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A Maryar Környezettudatos Epítés Egyesületének alapszabálya

L fejezet

,1 h u l ó n o s re rulel k e zése *

1.§ Az Egyesület neve, képviselói, alapítrÉs Éve

1. Az Eryesület magyaí neve: Magyar Környezettudatos lipítés Eryesülete

Az Egyestilet angol neve: Hungary Green Building Council

Az Egyesület maryar rövidített neve: Nfl(ÉE

AzEgresiilet angol röüdített neve: HuGBC

AzEgyesület logója:

HuGBC
llagyar Környe4ttudatc Építés Egy€9ütete

2. AzEgyesület székhelye: 1093 Budapesq Lónyay v.29.

Minden eryesület saját maga rendelkeák nevével, címerével, logójával és a nevéhez kapcsolódó
minden joggal, kiilönös tekintettel a hirdetesi, reklám- és a tevékenység televíziós, nídiós, valamint

eryéb elektronikus techniká{<kal történó közvetítésével kapcsolatos jogoka. Az eryesület a

hirdetesi, reklrim-, illetve közvetítési jogokkal kapcsolatosan egy évnél hosszabb idóre csak a

legíöbb szerv külön felhatalmazísa alapján köttrct szerződést.

3. Az Egyesület alapíüásrának éve: 2009., az Egyesiilct ltulórozuíltttt idiíturírmtru iiití léíre

)



2. § Az Egyesület jellegen cé§ai, törelivései, közhasznú tevékenységei

1. A Magyar Környezettudatos Épités Eryesülete (a továbbiakban: Egyesület) tervezési és kivitelezési
tanácsadó forum, körhasmű közfeladatot ellátó, jogi személyiséggel felruhrázott, Magyarorságon
nllvántartásba vett t, i t, i l szervezet.

Az Eryesület civil szewezet,létesíó okiratában megielölt közfeladat teljesítésére irtányuló köáasmú
tevékenységet végző szervezet, aínely a trársadalom és az egyén közös szíikségleteirrek kielégítéséhez

megfelelő erőfomásokkal rendelkezik, tevékenységének megfelelő társadalmi jelentősége kimutatható az
alábbi tevékenysé gek al apj án.

J, Fö tevékenysége a környezetíudatos, fenntartható tudományos megoldások és technológiai ismeretek
terjesztése, ezálta| a környezetvédelem elősegítése, azépített kömyezet alakítrása es védelme, amely ,,Az
épített kömyezet alakltásáíől és védelméről szóló 1997. évi LXXVIU. törvényen" alapuló, valamint a
természetvédelmi kultura fejlesaése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktaüísa és a
környezetvédelem, amely ,,A természet védelméról szóló 1996. évi LI[. törvényben" meghatározott
közfeladat teljesítését szolgálja.

Célkitűzéseit és programját Magyarorságon önállóan valósítja meg de bekapcsolódik a World Green
Building Council (WorldGBC) nemzetközi háIőzaábq és tevékenységét e nemzetköú szervezeftel
össáangban végzi. Továbbrá, a nemzetközi hálózat segítségével hasanosítja és adaptílja a Hilfirldi
tapasáalatokat ismereteket.

Küldetése a környezettudatos épületek létehozísrához szükséges ismeretek terjesáése Maryarországon.
Ennek keretében az Eryesület támogatja a mar meglévő eredmények és megoldások terjesáését a lakosság
és a szakmai csoportok körében, valamint elősegíti új, kömyezetbarát megoldások kifejlesztéset. Emellett
kiernelten törekszik ana hory a magyar lakosság körében a kömyezettudatosság iránti társadalmi felelősség
nagyobb ö§ztönzést kapjon.

Oktatási, képzési, kutatási és fejlesaési programok szervezésével elósegíti a kömyezettudatos technikák
fejlődését. Ennek sorrán eryüttműködés kialakítrásrára törekszik más hasonló tevékenységetvégó szakmai

érdekképviseleti, társadalmi és kormrányzati szervezetekkel.

-}, Az Egyesület céljainak elérése érdekében a kömyezettudatos megoldrások és technológiai ismeretek
terjesztéséhez kapcsolódó témakörökben - mint az épített kömyezet alakítrása és védelme, a
természetvédelmi kultura fejlesztése, a terrnészet védelmével kapcsolatos ismeretek oküatása és a
környezetvédelem - a törvényekben meghaüározott közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve
szolgálj4 ezzelhozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

1, Az Egresület kötelezően letétbe helyezendó beszámolójrának adatai alapján minden letétbe helyezés
alkalmával a köáasznú jogállás nyilvántartfuba vételére illetékes szerv megvizsgálja a feltételek
teljesülésé| amelyek nem teljesülése esetén a s7orvezet köáasznú jogállását a bíróság megsziinteti, és az
erre vonatkoző adatot a nyilvántar&Ísból törli

5. A 2. {ír .l ponntÉban felsorolt elsödleges tevékenységeken keresáiil nyujtott szolgáltatás
igénybevételének módja ingyenes, illefue kedvezrnényes. A kedvezrnényes szolgáltatrás díja legfeljebb a
szükséges rezsiköltségek erejéig terjedhet.

.i. .í Az Egyesiilet alapelvei



/. Az Egyesület tevékenységének alapja az elkötelezettség a környezetkímélő magatartás meghonosíti{sq
valamint az épülete§ építmények környezettudato§ átalakítá§airánt, és az Eryesület a tagiaitól is ennek
megfeleló magatartást viár el.

2. AzBgesület nonprofit köáasznú szervezet, munkáját politikai megfontolásoktól, prártoktól es

gazdasági irrányzatoktól fiiggetlenül végzi, politikai tevékenységet nem folytaL szeryezete pártoktól

ftiggetleq és azoknak anyagl nímogatrást nem nyujt, országgűési képviselői, megyei, fiövárosi

önkormárryzati választásokon jelOltet nem állít.

J. Az Egyesüet eg5rtittmúködik az ipari és kereskedelmi kamarrákkal, kömyezetvédelmi szervezetekkel,

állami inézrnényekkel, szakmai srervezetekkel, felsöoktatási intézményekkel és más szervezetekkel
céljainak megvalósítása érdekében.

IL fejezet

^4z egl,esiileti tcg jogtíIIásu

í.§ Az Eryesület úagiai

,4z cgjl.§iilgt tagju jogosttlí uz egl,esiilet íevéken):ségében résií venni. ,4z egvesiileí tagjait eg,enl(í jogok
illetik nrc14 és egj,enlíí köíelezett,ségek terhelik, kítéve, ha az alupszabál1, kiilönleges jogállústi tttgsúgot
huíúroz meg.

1.1. Rendes tagok

.4 íugstígi viszotty keleíkezése: .4z egyesüleíi rendes íagság, a helépési kérelemneh u közg_ríílés últali
e l_fitgu d ti súval ke l et h e zi k.

Az Eryesület rendes tagia lehet, aki

I.I.L magar vary kiilfrldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkeá
sz.ewezs| aki/amely belépési szándékát írásbarr" az eíTe rendszeresített formanyomtatványon

kinyilvánítja;
I . I. 2. az Eryesület alapzabályáú. elfogadj a;

I . I. 3. a tagűjat befi zeti.

I.2, Társult tapok

Kiirnyezetvédelmi és más szuknuí, íúrsulalmi szenezetek, kormónysryrveh, itttéunények, olitatdsi
intéanénye*, nern u_vereségorientáIt szeryezetek, illetve minduzon szervezeíek, umell,ekkel az. Egyesiilet
elnökségéneli döntése alapjútt kétol.Iillít egy,üttmííködési megúllapodást köt. A túrsult tag köíeles az
egl,ütíműkiidési megúllupottúshan.|bglaltahnui elegel íenní.

I. -l. Tiszteletbeli tugqk
Á szervezet körgyűlése íiszteletbeli tagsdgot adomúnypillaí aulkttlk u íermészeíes személ}:ehnek, a*iket
szukmai tevékenységiik, illetve púIyduaisuk sorún elérí eredn ényeik vilgi az Egyesiiletnek tett
kiemelkedő szolgdlntuk alupjún uz EgyesüIet érdemesnek íurt erre. A tiszíelelbeli ílrgoí az EgvesüIeí tugjui
váIasztjúk meg a Közgyűlés úIíuI.

I.4. Pártoló tagok



-1z Egt'esiilet íevékem,séí]éhcn csah vug.l,otti haz;újtirulússttl yesi részí. Púrtolti taggul uz Egl,esüteí. uz
elttökségéne h döntése ulapjún kétohlalú e$:iiííírrííAiidósi naegálIapoddst köt.

1.5. .4 hüliinleges jogtilltisít tu;4ok, azur. Tisűeleíbeli íagok, Púríoló lugok és Túrsulí íugok az, Egyesiilet
srcneihe nem v,óloszíltutnah íiszíségviselíít. és uz egyasiilcíi suryel dijtttéshozutuldh{rn csuk tandcsktlztisi
joggll yehetneIi részL Kiiltségveíési szert nem leheí uz Egyesiilet púrtoló tagia.

2, AzBgesület köáaszrrtl szolgáltatásaiból meghatáíozotl feltételek mellett nem tag jogi és természetes

személyek is részesülhetnek, különös tekintettel a felsöoktatrási intézrrények hallgatóira. A szolgáltatísok
igénybevételének modja az előre meghirdetettek szerint ennek hiányában a Titlcárral való eryeztetés
alapján lehetséges.

