1

A
Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetsége
Alapszabálya
egységes szerkezetbe foglalva a 2017. február 23. napján elfogadott módosításokkal
1. §
Általános rendelkezések
1.) Az Egyesület neve:
Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetsége (a továbbiakban: Egyesület)
2.) Az Egyesület székhelye:
9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos utca 99.
2. §
A Egyesület célja, tevékenysége
Az Egyesület célja: a vidékfejlesztő szaktanácsadói munka hatékonyságának növelése, a
szaktanácsadás működési feltételeinek javítása, a szaktanácsadók továbbképzésén,
információval való megfelelő ellátottságuk megvalósításán, valamint érdekképviseleti
tevékenységen keresztül. A szaktanácsadási munkát támogató információs rendszer
létrehozása, folyamatos működtetése, és fejlesztése.
A vidékfejlesztés (rural extension) feladata - értelmezésünk szerint - a vidéken élő lakosság
életkörülményeinek javítása a helyi infrastruktúra, vállalkozási- és munkalehetőségek
fejlesztésén, valamint a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosításán keresztül.
Az Egyesület a cél elérése érdekében különösen az alábbi tevékenységeket végzi:
szaktanácsadók továbbképzése (posztgraduális)
szakmai konferenciák, előadások, vitafórumok szervezése
belföldi és külföldi kapcsolatok létesítése hasonló célú szervezetekkel
a szakirodalom figyelemmel kísérése, beszerzése
szaktanácsadási információbázis létrehozása, fejlesztése, működtetése
ismeretterjesztő munka a vidéken elő lakosság körében
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
3. §
Az Egyesület tagsága
1.) Az Egyesület tagsága áll:
tagokból

2
-

pártoló tagokból
tiszteletbeli tagokból

2.) Az Egyesület a tagságát nyilvántartja.
3.) Ahol jelen Alapszabály a továbbiakban tagságot említ, ott a 3. § 1.) pontjában
szabályozottakat kell érteni; ahol tagot említ, ott a 4. §-ban szabályozottakat.
4. §
A tag
1.) Az Egyesület tagja lehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, valamint
minden olyan jogi személy, aki (amely) az Egyesületi célkitűzésekkel egyetért és jelen
Alapszabályt magára nézve kötelezőnek elfogadja.
2.) A tag a tagfelvételt írásban kell, hogy kérje az Egyesület Elnökségétől. A tagfelvételről az
Elnökség dönt.
5. §
A tag jogai és kötelezettségei
1.)
-

A tag jogai:
szavazati joggal részt vehet a Közgyűlésén,
részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
az Egyesület bármely tisztségére választhat és megválasztható,
véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben,
igénybe veheti az Egyesület létesítményeit, felszereléseit, szolgáltatásait,
az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát – a mindenkori jogszabályok
szerint – a bíróság előtt megtámadhatja.

2.)
-

A tag kötelezettségei:
az Alapszabály betartása,
a célok elérése érdekében az Egyesület tevékenyégének elősegítése,
az éves tagdíj befizetése.
6. §
A tagi viszony megszűnése

1.) A tagi viszony megszűnik:
a)
b)
c)
d)

