilet mffkod6k6pess6g6nek fenntart6sa, 6s a fenyeget6 fizet6sk6ptelens6g
eset6n a hitelez6k 6rdekeinek szem el5tt tartasdval a sziiks6ges int6zked6sek
meghozatala, illetve kezdem6nyez6se

ddntise minden olyan iigyben, amelyet iogszabdly vagy az Alapszabdly nem
utal mds szet'v hatdskdrdbe, illetfiIeg ddntds mindazon tigyekben, amelyeket

iogszabdly vagy az Alapszabdly feladatkdftbe utal.

2. Az Egyesiilet elndke, alelndkei

2.1 Az Elnok az Egyesiilet legf6bb tiszts6gvisel6ie. Az Elnok az Elntiksdgi tagok
koztemffkod6s6vel kinyiga 6s feliigyeli az Egyesiilet tev6kenys 6g6t. Az Elndksdgil\set
kozott az 'Llapszabaly 6s az elnoks6gr hatarozatokkeretei kozott cin6ll6an jogosult eliimi
az Elnoks6g nev6ben.

2.2 Az Elnokot al{ozgyfil€s villasztia meg^z Elntiksdgi tagok kozril.

2.3 Az Elnok feladata 6s hat6skore:

.)
d)

")
0

s)

h)

k)

m)

n)

")

p)
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az Elndl<sdgi iil6sek osszehiv6sa aKozgydlls el6k6szit6se 6s osszehiv6sa;

a KtizgyfiIds 6s az Elndlaigi iirl6s vezet6se;

az Egyes rilef k6pviseletq

az ,tlapszzrbily 6s a hat6lyos rendelkez6sek, kozgyril6si 6s elnoks6gi hatilrozatok
v6gehajt6s6nak ellen6 rz6se, feliigyelete;

alafuilsi 6s utalvinyoz6si jogkor gyakorl6sa;

ddntis mindazon iigyekben, amelyek nem tattoznak l(dzgyiil6s, vagy az
Elndksig ha*iskdrdbe, valamint amely iigyekben tdttdnd ddntdshozatalt
vagy vdgrehaitist - az itdnyadd iogszabdlyi kerctek kdzdtt - a KdzgyfrI6s
vagy az Elntiksig az Elndkte dtruhdz.

2,4 Az Alelnokok feladata 6s hat6skore:

aKozgyulls el6k6szit6se r5s osszehiv6sa, amennytben az Elndkakad|lyoztat|sa az

Egyesiiletmfikod6s6t tatt5san (6 h6napot meghalad5 idfltatamban) korliltozza;
az Egyes iiler egyiittesen tdtinf klpviselete

3. Munkabizotts6gok

Az Elntiksig esetileg llaehozhat munkabizottsigokat, melyek hatilrozott id6re 6s c6llal

ionnek l6tre. Feladatukat elv6gezve, v^gy 
^hatarid6lejirt|valmegszrinnek. 

Megszrin6s el5tt
az elnoks 6gnek j elent6s t k6szitenek az elv \gzett munk6r6l.

4. Az Egyesiilet k6pviselete, alfiirhsi iog

4.1 Az Egyesiiletet harmadik szem6lyekkel szemben, valamint bir6s6gok 6s m6s hat6s6gok

el6tt az Elndk onil76an, az Egyesiilet kett5 alel:oke egyiittesen k6pviseli.

4.2 Az Elnok az Egyestilet nev6ben on61l6 alil:r:isrjoggal 6s az Egyesiilet banksz 6nl6i felett
on6ll6 rendelkez6si joggal bir, mig az Egyesi.ilet kett5 alelnoke az Egyestilet nev6ben

egyiittes al6t6si joggal 6s az Egyesirlet banksziml6i felett egyiittese rendelkez6si joggal

bir.