.i s§ Tagfelvételi eljárás

l. A tagfelvételt kéó két eredeti példrányban kitölti a tagfelvételi n.ríIatklzuíoí (u ítlvtibbittkbun:
h'l,ililthozaí), és aá az Eryesület 'I itkúrúnuÁ benyujtja. A Nyilatkozat tartalmát és formáját a Titkúr

javaslata alapjrán, az Elnök határozzameg.

2. AzEgyesüet rendes tagiainak felvételéröl a Xiii.g_ríílés dönt.

3. A tagfelvételi kérelem visszarrtasítható, ha u Kiiz.gl,íílés többségi szavaz{ssal elutasította aá.

4.Haatagfelvételröl ilöntijn u Kö:.g,íítis, u:. Elniihség haladéktalanul intézkedik a nyilvántartásba vételéről
a Nyilrtkozat egyik eredeti példrányának megküldésével a Titkúrnah A Nyílatkozat eredeti példrányát a
Titkúr az adott tagságl viszony megszűnését követő hiárom évig megórzi. 1 tugok személyére vorufikozó
tt tluítl h n e m n y ilt ti tt tlsí! k-

5. 
^1 

*j az Egyesületnek már korábban tagja volt, nem vehetó fel a tagsági viszony megszűmésétól
sámított:

a) egy éven belül, ha a tagsági üszony ldlepés+agr tOrlés;

á,) két éven belül, ha a tag§ági viszony ki7íLrás miatt szűnt meg.

6, .1z Elnt)kség iönt c hiiliinlcges jogtíllústi íagok íagí sttlíusuiról, illetve a Pártultí tttgohkul *ötendő
e g.l, iinm íi A ii dé s i m e g ó I l n p o d ú s nte g hö í é s é rííl,

7. .1jttgi szemóI.rés.jogi szenúlj,iséggel nem rcndelkezií,rg7llgdt!í íag (ítltábbiahhan u jogi személ1 és

iogi személl,iséggel nem rendelkező s?.ervezeí íug eg,iiít: jogi személy tug) kepviselőjét (a tovdbhiukbun:
Kupcsolatturtó) u jogi szemi.y tu? tiirvényes *épviselííja írúsbeli n.y,iIuíkozutban nevezí ki. Á Kapcsolaíturíó
u Jttgi ,sienúl_|,tag kilépéséig lylí{)| .l Áineveíé.s írásheli megváIíttztatústíig képvisali u Jogi szenúIy tugtlí
ur, Eg_resüleííblé. 4 jogi szenúll,íug tíirvén.y,es képviselője 48 órán heliil köteles bejelenteni uz Egyesiilet
'fitkúra/blé írdshtttt, ha u kupcsoluíturtó sieméIyébctt túIítlztis tiirténí, eg:,idejííleg kiiteles csaítllnl uz új
A u p c x l l aííu rt ó k i n e v e z.é s é r e vl n at ko zó n.l, i I u t h or,ut á t.

ó.§ A Tagok jogai és hötelezúségeí

1. A Rendes taeok iogai:

1.1. haszruáIhatják az Eryesület logóját a Tithár áital meghaüározott formában;
1.2. meghaüározott kedvezrnénnyel vehetnek í&ú.azEgyesület rendezvényein;
1.3. ingyenesen vagy adott kedvezrnénnyel vehetik igénybe az Eryesület szolgáltatásait;

.§



t.4. részt yehetnak, íuttticsko:.ltttínuk és siavalhclnrth u Közg_l,ííIésen, tovtibhri uitttt

.falsujlalhatnnk,hórdéseheí íe hetnek.|bl. juvaslutokaí, észrevéíeleket terje,sr.íhetnek elő u
k öz.gy ííl és rt n dj é n e A me glbl e l ííc tt :

1.5. tr,xtregliselííí l,óIttszíhuínak és ti.sztségviselésre ydlasi.íhutók ae Egyesület brármely szervébe;
1.6. javaslatokkal, indítványokkal és panxszal fordulhatnak az Egyesület bármely

szervéheakülönös tekintettel az Egyesület céljait szolgáló új tevékenységek ajánlrására;

I.7. részt vehefirek az eryesüet tevékenységében és rendezvényein, valamint az Egyesület
sukmai tevékenységéber1 ahol lehetőség szerint elsőbbséget élveznek;

1. 8. kérhetik a Felüryelöbizottságállásfoglalását;
1.9. válasáhatnak és váaszthatók az EgesÜet szerveibe;

I. l0. u íug a íugsági .iogait si.entél,\,esett gyalorolhaíju- ,4 ncm tennésíeícs sz,enúly íug u íttgsúgi

,joguit tt tijn,én_l:es képviselííjétt keresztiil g.l,a*urolhaífu .4 tagsúgi jogoh.fbrguktmképtelenek

és nem iiröAiiIhetők.
I.1 l. .4 íag uz l|gyesiileí íurtoztisuiért nem,|bIeI.

2. A Rendes tagok kötelezett§égei hogy

2.1. betartsák az Egyesület Alapszabályának és Eíihui Ktíde.tének rendelkezéseit és vezetö
szerveinek hatfu ozatait;

2.2. aláiíJák WorldGBC által rendszeresített és összeférhetetlenségs vonatkozó nyilatkozatokat;
2.3. azEryesület jó hímevének megszerzése és a környezettudatos építés hitelességének

megórzése érdekében az Alapszabály szellemében munkákodjanak, és nem veszélyeáetheti
az Egyesület céljának megvalósítását;

2.4. tisáségviselésre törtent megválasztrásuk esetén a tisztséggel jáó feladatai?,atelvégezzélq ha a
körülmények változása folytán a tisáséggel járó feladatokat elvégemi nem trrdjálq
felmentésüket kérjék;

2.5. atagság díjat esedékességének idején befizessék;
2.6. legiobb tudásuk szerint segítsék elő a környezetet minél kevésbe terhelő és trársadalmilag

felelős múködest saját szervezettiknél;
2.7.lehetősegiik szerint közremúködjenek az Egyesület kezdeményezéseiben a környezettudatos

és társadalmilag felelős epítés eló3egítése érdekében.
2.8. ltthcimiikhen, sr,ékhel),iikhcn. íijrvényes *épviseletiikhen, alekíronikus leteIcz.ési (t-tttuiI)

címiikben bekijveíkezcít t,úlíoztist 48 órún heliil írúslnn. hitelt érdemlíí tttidon bajelentsék
tt Titkűr rész.éra.

2.9. nern veszél.yeztelheíik az e§|esülelt céljáttuh megvalósítósdt és uz eg_l,esüIet

íevéAenlségéí,

'. §§ ,4 'I-tirsult- 
u íiszíaletbeli- és 1lűrtolti tagok jogaira és kötelességeire vonatkoól4g a Rendes tagok

jogai és kötelességei az irrányadók azal azeltéréssel, hogy a Közgrúlésen tanrácskoziási joggal vehetnek
részt, továbbá a társult-, a íis?.í|lübeli- és pórtolti tugoktisztségekre nem válasahatnak és nem
válasáhatók, tagdíjfizeksi kötelezettségiik nincs.

& § ,4 íagsógi jogt,iszony nrcgszííuése

AzBwesűeti tag s úg i i ugy43?&, meeszúnik :



l. .1tug kiliplséval. ,.1 íag, a nrysűgi ittgvis:.ott.l,til, ar,egyasiileí íiirtén),as Áér,isalőiéhtz ittté:eír
írúsheli nllilrrr1,or,rrOrl húrmiktr, indoAolús ttélkiil lttcgsr.iinrcíhcti;

2. Ho aagúaz Elnökség kizárja mivel azmagatartásával, tevékenységéve! az Egyesület céljainak
megvalósuliásátvesúlyezteti, vary nús etikai vétséget követ el, és az Etikai Bizottsri klzjrását
kezdeményezi;

3. .-l íuli huleilúl,ul, wS.y jtlíltlíód nélkiili rneq1szíinisévcl;
4. Ha a tagűjfzetesi kötelezettségének az esedékességlől számított l hónapon belül nem tesz

eleget a kötelezettségének teljesítésére felhívták, és a felhívrásban szerepló póthatráridó
eredménytelenü telt el;

5. Hu u tugstigi.itt!{l,isiau],t c egyl:siilet _falmondiu;
IIa a tag nem.fblel meg az alupszahólyhan Jllglalt tagsógi Jeltéle leknah, uhhor az egyesiilcí tt
tugstigi .jogt,ísiutt.lí hunnintnapos haíúridőt el írúshutt .|blnnndhatia. .l J'cItttittttltísróI uz
e gl es üle t k iiig_t, ííl ése il ii t t t.

9.s§ A tag kizárására vonatkozó szabályok

1.1. 1 íugnaA jog.szabúl.t,t, tt:, agresiilet alcpr;tthá|.1,tií vag.l, hiiig.1,{il[51 ltuíúro:.aíáí ,súhvstttt t,u14l,

islttéícltensérííí nrugaíuríd.;u eseíén t,ír8_1,hu lt íugstigi tisaon).htil eretlíí Aiiíele?.ettségéí ui ElttiiLsé3
írűsheli .fblszólítún ellenóre sent tcljesíti, u:, EInöhség - húrnrcí3, eg.vesiilcti tűi: \,u!{l, egyastileíi sz.en,
lteulenúryezésére - u tttggul szentben killirúsi eljárdstJitll,íuthat Ie.