kilépéssel
kizárással
felmondással
a tag halálával

a) A tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. A tag kilépését az
Elnökség tudomásul veszi és a tagot az Egyesület tagjainak névsorából törli.
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b) A tagnak jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan
vagy ismételten sértő magatartása esetén az Elnökség – bármely egyesületi tag, pártoló tag és
tiszteletbeli tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást
folytathat le.
A kizárás tisztességes eljárást biztosító szabályai:
a tagot az Elnök írásban – posta vagy email útján – legalább 15 nappal korábban
értesíti ügye tárgyalásának helyéről és idejéről;
a tagot külön figyelmeztetni kell, hogy a tárgyalástól való távolmaradása a kizárásról
szóló határozat meghozatalát nem akadályozza;
az érintett tag személyesen vagy két tanú által hitelesített okiratba foglalt
meghatalmazással eljáró képviselő útján járhat el;
a kizárásról a személyesen megjelent tag meghallgatását, vagy – amennyiben ilyet
előterjeszt –, írásbeli védekezésének ismertetését követően hozható döntés;
a tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet meg kell küldeni az érintett tag
részére;
a kizárás tárgyában az Elnökség egyhangú határozattal dönt.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá
a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A
kizáró határozat ellen az írásbeli közlést követő 15 napon belül fellebbezhet az érintett tag. A
fellebbezést a Közgyűlés bírálja el, mely célból legkésőbb 2 hónapon belüli időpontra az
Elnök köteles a Közgyűlést összehívni. A Közgyűlésre az Elnökség kizárási eljárására
vonatkozó szabályai irányadók azzal, hogy a tag kizárásáról szóló határozat meghozatalához
a jelenlevő szavazásra jogosult tagok 2/3-ának igen szavazata szükséges.
c) Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a
feltételeknek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban
felmondhatja. E körben, amennyiben valamelyik tag késik a tagdíj befizetésével, az Elnökség
legalább 30 napos határozott idő adásával írásban felszólítja teljesítésre. A határozott idő
leteltét követően az Elnökség javaslatot tehet a Közgyűlésnek a tagsági jogviszony
felmondására. A felmondásról az Egyesület Közgyűlése dönt.
7. §
A pártoló tag
1.) Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki (amely)
egyetért az Egyesület céljaival és annak megvalósítását az általa meghatározott mértékű
vagyoni hozzájárulással támogatni kívánja.
2.) A pártoló tag a tagfelvételt írásban kell, hogy kérje az Egyesület Elnökségétől. A
kérelemben meg kell jelölni, hogy a kérelmező milyen eszközzel és mértékben tudja, illetve
kívánja az Egyesület tevékenységét segíteni. A kérelemben utalni kell arra is, hogy a
kérelmező a támogatást mikor bocsátja az Egyesület rendelkezésére. A tagfelvételről az
Elnökség dönt.
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8. §
A pártoló tag jogai és kötelezettségei
1.) A pártoló tag jogai:
tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésén, tisztségre nem választhat és nem
választható
részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben,
igénybe veheti az Egyesület létesítményeit, felszereléseit, szolgáltatásait.
2.) A pártoló tag kötelezettségei:
az általa vállalt támogatás nyújtása,
az egyesületi célok elfogadása.
9. §
A pártoló tagi viszony megszűnése
1.) A pártoló tagi viszony megszűnik:
a)
b)
c)
d)

kilépéssel
kizárással
felmondással
a pártoló tag halálával (jogutód nélküli megszűnésével)

a) A pártoló tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. A pártoló tag
kilépését az Elnökség tudomásul veszi és a pártoló tagot az Egyesület pártoló tagjainak
névsorából törli.
b) A pártoló tagnak jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén az Elnökség – bármely egyesületi tag,
pártoló tag és tiszteletbeli tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a pártoló taggal
szemben kizárási eljárást folytathat le.
A kizárás tisztességes eljárást biztosító szabályai:
a pártoló tagot az Elnök írásban – posta vagy email útján – legalább 15 nappal
korábban értesíti ügye tárgyalásának helyéről és idejéről;
a pártoló tagot külön figyelmeztetni kell, hogy a tárgyalástól való távolmaradása a
kizárásról szóló határozat meghozatalát nem akadályozza;
az érintett pártoló tag személyesen vagy két tanú által hitelesített okiratba foglalt
meghatalmazással eljáró képviselő útján járhat el;
a kizárásról a személyesen megjelent pártoló tag meghallgatását, vagy – amennyiben
ilyet előterjeszt –, írásbeli védekezésének ismertetését követően hozható döntés;
a tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet meg kell küldeni az érintett pártoló
tag részére;
a kizárás tárgyában az Elnökség egyhangú határozattal dönt.
A pártoló tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni;
az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
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továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a pártoló taggal
közölni kell. A kizáró határozat ellen az írásbeli közlést követő 15 napon belül fellebbezhet az
érintett pártoló tag. A fellebbezést a Közgyűlés bírálja el, mely célból legkésőbb 2 hónapon
belüli időpontra az Elnök köteles a közgyűlést összehívni. A közgyűlésre az Elnökség kizárási
eljárására vonatkozó szabályai irányadók azzal, hogy a pártoló tag kizárásáról szóló
határozat meghozatalához a jelenlevő szavazásra jogosult tagok 2/3-ának igen szavazata
szükséges.
c) Ha az alapszabály a pártoló tagságot feltételekhez köti, és a pártoló tag nem felel meg
ezeknek a feltételeknek, az Egyesület a pártoló tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel
írásban felmondhatja. E körben, amennyiben valamelyik pártoló tag késik az általa vállalt
támogatás nyújtásával, az Elnökség legalább 30 napos határozott idő adásával írásban
felszólítja teljesítésre. A határozott idő leteltét követően az Elnökség javaslatot tehet a
közgyűlésnek a pártoló tagsági jogviszony felmondására. A felmondásról az Egyesület
Közgyűlése dönt.
10. §
A tiszteletbeli tag
1.) Az Egyesület Elnöksége tiszteletbeli tagnak kérhet fel bármely olyan természetes és jogi
személyt, aki (amely) az Egyesület céljainak elérését szaktudásával, tekintélyével
előmozdíthatja.
2.) A tiszteletbeli tagság az érintett elfogadásával jön létre.
3.) Az Egyesület Közgyűlése tiszteletbeli elnököt választhat.
11. §
A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei
1.) A tiszteletbeli tag jogaira és kötelezettségeire a pártoló tag jogai és kötelezettségei az
irányadók azzal, hogy a tiszteletbeli tag az Egyesület vagyoni támogatására nem köteles.
12. §
A tiszteletbeli tagi viszony megszűnése
1.) A tiszteletbeli tagi viszony megszűnik:
a)
b)
c)