5. A Feliigyel6bizotts6g

5.1 Az Egyesiilet fehigyel6, ellen6tz5 szerve a Feliigyel6bizotts6g.

5.2 A Feltigyel6bizotts6g osszet6tele, a feliigyel5bizotts6gi megbizat6s:

A Feliigyel6bizotts6g 3 tagb5l iil: feliigyel6bizottsig elnok6b6l 6s 2

feltigyel6biz otts 6gi tagb 61.

a)

b)

.)
d)

.)

0

b)

5.2.1
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5.2.2 A Feltigyel6bizottsilg tagatt a KdzgyfiI6s sz6tobbs6ggel hozott
hatirozattilS |vhatilrozottid6tartamravillasztjz az alapitt5 is rcndes tagokkozil.
A Feliigyel6bizotts6g tagai ijnvdlaszthat6k.

5.2.3 A Feltigyel6bizotts6g tagjainak megv6lasztisa nynt szavazissal tort6nik, kiv6ve, ha

a titkos szavazist a tagok 1/3-a ndwinyozza. Ez esetben a titkos szavazdst

kotelez6 elrendeLri.

5.2.4 A Feliigyel5bizotts6g tagiai tiszts6giiket kiilon dtjazis n6lkiil liltjik el.

5.2.5 A FeliigyelSbizottstig t^g) az a nagykorf szem6ly lehet, akinek

cselekv6k6pess6g6t a tev6kenys 6,ge elT6tis6hoz sziiks6ges korben nem korl6tozt6k.

Nem lehet a Feliigyeldbizottsdg taga, akivel szemben a hat6lyos Ptk. szerinti

vezet6 tiszts6gvisel6kre vonatkoz6l<t2fu6 ok 6ll fenn, tov6.bb6 akt vagy akinek a

hozzitartoz6ia a iogS szem6ly vezeti tiszts6gvisel5je.

5.2.6 A Feligyelfibizottsdg agiai a Feliigyel6bizottsdg munkijdban szemilyesen
ktitelesek rdszt venni. A Feliigyelfibizottstig tagiai a iosi szemdly
ligyveze tis 6t6I fiigge tlenelr, tevdkenys 6giik s onin nem utasithat6ak.

5.2.7 Az els6 Feltigyel6bizottstigtagait a l6tesit6 okiratban kell kijelolni, ezt kcivet6en

a dont6shoz6 szew villasztja a feltigyel6bizotts6gi tagokat. A feliigyel5bizotts6gi

tags6gi jogviszony az elfogad6ssal jon l6tre.

5.2.8 A feliigyel6bizotts6gi tags6g megszfin6s6te ^ vezet5 tiszts6gvisel6i megbizat6s

megszfin6s6re vonatl<oz6 szab6lyokat kell aTkalmazri, azzal, hogy a

feli.igyel6bizotts6gi tag lemond 6 nytlarkozatdt az Elndkhdz intdzi.

5.3 A Feliiwel6bizotts6.s feladata 6s hat6skore:

5.3.1 A Felrigyel6bizotts6g feladata az egyesrileti szervek, valamint a jogszab6lyok, az

Alapszabdly6s az egyestletthatirozatok v6grehaltdsinak,betartisinak ellen6z6se.

F-llenllzi az Egyesiilet, miflt kozhasznir szervezet mfikod6s6t 6.s gazdilkod6sdt.

I(citeles a I(ozgiril6s el6 kedil5 el6terjeszt6seket megvizsg6lni, 6s ezekkel

kapcsolatos 6ll6spontj6t a l{ozgy6l6sen ismertetni.

5.3.2

5.3.4 Koteles az intlzked6sre val6 jogosults6g6nak megfelel6en a dont6shoz6 szervet

vary 
^z 

tigyvezet5 szervet tailkoztatni 6s annak osszehiv6s6t kezdem6nyezni, ht
ar:.6l szerez tudom6st, hogy

5.3.3
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a) 
^ 

szefriezet mrikod6se sor6n olyan jogszab6lys6rt6s vagy a szer\rezet 6rdekeit
egy6bk6nt sirlyosan s6rt6 esem6ny (mulaszt6s) tort6nt, amelynek
megsziintet6se v^gy kovetkezm6nyeinek elhiritilsa, illetve enyhit6se az

int6zked6sre jogosult vezet6 szerv dont6s6t teszi szriks6gess6;

b) a vezet6 tiszts6gvisel5k felel6ss 6.g6t megalapoz6 t6ny meriilt fel.