1.2. A kizárással érintett tag meghívójához c§atolni kell az Elnökség által készített kizárási
javaslatot, amelyben meg kell jelölni a kizárá§ pontos okát. Azelnökségi ülésen a kizánással érintett
tagjogosult előadni a kizáníssal kapcsolatos álláspontját azonban esetleges üívolléte nem akadálya
a haüározathozatalnak. A kizírás targyában hozott, indokolással ellátott döntést az Elnökség írásban
köteles közölni az érintett taggal. Az indokolrásnak tartalmaania kell a kizárrás alapjául szolgáló
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való ájékozlatást. A kizár" tag a
kizrárás írásbeli közlésétől számított 15 napon belül jogorvoslatként ínísbeli pana§szal élbet az
Egyesület Közgyuléséhez. Az Egyesület Elnöke a jogorvoslatkézhemételétól számított 30 napon
belül kötele§ intézkedni a Közgyűlés összehívása ügyében. A kiárt tag értesítésére,
meghallgatására és a Közgyűlés döntésének közlésére az Elnökség előttik,tzárási eljánís szabályai
az irrányadók.

l.-1. Hu kizúrdsi eljúrással u:, Elnökség tagju érinleíí, akAor nem ychet részt uz elnökség ezírán.l,ti
döníésének előkészítésében és meghozutalúbutt.

I.4. Ha a tag etikai vétséget követ el, az Etik,ai Bizottság az etilrai vétség szankciójaként a tag kizarasát
kezdeményeáeti.

fII. fejezet

, 1z, Eg_l, e s iil el S r,e ryaicí i re n dj t

Itl.§ -|i Egj,esiileí t:,ervezeti rendie, tísztségl,iselői

1. /. Az Eeyesület szervei:

a.) Kijzgs,íílés, mely az Eg.t tlsiilet legl|ííhb tlijtttésfutz.ti s:cryc.
b.) EIniiÁsig, ttz. Ilgya,riilet yezaíő íesíiileíc
c. ) I; e l iig e I íí b ir1 úí.l ú g, u z E gye s ii I eí d I e n íí r{í s i.e r v:
d.) Eíihui Biztttlstig, uz Egyasület iigt,ittíé:,íí s;.erv:



e.) Titkórság, a7 Egl,esület ügyt,iíeli szerve, n elynek vezetője a Titkór.

J,) Munkacsoportok

I.2. Az EgvesüIet tisűséwiselői:
a.) az Elnök,
b.) Alelni'kök (2ía
c.) az Elnökségi Tagoh (4.fo)

d.) a Felügtelííhízoílság tusiai (3.íő)

e.) oz Eíikűi bizoítsúg tagjai (3 Jő+I póttag)

J,,) a Titkúr.

Az1.2. a.)-c.) pontjaiban felsoroltah vezető tisztségviselőknek minósülnek

/1.§ A KözgtiíIés

Á közgt,űlés iellexét tekinne leheí:
a.) éves rendes közgyííIés;

b. ) í i sü íú ít ó k özgll úílé s :

c.) rendkívüli közgyííIés.

I.I. A Közgyűlós összehívósa

I.I. I. A Közgrülés az Egyestllet legöbb döntéshozó szÉnle, amelyet évenként legalább es/szer össze kell

hívni (rendes közgnllés).

1.I.2. Az Elnökség a szükséghez *épest hármikor Köqyűlésí ltívhut ijssze. Hu a Körgyj[l!5 összehívósót a

bírósúg elrendeli, illetve hu a rentles tagok egyhurmada az dltaluk ttév szerint alóírt, telje§ biulnyító erejű
magúnokiratha foglult, az EgJlesület Elniikének címzeít írősbeli beadvdttyth,al, az oh és u cél

megjelölésével hérí, akkor köteles összehívní 60 napon beliil (rendkíviilí hözgtűlés).

I.I.3. Az Elnökség köíeles összehívni a Kö7g1l[fl!lt, ha az Egyesület bdrmely tíszlségviselítjének

meghízutúsa lejúr, vagy hdrmelyik tisztségviselő megbízaldsa bórmilyen olthól, u megbízatósa időtanamu
elíítt megszíhtik Bármely tkzíség megüresedése eseíén, a megüresedéstű szómított 60 napon beliil az

Elnökség itttézkedi* l Közgl,íílés összehívósdróI és az új lísuségvkelő megvúlaszíásúról. (lisaújító
kiizgvíilés)

I.I.4. A KiizgyűIést az Elnök híuja össze. A Közgyűlésre mínden egyesületi tagot meg kell hívni. Minden
rendes tognak egy szavuaíi joga van. A köxg,{{|ft helyérúíl, itlíípontjdnil, napirendjéróíI, valamíní
hatúrazutképtelensége e§eíér, l megismételt közgyííIés helyérííI, időpontjóról és napirendjérdl a Titkdrnak

legalóbb a Köz6y^íílés időpontja előtt 30 nappal megelőzően írásban (elektronikus tiíon u tag által
bejelentetí e-maíl címre ) és a honlupon történő köuététel űjdn énesítenie hell a tagokat,

I.2. A meghívónah furtalmaaúa *ell:

. azegyesiilet nevét és székhelyét;
o c közgJlúíIés itlőpontjdt és helJlszínét;
l közgyűlés napirendjét, melyeí a meghívóban olyan részletességgel kell fehiintetni, hogy a

szavaaísra jogosultak, a tárgtalni hívúní témakörökben dllúsponíjukgt kialakíthassúk.



I.3. A közgllíílés nem nyíIvtínos, ozon u lagokon és az iigyvezetésen kívül a közgyűés összehívúsára
jogosulí által meghh,ottak és u alapszabáIyl vgg! a közgt,űés határouúa ahpján tanácskoztisi joggal
rendelkező személyeh veheínek részí. A Közgllíílés az ülését g1 Egrecüleí székhelyén lartju.
1.4. A közgyúIésrű készijlt jeglzőkönyvet a levczető elnök, a jeg,zőkönywezető és ká jeg;zőkönyv
hitelesítií Írja aIí A Körglűlés jegl,zőkönyve a Tithúrnúl megtekinthető, vag), sajót köItségen mdsolatot
Iehet készíteni róIa

l2.§ A KözgyííIés hatúsköre

I.I. A KözByűíIés kizáróIagos hatúskörébe tanozik:

a.) az alapszabály módosítása, melyhex u jelen Iévő tagok húrumnegl,edes szótöhbséggel hozon
hutdrozata szükéges;
b.) az egyesiila eéljúnak módosítása, melyhez 0 szavozcílal rendelkező íagok ltáromnegyedes
sztitöbbséggel hozott h atdrozata szükséges;
c.) uz eg,esüIet megszíínéséneh elhutározása melyhaz u sz.avilzaítal rendelkező tagok húromncglgltgs
szótiibbséggel hozott h aíúrozata szüItséges;
tl.) uz eglesületnek a hazai, illeíve külíöIdi szöyaségbe íirrténíí belépésének, wgy mús eg_vesülettel valö
egyesüIésének, illetőIeg széndldsúnak elhatórozrísa, melyhez u jelen létő tagok hdromnegyedes
szótii bbséggel hozoft h aídrozatű sziikséges ;
e.) a tísztségviselő megvdlusztúsa, visszahívása és díjuzúsúnak megáIlapíttL,;a;

.f.) ttz éves kölíségvetés elfogadúsa;
g.) az elnökség ésfelügieldbizottság éves besaimolójának - ezen betüI az ügl;vezető sxervneli az egyesület
vagyott í helyzeíéről szóló jelentésén e k és közhasat úság i me Il é kl eí- elfogtttlósu :

h.) a vezető tísúségvíseliífeletti munkúltatói jttgok glakorlósa, hu a vezelíí tisztségviselő uz egyesüIettel
munkaviszonyhan áIl;
í) az ol),an szerződés megkötésének jóvóhugyúsa, amel7,et az egvesüIet sajót tugjúvul, vezetíí
íisztségl,iselőfiével, afeliigl*előbizotísóg tugjúl,ul vagl,elek hozeáturtozt'ijúval köt;
j.) a jelenlegi és koróbbi eg7lesületi tagolt, a vezeíő tisztségt,iselíí* és a felügs;előbizoítsági íagok vag1,

mús egtesületi §zenek tagjai elleni kártérítési igényel énényesííéséről vuló döntés;
h.) afelügyelőbizoftsúg tugjainak megvúlnsztása, visszahívtisuk és tlíjazásuk megállapítúsu;
l.) a vólaszíott kiittywiagdló megváIasztása, visszahívúsa és díjazásdnak mególlapítása;
m-) a végelsxómoló kíjelölése;
n.) az Eglesiila vezeíő tisüségviselőinek és u munkacsoporíok tagjui ftaeletdíjúnak megáIlapítúsa az

Eglesiilet érdekében kifejtett íevékenységiikért;
o.) az EgtesüIet tevékenységével összeJüggésben díjlk, kitüntetések aúomúnloulsa, nugykiiveti

megbízásokaí adása;
p.) tísztelelbeli tagság adomúnyozúsu;
r.) a lagdíj össz.egének és a tdmogaldsok mértéhének megállapítása az Elnökség javaslata alapján;
s.) Egl,esület Etíkuí Bizotísága úItal hozott hatórozaí ellen benyitjtott szabúlyszerűfellebbezés elbírdkisa.
t.) Egyesüleí Etíkai Kóclerének és egyéb esetleges szubúlyzaíainak és azok mtidosítúsainak elfilgadúsa
A fentiehben feísorolt, kizdrólugos hatúskörébe tartozó kérdése*en íúImenően, u Xölg},íílés diintheí
bármilyen más hutóskijréhe tarlozó kérdésben is.