kilépéssel
kizárással
a tiszteletbeli tag halálával (jogutód nélküli megszűnésével)

a) A tiszteletbeli tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. A tiszteletbeli
tag kilépését az Elnökség tudomásul veszi és a tiszteletbeli tagot az Egyesület tiszteletbeli
tagjainak névsorából törli.
b)

A tiszteletbeli tagnak jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy közgyűlési
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határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén az Elnökség – bármely
egyesületi tag, pártoló tag és tiszteletbeli tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a
tiszteletbeli taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.
A kizárás tisztességes eljárást biztosító szabályai:
a tiszteletbeli tagot az Elnök írásban – posta vagy email útján – legalább 15 nappal
korábban értesíti ügye tárgyalásának helyéről és idejéről;
a tiszteletbeli tagot külön figyelmeztetni kell, hogy a tárgyalástól való távolmaradása a
kizárásról szóló határozat meghozatalát nem akadályozza;
az érintett tiszteletbeli tag személyesen vagy két tanú által hitelesített okiratba foglalt
meghatalmazással eljáró képviselő útján járhat el;
a kizárásról a személyesen megjelent tiszteletbeli tag meghallgatását, vagy –
amennyiben ilyet előterjeszt –, írásbeli védekezésének ismertetését követően hozható döntés;
a tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet meg kell küldeni az érintett
tiszteletbeli tag részére;
a kizárás tárgyában az Elnökség egyhangú határozattal dönt.
A tiszteletbeli tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell
ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a
tiszteletbeli taggal közölni kell. A kizáró határozat ellen az írásbeli közlést követő 15 napon
belül fellebbezhet az érintett tiszteletbeli tag. A fellebbezést a közgyűlés bírálja el, mely célból
legkésőbb 2 hónapon belüli időpontra az elnök köteles a közgyűlést összehívni. A közgyűlésre
az Elnökség kizárási eljárására vonatkozó szabályai irányadók azzal, hogy a tiszteletbeli tag
kizárásáról szóló határozat meghozatalához a jelenlevő szavazásra jogosult tagok 2/3-ának
igen szavazata szükséges.
13. §
A Egyesület szervezeti felépítése
1.) Az Egyesület szervei: a Közgyűlés és az Elnökség.
2.) A szervek saját működésükre határozatokat hozhatnak és szabályokat alkothatnak,
tagjaik tevékenységére ajánlásokat adhatnak.
3.) Az egyes szervek egymáshoz való viszonyát, feladatát és hatáskörét az alapszabály
határozza meg.
14. §
A Közgyűlés
1.) A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet az Egyesület tagsága alkot.
A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
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e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az Egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;
i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal,
így különösen amit a Ptk. 3:74. §-a a hatáskörébe utal.
A Közgyűlés törvénysértő határozatát bármely tag, pártoló tag és tiszteletbeli tag – a
tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat
megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a
végrehajtást felfüggesztheti.
2.) A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A
tagság egynegyede írásban, az ok és a cél megjelölésével kérheti az Elnökségtől a Közgyűlés
összehívását, mely esetben az Elnökség köteles a Közgyűlést az indítvány átvételétől számított
30 napon belüli időpontra összehívni. Köteles az Elnökség a Közgyűlést összehívni akkor is,
ha azt a bíróság elrendeli. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.
Az Elnökség köteles továbbá a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
a./ az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b./ az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c./ az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről
dönteni.
3.) A Közgyűlésre a tagságot – a Közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal – a
Közgyűlés helyének és idejének, a napirendi pontoknak, valamint az 5.) pontban rögzített
figyelmeztetésnek írásos közlésével az Elnökség hívja meg. A napirendi pontokat a
meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok
álláspontjukat kialakíthassák. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl.
ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére
történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus
tértivevény).
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül bármely tag, pártoló tag és
tiszteletbeli tag és az Egyesület bármely szerve az Elnökségtől a napirend kiegészítését