5.3.5 A dont6sho z6 szervet vagy 
^z 

igyvezet6 szervet a Feliigyel5bizotts6g tndrwdnydra
- annak megt6tel6t6l szdmitott harminc napon behil - int6zked6s clljdbol ossze kell
hivni. E L,atalid6 etedm6nytelen eltelte esetrSn a dont6sho z6 szew 6s az igyvezet6
szerv cisszeliv6sira a Fehigyel6bizotts6g is jogosult.

5.3,6 Ha az arta iogosult szerv a torv6nyes mrikod6s helpe6llit6sa 6rdek6ben sziiks6ges
int6zked6seket nem teszi meg, a Fehigyel6bizotts6g koteles halad6ktalanul6tesiteni
a tcirv6nyes s 6gi ellen5r z 6.st el76t6 s zervet.

5.3.7 A Feliigyel5bizotts6g a feladatar teljesit6se 6rdek6ben az Egyesiilet tatalba,
szimviteli nyrlv6ntartdsaiba, konyweibe betekinthet, a vezet6 tiszts6gvisel6kt6l6s a

iogi szem6ly munkav6llal6it6l felvil6gosit6st k6rhet, a jogi szem6ly fizet6si szfinlildt,
p6nztit6t,6t6kpapir- 6s 6tu6llom6nyit, valamint szerz6d6seit megvizsgillhaga 6.s

szak6rt5vel megvizsg6l tathatja.

5.3.8 A Feltigyel6bizotts6g tagai tandcskozisi joggal r6szt vehetnek az Elnoks6g iil6s6n.

5.4 A Feltigvel6bizotts6g mrikod6se:

5.4.1 A Feliigyel6bizottsilgiil6seit sziiks6g szerint, de legal6bb 6vente 2 alkalomm altattja.

5.4.2 A Felrigyel6bizotts6g til6seit a Fehigyel6bizottstig elndke az:illls napjiltlegal6bb
5 nappal megel6z6en a napirendi pontok kozl6s6vel fuilsban hivja ossze.

5.4.3 A Feliigyel5bizottsig iil6sei nyilv6nosak, azokon b6rki hallgat6s6gk6nt r6szt vehet,
az iil6sen felsz6lalhat, k6rd6seket tehet fel.

5.4.4 A Feltigyel6bizotts6g hatarozatklpes, ha tagjainak tobb mint a fele jelen van. A
hatirczatoit egyszerfi sz6tobbs6ggel hozza.

5.4.5 A Feliigyel6bizottsilg 
^z ril6seir6l jegyz6konywet k6szit, a hatdrozata1;6l

nytJvintartist vezet.

5.4.6 AFeliigyelfibizottstigtagiai:
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shitaishi Katsuhisa (Iakcime: 20SI piriscsaba, Zainrithegyi rtt 32.)
feliigyelflbiz o tts dg elnd ke

Mihdk Zolttin (Iakcime: 35J2 Miskotc, ors. u. g.) feliigyetflbizottstigi tag

Ftitznd szdndsi rhtalin (lakcime: 6z2z szeged, sz6ke Tisza u. 2g.)
fel rigyelfibizo tts tigi tag

6. Az Egyesiilet F6titk6ra

6.1 A f6titkirt az Elnriksdgjeloliki.

6.2 A f6atkir az Egyesiilet 6s az Elnciksdgadminisztr6ci6s munk6j6t segiri.

6.3 Az Egyesiilet f6ttrk6ra az Elndksdgtagja nem lehet.

6.4 Az Egyesiilet f6a:Jri6rinak k6pviseleti ioga nincs. Az Egyesiiletet a f6otkir az
Elndksdgtflkapott eseti felhatalmazis alapiiln annak ketetei ktiztittkepviselheti.