1.2. Á közevűlés lebonvolítúsí rendie: Á kiizgl,ííIés össr.ehívtkónak rendje: Á közgyííIésí meghívót a
nupirendijavaslutokhal eglütt, legalúbb 30 nappal a közgyűlésl tttegelőzőeu a tugok részére, elekíronikus
úton (íag egjt$iilglt él hejelentett e-mail címére, e-maíIen) kell rnegküldeni, euel egjlidejűleg
gotttloskodni kell u meghívti, o napirendi pontok, tovóbbó c meghívtihoz csatolt- és nem csatolí
mellékleíeknek az egyesület honlapjdn történíí köuétéíelérőI Bórmelyik tag kérhet o körgylilfu1
megelőző 1S. nap 24,00 órújáíg bezúrrilag a nrcghívó és mellékleíeínek papír alapon töríénő megkültlését.



Uj napirendi pottí, kikiitdött napireruli pottttlkuí érintő javaslaí, illeíve alapszttbtíly módosítás irúníi
javaslat a tag legkésőhb közgyíílést megel[íző 15. nap 24,00 óréjúig bezúrólag írúshun beérkezex és
indokolí kérelme alupjdn veheíő Jbl a kiizgl,íílés nupirendjóbe, A Titkór a beérkezett jrvaslatokut, aruk
beér*ezésétőI szúmííott 3 munkanapon beliil köteles az egyesület honlapjdn köuétenni.

,4 napirend hiegészítéséltek tdrgy,ában, a közgJ,íílést összehívrj §?erv vagy személy- jogosult diiníenL H0 u
napirend kiegészítése irdnti kérelemilíl u köryl,íílést ijsszehívtj szen, v.tgy szeméI1, nem dönt vagJ,, űzt
eluíasííjtt, a kiizgj,űlés a nupírend elfogutltísúról szóló hatúrozaí meghozaíalút megelőzően kiilött tlöttt u
n a p iren d hiegésútésé n e k íárg1l1it1 u 11.

I.3. A küzgvűIés haíúrozatkénesséee:

I.3.I AKözgyiilés hatfuozúképes,haozlfl u rendes tagiainaktöbbmintafele jelenvan.

1.3.2. Hu u szttllálj,szerííen összehívott Közgl,íílés neín hatúrozatképes, úgv leghorúbbun a
hatúrttzutképtelen Kiiryyíílés heulő iilíípontjút köveííí harminc pere mú,tvo yagJ; késiíbb, mós időponíbutt,
de u ő0 nilpun heIüI azonos módon és íúrgysorozaítul összehívotl KözgyűIés a megjelentek sz,úmúru való
tekintet nélkiil haíúnlzatképes a meghítóbun szereplő eredeti nupirendi pontokhan, valamint hdrmely
rendes tag úlíul legkésííbb Köxgt:űlést megelííző I S. nap 24,00 órújáig beuirólag írósbttn előterjesz,ten új
uapirendi pottt, iIlaíye nupirendi potttot núdosító itttlítvdnyát is, unennyiben azí u megismételt Körgyúlés
,negsz,u|,űuo.

1.3.3. Hu a KözgyűIést nem szabóll,síeríien hívttik iissze, akhor csak ahban az esetben lehet megtartuni,
ha minden rendes tag jelen vun és eglhangúIag houájúrul u Közgyűlés megtaríúsdhol

1.4. -4 Kiizgt,íilés megnyitúsa

1.1.1.,.,1 körgyííIé,st a hivutalban lévő clnöÁ nyítju meg. A hatórozatképesség megállapítósc uíán, javaslutoí
íeszu jeg:zííkönyvvezető ós a rendes tugok köziil vúluszíott kettőjegvzőkönyvhitelesítő személ!,ére..4Jbnti
szenút.yek megrdlaszíúsáí köveíően íesz javaslatot u rendes tugok közül vúIasztoít, minimum I .fő
szuvazaíszúntldló szetnélyére. az I.6.3. pottthan foglultakra (tiíkos szavuzús) is íekíníexel. Á
.je6l,zííkiinyv|ezeíő és a hitelesíííík, valantíírt §znvűzutsuímláIó megválasü{LsúróI a közgtűIés q:íIt
szuvuzússal. eg;szeríi szótiibbséggel dönt

I.4.2. Á szavuzúsokttí kötetően az elnök juvaslaíoí lesz a leyezető elnök személyére. Hu mús személs,í
.iűvoslut lrÍ,lcs, úgy nyílí szuvazóssal, eglszerű sztitiibbséggel a *özgyűés u levezetíí elnököí az iilés tol,dbbí
vezetéséreíelkérí. Ha mús szeméIyí javaslut isJblmerüI, úgyn!íIt szavazós uíún a legíöbb sr,uvazatoí *ttpott
jelölt lesz a levezető etnök.

l. 5. Na tt i re n d m eg ú l rtp ít ása, köw űl és I ebo n }- 0 l ít dsű, szayazú s

I.S.I..4levezetíí elniik ismeríeti a kiadott napirendet, íotúhbú a tanúcskttztis idftnnamúra és aJblsuílalási
idííkeretehre vonatkozó jawtslatút Ismertetí ttlvtibbti a napirend bővítésére sz.abdl_yszerűen beérkezett
javusIatokaí.

I.5.2. ,4 ttupirend bővítésére - uz közgyűlésr megelőző I5. nap 24,00 órdióig - az eglesüIet Titkúróhoz
benyújlotl és kellííen indokolt írúsbeli előterjesüéssel a tagok tehetnek javaslatot.

I.5.3. .4 levezető elnök a meghívóban szereplií napirendí javuslalot, hu más ítttlítvútt1, nincs egy tömhben,
hu van kiegésiitésre indiívóny, akkor a kíegésziíésre vonatkozó javuslaíokaí, pontonként s,züvüzúsra
hocsútjtt-
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I.5.4. Á levezető elnijk az elfugadon napirerul szerint vezeti u közgyűlést. A napirenden nem szereplíí
lémdt a kögyíílés nem tdrglal. A hoaúszóIók sorrendjét g lel,ezeíő elniili haíóroua meg, IeheíííIeg a
jelentkezés sorrendjében. Vittt közben ismételt felszólalfu, illetve JblszóIalássul kupcsolatos észrevétellel
megtétele céIjtibóI kért houtúszóltíst a levezeíő elniík időben korlótozltutja, a napirendíől vuló eüérés

esetén a szóí megvonhatja A napirenele* végén a levezető elnök a közglűIést hezdriu

I.6. A hatdrozuthazníal módia

I.ó.l. A közg;ííIés a hatúrozataií a Ptlt.-ban és az,4lapszubályban meghatúrozott kh,ételekkel a jelenlevíí
rendes tagok íöbb, mint Jblének egletérííí 5xíll,gxatúvul hozla- Á huíúrozatképességet mínden
haíúrozűthozatalndl viz.sgdlni keIL Ha eg; tag valamely iigyben nem szavazltal, akkor Őí az adoít
hatórozaí meghozaíalúnúl u hatúrozatképesség megúllapítúsu sorón, Jigyelmen kíviil kell haglni

1.6.2. Szavazni ,,igen",,,nem" vttgy ,,turtózkodom"szavazaíokkal lehet, minden rendes tag egl szavazaííal
rentlelheúk A Közgl,íílés ltutórozaíaií nJ,ílí szavazússal, eglszerű szótöbhséggel lrcuu, amennyiben az

AlapszobáIy eltérően nem rendelkezik. Szavazateglenlőség eseíért a levezető elnök szatlazatu dönt, akÍ
uloljára szoval

I.6.3. Bcírmely rendes tag inclíívún1,ozhatja valamely napirendi pottí,lúl í, íiíkos szavaLds tgríósúl. ,,|
titkos szavazós kérűsébe, nyílí sl,avalússal és egysufií szótöbbséggel dönt a Kiiql,íiléc. Ha titltos
szavuzúsra keriil sor, u tol,tíbhi eljúrúst ísmerletni kell, majd húromtngú szavazatszeclíí- és szómláló
bizottsógot kell léírehozni nyílt szavazússul. Jelölni kell u szavazatszedő- és szuvazatszómlúló bizottsúg
(tu,úbbiakban sz,avűzalszdmldló hizottsúg) tagjait, majcl szavazúsra kell hocsritotti u kérdést. A háront
Iegtöbb szűvazatot kapott személy alkatja a szavazflíszúmláló bizottság tagjuit, elnöküh a húrom tag
közüI legíöbb sutvuzaíoí kapoft szeméIy.

1.6.4. Á levezeíő elnök ismerteti u tiíltos szuvazússal hatúrozathozatalrg elŐterjeszlett kérdést, poníosiln)
hiizérthetően meghatúroua uzí, ismerteti az igen, nem, taríózkodom vólaszok íartalmót, majd írásbeli
szavazdsrc bocsótja a tórgy ügya. Felhívja u szuvaztík Jiglelmét arro, hogj, a szavazócédula g
meghatározoll ,,igen", ,,nem", ,,tartózhodom" vólusutk egyikén kívüI mds szöveget vog| bdrftrilyen egyéb

igleí nem tartalmazhaí, ugyanakkor a húrom sui valametyikét fel kell tüntetni a szuvtlzólapon.
Ervén.yteten az a szavazólap, unely eg! szavüzoti vdlasznúI többet tgrtulnruL umelyiken nÍnc§ szuvazat,
vug1, amelyen oí egy szayazuíi válaszott kívüI búrnúIyen mds szti, *ifejezés,.jel,.jelölés szerepel.