kérheti, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2
napon belül dönt. Az Elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt
adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben
annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagsággal.
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Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet
elutasítja, úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen
nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi tag
jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.
4.) Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a Közgyűlést csak akkor lehet
megtartani, ha azon valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak a Közgyűlés
megtartásához. A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi tag jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.
5.) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét
képviselő szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott
határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell
hagyni. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűléssel azonos
napirenddel, az eredeti Közgyűléssel azonos napon és helyszínen, 1 órával az eredeti
Közgyűlés időpontját követően kerül megtartásra. A határozatképtelenség esetére összehívott
megismételt Közgyűlés időpontját már az eredeti Közgyűlésre szóló meghívóban ki kell
jelölni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az
eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképes.
6.) A Közgyűlésen a tagokat fejenként egy szavazat illeti meg. A Közgyűlés a határozatát
egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának
módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A szavazás minden esetben nyílt
szavazással történik, ide értve a személyi kérdéseket és az ügyintéző és képviseleti szerv
megválasztását is. Az éves beszámoló elfogadása is az általános szabályok szerint, egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással történik.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
7.) A Közgyűlésen a tagok maguk közül levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két
jegyzőkönyv-hitelesítőt választanak.
8.) A

Közgyűlésről

jegyzőkönyvet

kell

készíteni,

melyet

a

levezető

elnök,

a
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jegyzőkönyvvezető, és a két jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvek erre szolgáló
nyilvántartásban (Közgyűlési Jegyzőkönyvek Tára) és a Közgyűlés határozatai külön is erre
szolgáló nyilvántartásban (Közgyűlési Határozatok Könyve) lefűzésre kerülnek. A
jegyzőkönyv tartalmazza:
a Közgyűlés helyét és idejét,
a jelenlévők számát,
a Közgyűlésen elhangzottakat,
a Közgyűlés sorszámozott határozatait, beleértve hatályukat,
szavazás esetén a javaslatot támogatók és ellenzők számarányát és személyét, személyét
akkor, ha ez a jelenlévők száma alapján lehetséges.
A lefűzött határozatok tartalmazzák:
az azt elfogadó Közgyűlés helyét és idejét,
a határozat sorszámát, beleértve a hatályát,
a javaslatot támogatók és ellenzők számarányát és személyét, személyét akkor, ha ez a
jelenlévők száma alapján lehetséges.
9.) A közgyűlési és az elnökségi jegyzőkönyvek, határozatok, az Egyesület működésével,
szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolóival kapcsolatosan keletkezett egyéb iratok
nyilvánosak, azokba az Egyesület székhelyén bárki betekinthet. Az iratbetekintési jog
gyakorlására vonatkozó igényt az Egyesület székhelyén az Elnöknél kell szóban bejelenteni,
aki azt – lehetőség szerint – a bejelentést követően haladéktalanul teljesíti. Amennyiben az
igény – objektív okból – haladéktalanul nem teljesíthető, azt legkésőbb a bejelentéstől
számított 3 napon belül teljesíteni kell. Ez esetben az igénybejelentésről, annak tárgyáról és
idejéről, illetve a teljesítés tényéről jegyzőkönyvet kell készíteni. A közgyűlési és az elnökségi
jegyzőkönyveket, határozatokat, az Egyesület működésével, szolgáltatásai igénybevétele
módjával, beszámolóival kapcsolatosan keletkezett egyéb iratokat az Elnök az Egyesület
székhelyén a keletkezéstől számított 8 napon belül legalább 15 napra kifüggeszti, a
személyükben érintettekkel pedig írásban közli.
15. §
Az Elnökség
1.) Két Közgyűlés között az Egyesület legfőbb vezető, végrehajtó és ügyintéző testülete a 3
tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés az Egyesület tagjai közül öt évre választja. Az
Elnökség tagjai az Egyesület vezető tisztségviselői.
2.) Az Elnökség tagjai:
a)
b)
c)