VI.
Kizht6 rendelkez6s ek 6s iiss z ef6thetetlens 6gi sz ab6lyok

l, Az Elndksdg tagia az a nagykoni szemily lehet, akinek a csetekvdkipess1git a
tevdkenys 6ge eIId tds 6hoz s z iiks iges kdtben n em kotld toz tdk
Nem lehet elndksdgi tag az, akit bfrncsetelondny elkdvetdse miatt ioget1sen
szabadsdgvesztds btintetdsre itdltek, amig a btintetett el66lethez ffi26d6 htitdnyos
iogkdvetkezmdnyek aI6I nem mentesiilt l{em lehet elndksdg:i tag az sem, akit a
vezetd tisztsdguiseldstdl eltiltottak Akit az Egyestilet tihal vdgzett tevikenys1gtflI
iogefis bitdi itilettel ehiltottalE az eltiltds hatdly alatt nem lehet az Eln6ks6g tag1a.
Nem lehet az Elndksdg tagia, aki kdziigyektfiI eltihds hatilIy alatt dII.

2, A l{tizgyiilis,valamint az Elndksighatfurozathozaalilbannem vehet r6.sztaza szem6ly,
aki vagy akinek kozeli hozzitartoz6ia [Ptk. 8:1.$ (1) bekezd6s 1. pont], 6lett6rsa (a

tovibbiakban egytitt hozzitartoz6) z hatfuozat alapjiln
a) kotelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesiil, vagy

b) b6rmilyen m6s el6nyben r6szesi.il, illetve a megkotend5 jogiigyletben egy6bk6nt 6tdekelt.

Nem min6siil el6nynek a kozhaszni szewezet c6l szerinti juttat6sai keret6ben ab6tjr.t dltal
megkot6s n6lkiil rg6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolg6ltat6s, illetve az Egyesiilet 

^ltrrl
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tagdnak, a

juttat6s.
alapjdn nydjtott, l6tesit6 okiratnak megfelel6 c6l

3' A kozhasznri szerve zet megszin6s6t kovet 6 hfuom6vig nem lehet vezet6 tiszts6gvisel6
az a szem6ly' aki kor6bban olyan kozhaszni szervezetvezet6 tiszts6gvisel6je volt, - annakmegszfin6s6tmegel6z6 k6t 6vben legal6bb egy 6vig _,

a) amely jogut6d n6lkiil szfint meg rigy, hogy az 6\ami ad6-6s v6mhat6s6gn6l
nyilvdntartott ad6_6s v6mtafioz6s6t nem .gy".rli*,," ki,

b') ameilyel szemben az illamiad6-6s vimhat6sdgjelent5s osszegri ad,6rrt6nyttattfel,c') amellyel szemben az 6lrami ad5-6s v6mhat6s6g izlerfez6r6sint6zked6st akalmazott,
vagy tizletlez|fi,st helyettesit6 birsigot szabott ki,

d') amelynek ad6szdm6t az 6llamiad6-6s v6mhat5s6g az ad6z6srendj6r6l sz5l6 torv6ny
szerint felfliggesztette, vagy torolte.

4' Az Elnoks6g tagia, illetve az Egyesrilet egy6b vezet6 tiszts6gvisel6je, vagy ennek jelolt
szem6ly el5zetesen ir6sban koteles tiilkoztatiaz Elnoks6get arr5l a t6nyr6l,ha egyidejriieg
m6s kozhas zn.6 szervezetben vezet6 tiszts6get tolt be. Ezen t|rllkoztatastabban az esetben ismeg kell adni' amennyiben az Egyesiiletn6l vezet6 tiszts6get m6r betcjlt6 szem6lyt m6skozhaszni szewezetnll ielolnek, illet6leg vilasztanakvezet6tiszts6gvisel6v6.