1.6,§.Tisztségviselő-vúlaszttús eseíón, t tisxtségviselőnek jelölt személy nevét kell feltüntetni c
s1avazólapon, A végleges jelölőlistún az alúbbiuhhan meghatórozott csnpoftosítósban, a csoportokon
beliil ABC sorrendben kell u jelöIíeket feltiinteíni.

Elnök jelöItek
AIeIniik jelöIíek

Elttökség íagjelöllek
Felügelő Bizoűsúgi tag jelöhek

Etíkai Bizotístigi tug jelölíek

A szavazásra előkészften jelölő listót o szovazűt§zúmldló és a Felügyelő Bizottsúg elleníírzÍ.

A szavazólapokat zórt unuíban kell g,;űjteni. Á Titkúr, a Feliigyelő Bizottsúg hözreműködésével ellenőrzi

a szavazóIapot leadó rendes íagok szavazati jogosultsógóí. Az üres, a meg,,dlaszatandó íisztségviselíí I.2.

pontban meghúóro1ott szdmdnál több jelölt nevét íartalmazó vagl bármilyen jelet kifejezést, jelölést

íartalmazó szavazól ap é rvénytelen szavazal
A szayazaíszámldlúst a Felügyelíí Bizottsúg ellenőrzi.
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A l,tiluszíás eredmén.vét o szűlilzuíszrimlúIó bizottsúg elnöke hirdaíí ki . Ennek alupjótt a levezető elnöh
ntególlapítja a szaya?.Ús végeredményét, , maid at, a jegyzííkönyvhen rögzítésre kerüL

,4 jelöIíek *öziil azí keII megvúlaszloíí tisztségviselőnek tekinteni, aki a leaíIott szayazaíok többségét, cle

legilúbh s0olí, -út meghaladó szavuzűtot kapotl. Ha a megvdlasztható szeméIyek szómánáI kev,esehb jelött
kapto meg a leodott szavazgtok tiihbségét, úgtl a betöltetlen pozíciókra pónólcsztást kell tartanl
Á póuúIaszíúsra az eredeti jelöltlistút kell kibocsdtani, kihagl,vu belííle u már megválaszíoft szeméIyeket.
Á pónúIuszíúsl uzonnal meg kell tartani, és ar.t kell megvúIaszíoftnak íekintení, aki a legtöbb érvén7,es

szavazatol kapíu Szavuutegyenlőség esetén azí kell megvúlaszíott,rilk íekintení, ahi az első fordulóbun
íöbb szavuzaíoí kapott.

I.6,6. ,4 |tutározat nrcghozatulúllan nem szuvazhaí az:
-akit a hatórozaí köíelezetísér, vagy íelelősség alól mentesíí vagl, az egyesület terhére músfajta előnyhen
résiesít;

- akível a határoial szeriní szerzíídést kell kőttti;
- akí ellen a hulúrozat szeriní pert kell itttlítani;
- akinek olynn hozxtiturtozójo érdúelt a döntésben, ukí az egyesüIetnek nem tagju
- aki a döníésben érdekelt mús szervezettel töhbségi beJo$,1i56n alupuIó kapcsolatban átl;
- ulrÍ szetnéIl,esen érdekelt u ütttésben;
- uki a kizárúsi eljúrás sordn hoztlíí haíározattal szemben jogonoslaftal élt a közgyűIésheL

I.ó.7 ,4 Közgtűlés határozotuit minden naptúri évhen eg,es sorszámmal keztlőtliíen és az évs?,úm

ntegjelöIésével folyumutosan kell suimozní Az első szdm a halúrozal sors7úmdí, a clútum a
hutúrozathozűíal nopjdí jelöli. Ha sziikséges, a haíározuí rendelkezik a végrehajtúsért Jblelős sz.enúIy7§t
vagl, szervről és u haíúridőrű.

1,6.8. ,4 leyezető elnök csak u meghívóban megkültlöft, illetve az elíízetesen subáIyszerűett henj,Újnn
hatúrozati jttvaslatot bocstíthatja szuvazúsru Szüvazategyenlőség esetén u szll,uzúst meg kell ismételní,
isméíelt szal,azulegyenlííség esetén a levezető elnllft 5xlva4uía döní

I.6.9. Minden Közgl,ííIés napirendjén kiilön napiretuli poníoí képeutek a bejelentések, umel),ek keretében
a KiizgvúíIés búrmel),ik részi,evője észrevéíelí tehet, véleményí nyilvúníthat, vagl mós, Egyesüleíet érinííí
hénlést terjeszíhet a Kiizglűlés elé. A KözgyííIés uzonhan csak a napirenden szereplő témúban hozhaí
halúrozuíot

I.7. Az Elnök höteles a kérdésekre vúlas7olni, és tájékoztutóst adní. Ha erre a KiizgvííIésen nincs
lehetőség.legkésőbb a KözgyűIés itlíípontjútóI suimítoít l5 ttttpott heIüI kell írdsbcn vóIaszolní t kérdés

feltevőjéaek vag}, il ttijékozíatúst kérőnek, ilIetve köuéteszi az Egvesület honlapjdn. Ha u téma specidlis
vagy külön Jbtelőse vail, a Közgyűlésett kell ltijelöIni azí u szeméIyí, aki az írósos vúlaszí az említeít
határidíí clatt elkészíti. A Köugyi!!!5 dönthet úgt, is, ltogv.* tt vúIas7adúsra, illetve u tdjékozíaíúsra a
Iegkiizelehbi Elnökségi iilésen kerüljön sor sujhan. ahol minden eg)?esiiletí tag megjelenhet.

I.8. A közgl,űlés iegvzőkiinvve

I.8.I. ,4 közgyűlésrű jegjlzőkönyv készül, amelyet u jegyzőkönyvvex,elő, levezetlí elnök és a kéí
jegJ,z(íköryv hítelesítő ír aIí
1.8,2. A iegvzőkönvvneh tartalmuuia hell:
- u Kiillgyűlés helyll, ídeiét;
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- a részívevíík nevél széhhelllét/lakhelyét, más szükséges adatait Qelenléti ív, melléklet);
- a meghívús szaháIJ,szertíségére és a hatdrozaíképességre vonatkozó megdllapítúst;
- az eliíű KiizgtűIés haíúrozatainak végrehajtásóval és uz intézkedésekkel kapcsolatos beszúmolőt;
- u napírendi javaslat ismerteíését és az euel kapcsoltttos indíndnyok lényegét;
- u napirendre vonatkozó szavazús eredményét;
- a napirend egtes pontjuínak lényegét;
- a kérdéseket,jataslatokut és uz ttzokra adott válaszok lényeg!1;
- o szavazds eredményét, u szayuzók szúmónuk Jbltiintetésével u javaslutra lvnalkozó úIlásJitglalást
illetően (igen, nem, funózkodoít);

- a KözglűIés haíúrozuíaií.

L8.3. Á Közgyűlés jegtzőköttyvét az iilést kövelő I5 napon helül kell írásha foglalni.
A jegllxffft;;11rvet az Eg},esület tagjai részére a Titkór elektnlnikus úton (e-mail) 30 napon beliil megkiiltli.
,4 jegyiőköltyvhöz mellékelní kell - ha késziilí - a tójékozíató írdsos anl,agáí, c hatdrozuíter-yezetehet,
valumint a Közgyíílés napirendjével hapcsolatos egléb anyagokat,
.4z Elttiiknek - ílletve uz álíalu ezzel megbízotí s4eméI3mek - gondoskodniu keII a jeg;z(íkött1,+, és
mellék l eteine k n1l it1,1j111, rtúsóról, megőrzésé ilíL

L 8.4. Közgvíílési haíározatoh kihirdetésének ffióIlig:

,4 hözgl,íílési hatórozatokat - közgl,íílési jegtx{illi;olvbe íoglaltan - az Egyasület tagjui részére a Títkúr
elektronikus titon (e-mail) 3() napon beliil meghültlí A kiizgllűlés óltul ltozon hatirozutokut az eí!),e§ület
honlapjiut is köué kell íenni azok meghozuíollílól szdnútott 3(l napon belüI.

I3.§ Tisztségviselíík

I.1. Az Eg!,esiilet rendes tagju, csak egy vúlaszíott íisztségeí íölthet he.,4 tiszíségtiselői megbí7aíás, u
íisr,tségre íörtéftíí §zabóIyszeríí megvcilasűásúí köveíően, a íisríségviselíí által tijrténíí elfogudúsúvttl jön
létre.
I.2. Tísüségtiselők válaszíásra íaiflénő jelöIése, u közgyűtésen helysúni jelöIéssel történik.

Tisztségviselőként csak az eg.vesüIeti rendes ícgjút, illetve jogí személy íűg esetén unnak munkuvtíllalojtií,
l,ag), í r,laj donosaií le het jelö In i.