Elnök
Elnökhelyettes
Titkár

3.) Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülést tart. Az Elnökséget – az
indítvány átvételétől számított 15 napon belüli időpontra – össze kell hívni, ha azt az Elnökség
legalább kettő tagja az ok és a cél megjelölésével írásban indítványozza. Az Elnökség ülései
nyilvánosak. Az ülésre a tagokat – az ülés előtt legalább 8 nappal – az ülés helyének és
idejének, valamint a napirendi pontoknak írásos közlésével az Elnök hívja meg. Az ülésen – az
Elnökség tagjain kívül – tanácskozási joggal részt vesznek az esetenkénti meghívottak. Az
Elnökség határozatképes, ha az ülésen az Elnökség mindhárom tagja jelen van.
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Határozatképtelenség esetén az Elnökség ülését – azonos napirenddel – legkorábban 1 nap
múlva, de 8 napon belül újra össze kell hívni. A megismételt Elnökségi ülés
határozatképességére, a határozatképtelenség esetén követendő eljárásra az eredeti
alkalommal összehívott Elnökségi ülésre irányadó szabályok vonatkoznak.
Ha az Elnökség ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést csak akkor lehet megtartani,
ha azon valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához. Az
Elnökség ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben hozható határozat,
kivéve, ha valamennyi tag jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárulnak.
4.) Az Elnökség tagjait egy-egy szavazat illeti meg. Az Elnökség határozatait egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
5.) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit az Elnökség jelen lévő tagjai
aláírásukkal hitelesítenek. A jegyzőkönyvek erre szolgáló nyilvántartásban (Elnökségi
Jegyzőkönyvek Tára) és az Elnökség határozatai külön is erre szolgáló nyilvántartásban
(Elnökségi Határozatok Könyve) lefűzésre kerülnek. A jegyzőkönyv tartalmazza:
az Elnökségi ülés helyét és idejét,
a jelenlévők nevét,
az ülésen elhangzottakat,
az Elnökség sorszámozott határozatait, beleértve hatályukat,
szavazás esetén a javaslatot támogatók és ellenzők számarányát és személyét.
A lefűzött határozatok tartalmazzák:
az azt elfogadó Elnökségi ülés helyét és idejét,
a határozat sorszámát, beleértve a hatályát,
a javaslatot támogatók és ellenzők számarányát és személyét.
6.) Az Elnökség:
előkészíti az Egyesület éves pénzügyi tervét (költségvetését), illetve az előző éves pénzügyi
terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. rendelkezései szerint
készített beszámolót, és ezeket a Közgyűlés elé terjeszti,
megszervezi és ellenőrzi az Egyesület feladatainak ellátását, céljainak megvalósítását,
gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról,
éves munkatervet és eseménynaptárt készít,
gondoskodik a Közgyűlés összehívásáról, szervezéséről és az előterjesztések rendjéről,
előkészíti a Közgyűlést,
határoz a tagfelvételről, a törlésről és a kizárásról,
két Közgyűlés közti időszakban állást foglalhat és döntést hozhat olyan ügyekben,
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amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
az Egyesület tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek,
ellátja az alapszabályban a részére meghatározott feladatokat.
16. §
A vezető tisztségviselők