VII.
Az Egyesiilet miik6d6s6nek nyilvdnoss 6ga

1' Az Elnriksigkrilon nyilvdntart6st vezet al(ozgyfil6s, az ELeoks6 ghat6,rozatar6l.

2' A hat6'tozatokat szetvezetenk6nt elkiilonitve, 6vente folyamatos sorsz6mmal ell6tva kellnyrTvintafiani' A nyilv6ntartdsban meg kell ;elolni a hatirozat sz6m6t, a hat1rozat tartalm1t,ahatdrozathozatalid6pontj6t 6s hat6lydt,illetve a dont6st t6mogat6k 6s ellenz6k sz6mat6ny6t.J' Amennyiben ehhez az 6tdekelt ek hozz6i6n:,1nak, 6s szem6lyis6gi jogaikat nem s6rti, anytlv|ntattisban fel kell trintetni a hatl,rozat-tervezeteket t6mogat5, illetve ellenz5 tagokszem6ly6t is.

4' Ar{6zgy-al6s 6s az Elnoks6g illtalhozotthatilrozatokatahat[rozathozataltkovet5 g naponbeltil irdsban kozolni kell az 6rintettekkel.

5' Al{6zgyul6s' 6s az Elnoks6g hatdrozatait, valamint az 6vesbesz6mol6t 6.s akozhasznrisagimell6kletet az Elnoks6 g az Egyestilet intemetes honlap j6n b6rl<t 6r.al hozza,t6rhet5en
kozz6.teszi.

6' A hatfuozatokba, illetve a hatlrozatokt6l vezetett nyilvint art6sba, valamint a teshiletiril6sek iegyz6konlweibe, illerve az Egyesiilet mrikod6s6vel kapcsolatban keletkezett egy6biratokba az Egyesiilet sz6khely6n, munkanapokon el5zetes egyeztet6s ut6n b6rki betekinthet.
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Z. Az Egyesiilet mrikod6s6nek modjit, rendj6t ^z Egyesi.ilet intetnetes honlapj6n

folyamatosankozzlteszi. Az Egyesiilet mfikod6s6r6l az Elntiksigk6r6sre b6rkinek koteles

till6koztatdst, felvil6gosit6st adni.

B, Az Egyesiilet szolg6ltat6saib6l nem csup6n 
^ 

t^gJ^rr6szesirlhetnek, szolg6ltat6sokat b6rki

ig6nybe veheti.

9. A szolgilhat6sok ig6nybev6tel6nek felt6teleit - szolglltatdscsopottonk6nt megielolve - az

E gyesiilet internetes honlapj6n kozz|teszi.

10.A2 Egyesiilet 6ltal ny'ujtott szolg6ltat6sokr6l az Elnciksdgb6rkinek koteles felvil6gositast

adni.

11. Amennyrben az Egyesiilet b6rmely szolg6kat6s ryfrjtisit pillyilzzthoz koti, tigy a p6ly6zat

elb1.f6l6s6ruk szempontialt el6zetesen, a p6ly6zat elbk6l6s6r6l sz6l6 iegyz6konlwet ut6lag

internetes honlapiin kozzlteszi.

12.A2 Egyesiilet internetes honlapia ritj6n folyamatosan tai|koztarist niuit (sz6khety6n

tort6n6 hirdetm6ny, illetve internetes honlapia nti6n) arr61, hogy kinek, milyen szolg6ltat6st

nyuitott.

VIII.
Az Egyesiilet gazdillkodisa 6s vagyona

l. Az Egyestlet vagyona:

1.1 Az Egyesiilet vagyotdt els6sorban a tags6'g7 dii, a term6szetes 6s jogr szem6iyek

f elai6nl6s ar, ho zz 616rul6s ai k6p e zik.