Búrmely, a közgvűésen jelenlévő rendes tag u jelenlévő rendes lagoh eíiJ,szeríí töbhségű szavnzalúyal,
íiszíségre jelölhető eaíltal Jblkeriil a jelöIíek listt$drn Egy rendes tag, egyidejűIeg több lisztségre is
jelölheíő, azonban a jelöItnek a szavazást megelíízően jegtzőkönwbe íoglultan keII nyilatkoutia a jeliilés
elfogadúsdn íúImenően arróI ís, hogl a tísztségeket íIletően milyen sorrendben íartja Junn u jelöIését.

.4 jelöIt az összeJerhetetlenségről és yele szemben Jbnnúlló kizáró okról u vúlasztósl megelíízííen,
j egyzőkii nyvbe fogl altun kiitel es ny ilat kout i.

1.3. Á tiszíségvigelőket a KözgyííIésen nyíIí szavazássul kell a jelölíek köziil megtlilusüani.

I.4 A Titklir mwtkaviszon7,bftn, vagyl rnunhavégzésre irúnyutó egjléb jogvíseonyban látja el .feludatúí.
Kivdlasztástíról az Elnökség dönt az EInöh juvasluta alapjótt" A Titkdr munkaviszonyónak vagy egtéb
munkavégzésre írúnl,uítí jogt,iszonyúnuk kelelkezésével és mcgszűnésétel kapcsoluíos munkúltuttii joghör
illeíve a szerződéshötés elhatúrozúsi jogkör gyakorlója az Elnökség, az eg,éb munkúItatói jogttk
glakorlója az Elnök.

1.5. A íiszíségl,íselőkre vonaíkozó összeftlrhetetlenségi szubúIyok és kizáró okok:
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a.) Tisüségl,iselő uz a nagl,korú sxemély lelrct, ukinek cselelivőképességét u tevékenysége ellútúsúhoz
szükséges körben nem horlátoxtúk;

b.) Nem lehet tisztségviselő, ukit bűncselekntény elkövetése miatí jogerősen szabudstígveszíés büníetésre
ííélíek, umíg a hüntetett előélethezfűzőclő hútrún1,os köyeíkezmónyek alóI nem mentesült.

c.) Nem lehet tisztségviselő az uhit e faglalkozásttíI jogerősen eltiltottah. Akit valamell,Jbglalkozústól
jogerős bírói ííélettel eltiltottah, uz eltíltús hatált,a ulatí az ítéletben megjelölí tevékenltséget folyíató .iogi
személ1: tisztségvíselőie nem lehet.

d.) Az eltiltúst kimoncl(l hatórozaíbun megszuboíí itlőtartumíg nem lehet tisztségvíselő az, akíí elííttoítok o
t e zeíő í i szts égvi se l ői tel,é ke ny ségt ől,

e.) Az Elnökség és u Felügl:elő Bizottsúg tagjai nem lehetnek eg1llttús kijzeli houútartozói, éIettúrsai

illeíve a munkakörükben egl,mós aIó és fi)lé rendeltjei.

í.) A közhasutú szervezet megszíinését hijvetíí húrom évíg nem leheí mós közltasznú §zen,ezet vezeí(í
tisztségviselfie az a szenúlj,, uki korúbban olya, UrrOrrszttú slenezeí vezető tisztségtiselííje volt - annak
megszűnésá megelőző két évben legaldbb egy étig -,
-anrcly jogatód ttélkül szíínt meg ítg; hogy az átlumi udó- és vimhutóságnól nJ,ilvtíntartoíí ailó- és
vá mt art ozds dt ne n, egve rl l ített e k i,

-amellyel szemben az úllgmi adó- és vámhatósóg jelentős összegű adóhiórylí túrt fel,
-antellyel szemben az dllami adó- és vúmhutósúg iizletlezúrús intézkedést alkalmazolt, vag), iizletlezúrúst
helyeítesítíí bírsógot szttbott hi,
-umelynek udtjszúmút uz úllami adó- és túmhatóság az arlóztis rendjéről szóIó tijrvén_v szeriní
fe lfü g g e s zí ett e vggJl t ii rö l t e.

A tiszlségviselő, illeíve uz tnnek jelölt szentél! köteles vulumennri érintett közhasaú szervezeteí
előzeíesen tájékoztatni arról, ho1;1; ilyen tisrlséget egvirlejűleg m&s közhaszníI szervezetnéI is betöIt

g.) Nen lehet tisztségviselő gz aki. vagy akínek közelí hauótartotója, éIettórsu olyun jogi szetnéIy, vagy,
jogi szeméIj,iséggel nem rendellrező vúIlalkoxli5. tuff szervezet tagju, vezető tisztségviselője, amelj,
tevéltenysége részben, va{y ggé5x6.n megegyezík az Egyesiilet leyékenJtségévgl. flen összeferheteíIenségi
szabdlyt az Egvesülel I}íuttkucsoporíjainűk tagjuira is alkalmazni kell.

1. 6. T í szí s é g v i se I ők v ő lus zl h at ó s úg a, m e g b ízut ú s u h i tlíft unun n

I.6.1. Az Elnököt a Közg,űIés vdlasűju húromá,es időtaríomra (ciklusrc). Az Elnök személJ,e tijbh
alkolommal ís negváIaszíhaíó, a7onban jelen alapító okírat módosítús hatáIyba lépése uíón, egl:móst
kiiveíiíen legfeljebb két vúIasüúsi ciklusbun töltlreti he ezí ű lisüséget.

I.6,2. Az.4lelnököket. Elnö*ségi tagokat. a Felüg:elíí Bizottsúg tagjaít, az Etiliai Bkottsúg tagjait u
KözgyűIés vál asztja kétéves időtartamru, mely tisztségt iselők újravúIaszthutóak.

I.7. Tiszíségviselői megbízatds megszűnése :

a) A megbíztttús ídíítartumúnak lejdrtóyal;
h) Megszünteíőtbhételhez hötött meghíztttús esetén afeltétel bekövetkezésével;
c) Vísszahívússal;
tl) .4 íisztségviselő a ntegbízatdsáról uz Elniiliséghez címzetí írósbeli nyilaíkozattal bármíkor lemondhgt
(lemondds). Ha az Egyesiileí míikötlőképessége ezí megkívúnja, a lemondús az új tisztségviselő
megt,álasüósávol, ennek hiúltyában legkésőbb a bejelentéstől szdmított hatvanadik napon túIik
haíúll,g356;
e) a tisetségviselíí halúlóyal;
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J) u íisztségviselíí cselekl,íftépességétrck c tevéketts,sége ellátásához sziikséges körhen íijrténő
korIútozúsúval;
g) a íisztségl,íselővel szembení kizdró vagl összcJérhetetlenségi ok beköyetheztével

14.§ Az Elnölaég

I.I. Az Elnökség, -melynek tagjait az egyesüIet kiizgyííIése közvetleniil vúIasüju- ye?.eíő testiileí és
leglőbb ügyintéző szerv, amely az Elnökhű, két Alelnököhbdl és négy tovdbbi elnökségi tagból úII. ,4z
Elnökség a közgyííIések hirzijíti időszakbun - u közgyúIés határozatainck meglfblelően az írcinl,ítja
e gy e s ül et műk ötI és ét é s fe l adua in a k el I űás tit.

Áhalónosságban uzElniikség hutúskörébe tarülzik minden olyan döníés, amelyet o jelen Alupszabd!_1, nent
utal a KöqvűIés kiz,úrólugtls hatáskiiréhe, azonban az Elnökség a hatdskörébe íuríoztí kérdéshen való
diintést ís a Közgltűlés elé utalhatja.

].2, Az Elnökség feladat- és hatúskörébe laxqzjk:

u) uz egyesiilet nupí iigyeinek vítele, az ügyvezetés hatdsköréhe tartozó ügyekben a diitttéseh meghozutala
oz eglles iilet céljúnak megvalósílósa érdekében ;
b) u besuítnolók előkészítése és uzohnak a kiiryyűés eIé íerjeszíése;
c) uz éves köItségtetés elhészítése és unnah a közgvűlés elé íerjeszíése:
d) uz egllg;iilgli ttű{llg11 kezelése, n vagyon felhasuuilósúra és befe*tetésére vonatkozti, u közgl,űIés
huíúskörébe nem ígríOzó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egl,esüIeí jogszabúly és az alapszabólJ: szeriníi szervei megalakításánah és a tiszlségviselők
m egvdl asűat dsdn a k e I őké szít é s e ;

fl a közgl,űIés összehívósa, a tagság és a7 eg,esüIeí szeneineh értesítése;

g) uz iigt,vezető szerv últal összehívon körgl,űIés napirendi potttjuinah meghatúrozúsu;
h) részvétel a közgyűlésen és vúlaszaclds az egl,esiilettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagsóg nyilvúntartúsa:

l az. egyg5íi1.1 hutórozutainak, szervezeti o*iratainak és eg|l{S köttyreineh vezetése:

k) az eg,,esület műkiiclésével kapcsolatos irutok megőrzése;
l) az, egyesiileteí ériníő megsiűnési okfennúllrísának mindenkori l,íugdlata és anna* bekövetkezte
eseíéil; az e lörvénjlben el[íírt intézkedések megíétele;

m) az ulapsluhóly felhatalmazása alapján a tag fclvételérőI való dötttés;

n) elííkészíti és a közgyíilés elé terjeszti az atapszaháll, - vakv szükséges {s itlőszerű módosítúsának -
íervezeíét, ltlvúhbú az egyesület núhötléséí segítő minden szabúIyzut lerveleíéí;
o) segíti a7 Eg_vesüleí céljának érvényesülését, támogatja a íagok ib,en 