1.) A vezető tisztségviselőket a Közgyűlés az Egyesület tagjai közül öt évre választja,
tisztségükre újraválaszthatók. A vezető tisztségviselői megbízatás az érintett személy
elfogadásával jön létre.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
2.) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a./ a megbízás időtartamának lejártával;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Egyesület
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon
válik hatályossá.
17. §
Az Elnök
1.) Az Elnök:
az Egyesület reprezentatív vezetője, képviseli az Egyesületet a hatóságok, más szervek és
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harmadik személy előtt. Az Elnök képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. A
képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
irányítja és ellenőrzi az Elnökség és a vezető tisztségviselők tevékenységét, az Egyesület
működését
az Elnökség egyes tagjai részére eseti jelleggel képviseleti megbízást adhat
összehívja és előkészíti a Titkárral együtt a Közgyűlést és az Elnökség üléseit, azok
határozatai végrehajtásáért felelős
utalványozási joggal rendelkezik a költségvetés keretei között
eljár az Elnökség által átruházott hatásköri ügyekben
megszervezi és ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az
Egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett
18. §
Az Elnökhelyettes

1.) Az Elnökhelyettes:
részt vesz az Elnökség munkájában, ülésein,
segíti és támogatja az Elnök munkáját, az Elnökkel közösen szervezi és irányítja az
Egyesület tevékenységét,
ellátja az Elnökség által esetenként az Egyesület működésével kapcsolatosan rá bízott
feladatokat,
az Elnök akadályoztatása esetén helyettesíti az Elnököt, ez esetben önállóan képviseli az
Egyesületet. Ez esetben az Elnökhelyettes képviseleti jog gyakorlásának terjedelme:
általános.
19. §
A Titkár
1.)
-

A Titkár:
részt vesz az Elnökség munkájában, ülésein,
irányítja és vezeti az Egyesület adminisztratív és ügyviteli munkáját,
vezeti az Egyesület tagságának nyilvántartását,
biztosítja a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásához szükséges személyi
és tárgyi feltételeket,
irányítja az Egyesület nyilvántartását és iratkezelését,
a folyamatos és szabályszerű könyvelés érdekében kezeli a bizonylatokat,
beszedi a tagdíjakat,
kezeli a házipénztárat,
ellátja az Elnökség által esetenként az Egyesület működésével kapcsolatosan rábízott
feladatokat.
20. §
Az Egyesület gazdálkodása és vagyona

1.) Az Egyesület a rendelkezésére álló anyagi eszközökkel éves költségvetés szerint – az
Egyesületekre vonatkozó gazdálkodási, számviteli és pénzügyi előírások alapján –
gazdálkodik.
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2.) Az Egyesület működési költségeinek fedezése, valamint folyamatos tevékenységének
fenntartása céljából pénzeszközeit, vagyonát különösen a következő forrásokból szerzi be:
a tagság által befizetett tagdíj és hozzájárulás,
az állam; önkormányzat; állami, önkormányzati és társadalmi szervek, jogi személyek és
magánszemélyek támogatásai, felajánlásai és hozzájárulásai,
pályázatokkal elnyert támogatások,
rendezvények bevételei,
vállalkozási tevékenység bevételei,
egyéb (alapítvány, adomány, hagyomány, hagyaték, konkrét célok érdekében érvényes
engedély alapján végzett gyűjtés, stb.).
3.) Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 2017.
évben 100,-Ft/év. A tagdíjat minden év június 30. napjáig kell egy összegben, az Egyesület
házipénztárába, vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.
Az Egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya
keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony
létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év június 30. napjáig
köteles az Egyesület házipénztárába vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalás útján
teljesíteni.
Az Egyesület elsődlegesen ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül végzi tevékenységét. Céljai
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet folytathat,
vállalkozási tevékenységét egyéb tevékenysége mellett, másodlagosan végzi. Az Egyesület a
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban
meghatározott célok elérésére fordítja.
4.) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tartozásaiért a tag - a
tagdíj megfizetésén túl - saját vagyonával nem felel.
21. §
Vegyes és záró rendelkezések
1.) Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az Egyesület jogutód
nélkül megszűnik, ha
a) az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