1.2 AzEgyesiilet indul6 vagyon6t az alapit6 tagok 6ltal befizetett tagdii alkotja.

1.3 Az Egyesiilet bev6telei:

4 az alapit6t6l, az illTamhiztartds alrendszereit6l vagy m6s adom6nyoz6t6lkozhaszti

c6lj6ravagy mrikod6si kolts6gei fedez6s6re kapott tdmogatils, illetve adom6ny;

b) a kozhasznri tev6kenys6g folytat6s6b6l szirmaz6, ahhoz kozvetlenirl kapcsol6d6

bev6tel;

.) ^z 
egy6b c6l szerinti tev6kenys6g folytatisflb6l szdrmaz6, ahhoz kozvedenirl

kapcsol6d6 bev6tel;

^ 
szerv ezet es zkoz einek befektet6s 6b 6l szitmaz6 b ev6tel;

a tagdtj;

d)

E
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9 egi6b, r"^s logszab6lyokban meghatarozott bev6tel;

g) a yill-Iko2{5i tev6kenys 6gb6l szdrmaz6 bevt4tel;

h kohsegvet6sit6mogat6s.

L4 Az Egyesiilet kolts6gei" r6fordirisai (1.iad6sai):

a) alapcll szerinti ftozhasznf) tev6kenys6ghez kozvetleniil kapcsol6d6 kolts6gek;

b) gazdasig1 silhlkozisi tev6kenys6ghez (szolg6ltat6s nyujt6s6hoz) kozvedeniil

kapcsolodo kolts6gek;

c) ez Eg;esiilet szerveinek, szervezet6nek mffkod6si kolts6gei (ide6rwe az

adminisztrici6 kolts6geit 6s az egy6b felmerirlt kozvetett kolts6geket), valamint a

tobb tev6kenys6ghez haszr,illt immateriilis javak 6s tittgyt eszkozok 6rt6kcsokken6si

lehisa;

4 az a)-c) pontok ali nem taftoz6 egy6b kolts6g.

1.5 Az Egyesiilet 6ves kolts6gvet6s alapj6n gazdilkorlik.

1.6 Az Egvesiilet bev6teleivel onillfi2a gazdAkodik, tartoz6sai6n sajit vzgyon6val felel. A
tagok - a tagdij megfizetesen ttl. - az Egresiilet tettozisilrt saiit vtgyonukkal nem

felelnek-

2. Villalkozdsi tevikenysdg

2.1 Az Egyesiilet ^z egyesiileti c6l megval6sit6s6val kozvetlentil osszeftigg6 gazdasdg1

tev6kenys6g v6.gz6s6rcjogosult. Az Egyestiletvillalkozilsi tev6kenys6get csak kozhasznri

c6ljainak megval6sitisa 6tdek6be n, azokat nem vesz6ly eztewt e v6,gez.

A gazdasigS tev6kenys6g6t csak oly form6ban v6gezheti, hogy az, az Egyestilet szim6ra

kotl6tlan felel6ss6ggel ne 
f 
6tjon.

A gazdillkod6sa sorin el6rt eredm6ny6t az Egyesiilet nem osztja fel, azt a jelen

Alapszab6lyb an meghttilrozott kdzhasznrt tev6kenys6g 6re fordiga.

Az Egyesiiletnek a c6l szerinti tev6kenys6g6b5l, illetve v6llalkor6ri tev6kenys6g6b5l

sz6rmaz6 bev6teleit 6s riforditis ait elkirlonitetteo kell nyilv6n tartati.

2)

3. Az Egyesi.ilet koteles az 6ves beszimol6 i6v6hagy6s6val egyidejffleg kozhasznris6gi

mell6klet k6sziteni. Az 6ves besz6mol6 6s a kozhasznisigpmell6klet elfogad6sa a Kozgy6l6s

kiz6r6lagos hat6skor6be tattozik.