'rUrrr' 
kezdeméry:ezését;

p) tt tíszíségviselők tisaeletdíjóra vonűtkozó jovaslatdt u Közgyúlés elé terjesxtí;
r) ntegúllapítjtt a íetékenységüka megbízósi szerzűIés alupjdn végzők (könyuelő, jogi tanácsítdó stb.)
díjazúsút;
s) gondoskotlik az évenkénti költségvetés, vcluminl az éves heszámoltj tervezeíének és közhasznusúgi
mellékletének elkészítésériíI és a Közgvíilés eIé terjeszti;
l) javaslatot tesz a Közgl,ííIésnek minden olyun kérdésrőI, sztittdékróI és íeladatról, amelynek eldötttése
an na k h úlís k ö ré be í aríozi k ;
a) híalakírja az Egyesiilel - műkötléshez nélküIijzheleílen - JunhcionóIís sr,ervezeíi egységeit és azoh
t ev é k e nys ég i k ö ré l, hat ú r o z a k iil ö n b ii ző m un k a c s op o rt o k .fe l ál ít ó s úr ó I ;
v) dönl minden olyan üglben, amelyeí a jogszuhóIyok, az alupszubóly és u belső szabúll,glí , hatáskörébe
utalnak;
w) meghaíúnlaa uz Egyesiileí célkiíűzéseinek végrehajtúsúval kapcsttluíos.felcdulokaí;
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x) előkészíti és a közgl,űlés eIé íerjeszti az Egtesület éves munkalervét és előző évre yonatkozó

b e s zdmo l Qj tíí, to v tí b b tí e I I e n őrzi a m un k at e rv v é g re h aj t cí s dt ;

1) meghatóroal uz Egyesiileí éves köItségvetéséí, antelyről javaslutot tesz g Kiilg}lűlésnelí;
z) összehangolja az Egyesiilel szervezeti egységeinek tevékenységét, ennek keretében minden szerúííI
űjékoaatósl kérhet, ajdnlásakat lehet, dllúst foglalhat uz Egte;ületeí ériníő hármely kérdésben;
zs) glakorolja az Eglesiilet vagyonafeletti tulajdonosi jogokat, dönthet gazdasági túrsaság ulapítúsúróI,
megszüntetésétől vag1; bármely mós gaulálkoiló szenezet ulapítúsóról, valaminí hosszú lejóratú
hítelJelvéíelrű és kötelezeftségl,ttllaldsróI, amennyiben a Közgyíílés ólíal jóvóhag,otí kiiltségvetéshőI,
beszdmoló ból következi k.

I.3. A közg},űIés összehíl,dsa:

Az Elnökség Jeladaía u közgyíiléssel kapcsolutosutt:
-meg h atóro 7ja az i dőpontj dt,

-ös sze áI l ítj a n ap ir en dj ét,
-előkészíti napirenden szereplő iigj;e ket,
-az Elniik vezeíésével elkészíti és közg):úlés eIé terjeszti a költségvetési tervet, uz egl,esüIat
mérlegét, az előző év költségvetési heszámolójút,

-fel kéri u j elii lőh ízottstig tagja it,
-gondos*otlik a hatúroz.utok végrehujtósúróI.

Áz Elnökség köíeles u kiizgJlííIést összehívni a slükséges inréz*edések megíéíele céIjóból, ha:
a) cz egyesüIet vog)Ona az esedékes tarloztísokat nemJedezi;
h) azegyesüIet előrelúthatólug nem lesz képes a íartozúsokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c) az eg),esüteí céIjainak etérése veszélyht keriilt.
Az enneh alapjdn összehívotí közgvűésen, u tilgok kötelesek az ősszehívtisra okot adó köriilmény
megszüníetése érdekében intézkeclést íenní vogv az eg,esüIet megszüntetéséről dönteni.

Áz Elniikség tagjci kötelesek a kör.gyíilésen részí t;enrti, a közgyúíIésen oz egyesijlenel kupcsolutos
kérdésekre váIaszolni, u7, egyesüIeí tevékenységérdl és guztlustígi helyzetéiíl beszdmolní Á Kiizgyíilés az
E lttö kség et an na* m un kúj áró l hárm i k o r heszá m o I tat h atj a.

I.4. Áz Elttökség műktitlése:

1.4.1.,4z Elnökség a jogszabúlyok és uz alupszuhóly keretei hözött, a közgj,űIés hatórozatainuk
megfelelően, teljes Jblelősséggel szervezí uz eg):e§ület műkötlését, két kiizgtűlés között ittíézí oz egyesüIet
üg5,eít

I.4.2 .4z Eltiöhség szükség szeriní, de legalább negyedévente egy ulkulommal ülésezík.

Aaelnökség ülései nyílvtínosok, azon búmtely tag részí vehet, szawuaíi jog néIküL Azelnökség kivételesen
zárt ülést rendelhet el, ha az iilés térudja szenúlyinlgi jogot, hannadík személy ikleíi tiíkút vug},

udanédelmi jogoí érint

I.4.3. Áz Elnökségi iilést az Elnök hívja össze. Elnökségí ülés összehívústit bdrmelyík Elnökségi íag és a
Títkdr keulemén},azlteti az ElttijkttéI. Az Elnö*ség ülését össze kell hívni, ha azí legaldbb húrom
elniikségi tag a napírend megjelöIésével hezdeményezí.

I.4.4. Az Elnökségi iilés helyérőI, itlőpontjúróI és nupirendjéről az Elnökségi tugohut a Títkúrnuk
legalóbh uz Elnökségi ülés iűpontju elíítt 5 nappal írúsban (e-mailben) értesítenie kell Rcndkívtili
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eseíben űzonnuli itlőpontru is összehíy1tuttí az elnökségi iilés, illetve e-nruil útjún is szavazhatnuk az
Elnökség íagioi.

I.4.5. Az Elnöksóg üIésére mag kell hívni minilazokat, akikttek részvéíele a tárglolt iig7,e7 *ruo
szükséges.

I.4.6. Az Elnöhség hatdrozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van, vagjl online video kapcsolaíot
létesít Dijníéseíí eglszerű szótöbbséggel, nyíIt szavazdssul houa meg.
Szavaaúeg;enlííség esetén a sí,avczúst addig kell ismételni, amíg az eredményre veiet.
A haíúrozaok szúmozúsa évente eggyel keulődik, és folyamatosan sorsuímot kap az évszúm, hóttap, nup
Jblí üntetése rnel Ieíí.

I.4.7. ,4z Elttiikség üléséről jelenléti íveí és jegyzőkönyvet kell készííeni, amellet az Elnöh és u
je6llzőkönytvezető ír alú. Áz iilés jeglzőköttytébe a TitkdrnáI búrmelyik tag betekiníhet, vagy saját
köItségén mdsolaíot készíthet róIa.
Áz Elnökségi ülések nupirendjéróI a Tiíkúr íújékozíatja a íagsdgoí a7 eglesiilet honlapián.

1.4.8. A bunhi alúírósi jog gyahorlúsáról szóló haíúrozathoz eglthur*íi diintés sziikséges, umennyiban azí
nem kizdróIag az EIttök gvakoroljtt.

1.4.9...4z Elniikség tagjai az iiglltgxalárl.trdatait szeméIl,esen kötelesek elláíni.

I5.§ Az EInöh

1. 1..4z Elnöh az EgyesüIel vezető tisilségviselője, nki jogosult az Egyesület tön énJ:es képviseletére.

I.2. ,4z EInök megvúIaszíásu

I.2.1. Elttöki tiszíségre az a rendes tug jelölhető és vúIasztható, aki az Egyesiileíben kordbbutt legaldhb
egy, váIaszíúsi ciklus ítlőtartama alaít íiszíségviselűéní glakorlati ísmeretekeí szcrzetí az egyesület
t el,é k e nys é g é ről é s m ű k ö tI ésérőI.

I.2.2. FeIudatui:
a.) iisszehiuja és vezetí az Elniikség iiléseít, ttíjékoüalja tesíüIeíet a meqteíí íntézkedésehilÍl;
b.)ügjlel az Elnökségi ülések rendjére;
c.) íráshan indokolt döntést hoz a sürgősség kérdésében oz Elnökségnél keulentényezetí ügvhen;
tI.} gtltttloskodik uz Egyesíilet, illetve uz ulapszabúI1l tli1lor,rrorrak njtilyfi111orlirr6u vételéűíI:
képv isel i uz Egles ületa :
e.) kapcsolaíoí tart mds egvesületekhel, szakmui csoportokkal;
f.) szakmai tevékenysége során ídmogatju és íerjeszti a környezettudaíos vótlalatirónyítós és llóIlalati
l á r sada lm i fe I el ős s ég eszméj ét, az E gt e s ül et mun k dját ;
g,) u KiizgyűIés és uz Elnökség össeehívása esetén ellenőrú a jelen AlapszahúIy előírúsünak beíartóstií és

u vezető szerv hatdrozatainak úgrehajtústit, Jbliigeli az Titkár munkújót, sziikség eseíén kikérye az
EInökség véleményét;

h.) gyukorolja a munkúltatóí jogokat -l munkaviszony létrehozúsának és megszüníetésének kiváelével-
u Tiíkúr felett, jogosult a Titkúr mwtkaszerzíítlésének megkiííésére és juvadalmazása mértékének
meghalúrozúsdra ís, az Elnökség hatdrozaíu alapjún ;
i.) ellátja mindazohat afeladatokat, antelyeket jogszabály, aktpszabcily gl(fi1.