2.3

2.4
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4. Az Egyesiilet avezet6 tiszts6gvisel6t,atdmogat6t,azonk6ntest, valamint e szem6ly kozeli
hozziltafiozoiilt - a bilrl<r 6ltal megkot6s n6lkiil rgenybe vehet6 szolgilltat6sok, illetve az

Egyesiilet 6ltal a taginak a tags6g1 viszony alap)6tt npijtott, l6tesit6 okiratnak megfelel5
juttat6sok kiv6tel6vel - c6l szerinti juttat6sban nem r6szesitheti.

IX.
Az Egyesi.ilet megsziin6se

1. Az Egyesiilet fogut6dl6ssal t<irt6n6 megsziin6se:

Az Egyesrilet mis jogi szem6lly6 nem alakulhat 6t, csak egyesiilettel egyesiilhet, 6s csak

egyesiiletekr e v 6lhat s 26,t.

2. Az Egyestilet jogut6d n6lkiil megsziinik:

n megszfin6s6nek a l(6zgyiil6s 6ltal tortlnt kimond6s6val;

b) feloszlatdsival;

.) megszrin6s6nek meg6llapitisival;
d) ha megval6sitotta c6lj6tvagy a c6ll6nakmegval6sit6sa lehetetlenn6 vilt, es rij c6lt nem

hatdroztakmeg;

") az Egyesr.ilet tagjainak szima hat h6napon keresztiil nem 6ri el a ttz f6t.

A fenti esetekben Egyesiilet a vagyoni viszonyainaklezirilsira, irinyul6 eljdrds lefolytat6sit
kovet6en a nyrlvirtat6sb6l val6 torl6s6r6l rendelkez6 bir6sigr hatfur.ozat joger5re

emelked6s6nek napj6val szfinik meg.

x.
Zhr6 tendelkez6sek

1. Az Egyesiilet kozLu;sznu szolg6ltat6saib6l b6rki r6szesiilhet.

2. Az Egyesirlet kozlem6nyeit, hirdetm6nyeit honlapj6n teszi kozz6. Az Egyesrilet
honlapi6nak el6rhet6s6ge: w-w-w.mehke.hu.

3. Az Egyestilet alapit6 tagai az .Llapszabillynak a br6s6g fe16 tort6n6 benyujt6s6val
egyidejrileg k6ik az Egyesrilet k6zhaszni szewezetkl.nt val6 nyrlvintartdsba v6tel6t.

4. Jelen Alapszab6lyban nem szabilyozott k6rd6sekben a Polg6ri Torv6nykony"vr6l sz6l5
2013.6vi V. torv6ny etk.), az egyesiil6si jogr61, akozhaszni)ogvl16sro1, valamint a civil
szervezetek mrikod6s6r6l 6s t6mogatdsilrol szolo 2071,. 6vi CLXXV. torv6ny (Civil tv.),
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valamint a crsil szervezetek gazdilkodis^, ez adominvgyfijt6s 6s a kozhasznris6g egyes

k6rd6seirfl szolo 350/2011. 6II. 30.) Ko.m rendelet rendelkez6seit kell allrr.llraaznt.

nudrycst, ?.020. okt6ber 26.

Igazolom, hogy a l6tesit5 okirar egirsees szerkezetbe foglalt szcivege megfelel a l6tesit6 okirat

m6dosit6sok alapyin h"olt* umalminak.

}lagyar Ert6kes Egyesiilete

Igazolom, hogy a l6tesit6 ekirat egr-seges szerkezetbe foglalt szcivege megfelel a l6tesit6 okirat

m6dosit6sok alapjin hatilsos tartalminak.

A jelen -\lapszaMlrt e2020. okt6ber 26. raipjdniil6s tart6sa n6lkirl meghozott 5/2020.
Kozgrulesi hzterozat dapjdn egys6ges szerkezetbe foglaltam.

Budapesten, 2020. 11. 13. napi{n
elleniegyzem:

-€$q#ih
?,x.S

&;,x,a.ttf
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