I.3. Az EgvesüIet törvénves kénvísekte
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1.3.I. Az EgJ,esiileteí uz Elttök képviseli, uki az Egyesület nevében eljárhat, nyíIuíkozltut, szerzőtléseket
kötheL Az Egyesiilet nevében az Elnijk ír alú, on eh1 itgy fiirténik, hogy az EgyesüIet nevéhez - rniní u?.

Egyesiilet jegyzésére önúIlóan jogosulí személ1l - u névuldírdsdí csaíolju.

1.3.2. Rendkívüli esetben, a7 Elnök akadúlyozíatása eseíén, hu az Eg;esüIet n1,6pli3 érdehe úgy lgiyiúr,
a hk. szabóIyai szefint az EInök óItaI meghatalmazoít bórmely Alelnök, vagy jogi képvíselő is aláírhut az
EgyesüIeí nevében e§eti meghatulmazóssal Az alúírdsi jog gvakorldsúra vuló meghutalmauist írdsban
kell megadnl amelyneIi a nteghuíalmazoít acluíuin kíviil tartulmaznia kell a meghalalmazás keulő
időpontjút, esetlege§ korldtozdsát és u konkrét tárgy6, illetye célt ís.

1.3.3. Az EIniik túvollűéhen uz óltulc kíjelöIt Alelttök teljes jagkörrel hell,ettesííí

1.3.4, BankszómlaJblati renilelkezésre az EInök öndllóun jagosult. Az EInijk tútollétéhen az Elnökség
últal hatdrozuttal kijelöIí bármelyik hdrom tisztségvíselő közül kenő cg_l|üttesen jogosult a hunkszúmla
J'eI etti re ndel kezésre.

l6. § Alelnökök

1.I..4lelnöki tisűségre aza rendes tag jelöIhető és túlasrthaíó, aki uz EgJ:esiiletbctt korúbbnn legalúhb
egy l,áIas7ttísi cíklus itlőtartoma alatt íiszíségviselííként gluhorlati ismeretehet szerzeít uz egyesiileí
í evé k enysé géről é s m űk ö dés é ről.

I.2. A-+,^llelnökiihet a Kö7g3li[l!5 vúIasztja AzAlelniikök számu kétftí.

1.3. Áz ,Alelniihök fő feludala u rájuk bízott teriileínek megfelelő síraíégiai úiintésltoz.atal az Elnökség
jóváhagúsúval, áItaldnos tandcsadis uz Elttök és a Titkúr munkújúhoz Az Alelnökök segítik az Elttököt

feludutaí ellúlásúban, és részt veszneh az Elnöhség munkójúban.

I.4. .4zAlelnöhök munkájukról az EInökségnek, illeue o Közgyíilésnek kötelesek heszámolnL

1.5. Áz Elttiik túvollétében az úItala kijelöIt Alelnök teljes jogkörrel helyettesíti kíl,éve u buttki ulúírási
j ogos ultsógot ( ban ksaímla Jbletti re ndelkezés i jtlgot).

í 7.§ l/ezeíő tiszíségvíselők felelőssége

I . I. Áttnldnos felelősség: A vezet(í tisaségt íselíí az elniikségi tevéhenysége sorún, ux, Egyesületnek
okozotí kdrokért a szerződésszegéssel okozotí kúrérí voltí.|'elelősség szabúlyai szerintfelel az
E gye s ül eít e l s zem be n.

1.2. Felelősség uz EgvesüIet iogut(ld nélkülí megszíiilése esetén

I.2.I..4zeglesiilet jogutód nélkülí megszíínése uídn u vezető tisüségvíselőkkel szemben e
minííségükben az egyesületttek okozotl hárok miatti Aúrtéfitési igényt - u,jogerős hírósúgi törléstől
szúmííott egy éven belüI - az egyesület tiirlésének időpontjában fugsógijogtisz,onyban ólló tag vagy uz
érvényesíthetí, akinek a részére u megszűnéskortbnnmarucló eglesüleíi vugyont áí kelleít adni, vagJ' hu
Ietí volna vilgyon, út hellett volnu udttí.

1.2.2. Ha az egyesüIet.jogutód néIhül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen kövelelésük erejéig kártéútési
igényt érvényesííhetttek az egyesület vezeííí tiszíségviselőivel szemben u szerződésen kívül okozott
kórokért való.felelősség szubúlyaí szeriní, ha a vez.ető tisztségviselíí az egyesiilet.|izetésképtelenségével
Jbnyegetíí helyzet bedlltu uítítt u hitelezői érdekekeí nem veíte Jigyelemhe. Ez a rendelkezés
végelszúrullóssul történő rnegszűnés esetén nem aIkulmuzhaíó.
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,í8. 5§ .1 Feliigrelííhizotísúg

I"I. A Felüryelóbizottság közvetlenül a Közgriílésnek alárendelt egrestileti ellenőrzó szerv, és csak a
Közgyulésnek tartozik beszámolni.

I.2. A Felüryelőbizottság hrárom tagját a Közgyulés választja meg két évre a rendes tagok közül. á
Feliigyelőbiz$tl§{ig íügiai választtist követő alahuló iilésükön maguk kiiziil elnököt vúlasztunah.

1.3"l. A Felügyelőbizottság ellenórzi az Elnökség és-az-Aleln€'kirk Alapszabiály szerinti működését, a
rendelkezésre álló eszközöknek ajelen Alapszabályban meghatiározottcéIok,ratörténő hatékony és célszerű
felhasarálásáú,, effilgudni juwtsolja c Kiizgyíílés.felé az Eryesület előző évipenzügyi besámolóját.

1.3.2. A Felügyelőbizottságtagtrai az Elnökségi ülések állandó meghívotiai, azonban szalvaz;ati joggal nem
rendelkeznek. A Felüryelőbizottság köteles írásban jelezni az Elnökség felé, ha az Elnökségbatátozatai az
Alapszabálynak vagy mrás jogszabálynaknem felelnek meg.

1../. A Felügyelőbizottsághoz azBgyesület brármely tagja írásbeli panasá nyujthat be, ha úgy találj4 hogy
az Elnökség határozata ellentétes a jelen Alapszabállyal. Ilyen panasá a Felügyelöbizottság tagjai
közvetlenül is kezdeményeáetnek. A panaszokat a Felügyelőbizottság 30 napon belül köteles kivizsgálni,
többségi szavazássalhatáromti, ahatározatotjeryzőkönyvbe foglalni és a legközelebbi elnökségi ülésen
ismertetni. A Felüryelőbizottságahaározatát az érintettekkel írrásban köteles közölni.

I.5. l. Á Feliigl:pliifii"oíísíig tugja az u nag,|,korú személv leheí, ukinek cseíekvííktlpessél4ét n
terékenysége ellútúsáhttz sziikséges kiirben nem korláíoríúk. Nem lehcí uJbíiigt,el{íbizotlstíg tngju,
ttkivtl sz.emben a tis;íségl,iseliíkre wtnutktlió kízúrrj ok itllf,enn.

t.S.2. ..1 Felüg,előhiz.otístig t&gjai l,tt§}. nzllk kiizeli hoaóíaríoztíi, életíúrsu, nem leheínek tugjui ar.
Elnökségnek, c rnunkakiiriikben nem leheínek eg_vmós uld és Jölé rendcltieí és nem viselhetnek nuis
tisztségeí,.funhcióí uz Eig3,esiileten heliil, tovúhbú nem óIlhunuA munkgúszony,ban uz Eg.l,esüIeítel

1,5.-t.{ Feliig,előhiiotísitg íttgjui u.|bliigl,eíőhízottstig munkújúhutt sz,emélyesen kijtelesek résű venni. .1

feliilyyelőhiztttísűg íugjai uz Egyesiiíet Elnökségétől.fiiggetlenek, tevékenységük sorún nem
utasíthtttóuk. ,-1 Feliigrelííllizottsitgi tagsági jogviszttltj,, annak e lfilgaddsút uI.iötl léíre.

L §.4. ,4 feIiigl,előhir,ottsúgi tagsúg megsziínésére ű yeieíő ti§eségvi.selői meghízatás nrcgsiíínésére
tvltttlíktlió szuhtií3,okttí kell ulkulmazni, uzzttl, hogj,a.felügl,e|őbizottslígi tug lemondó nl,ilatkozttttit uz
E g_ve s ii I et E I nii ké h e : i ntézi.

l. 6.,1 íbl iigwl őbi altts tig. tlt íilöd ése

l "6. l .4 feliigyeíííbieuttsúg köteles u tagok vaí{_r, (, KiizgrűIés elé keriilő elíííerjesztése ket megvizsgúlni, és
ezekkel kcpcsolatos ólltispontjdí tt kiiagyűésen ismeríeíni.

t.6.2. Afeliig,cliíbixtltísitg tlz Eg!,esiilet irutaiba, suírnviíelinyilvántartásaib0, körtj,tgilre heíekinthet, u
rer.eíií tiszt§égviselőktől és a jogi szentél1, s7111slftllycillultíitól.felviltígoshúst kérhet, uz Eg_l,esüIet Jiz.ctési
sr.úmlújtit, pénzíúráí, értékpupír- és áruúIlomún1:6i7, valamint szerzííttéseit megviesgáIhatja és sr.akértíível
megvizsgtíIíuíhutj*

l. ó..1. A J b I üg, e I ííb iustts tíg l, {rt ú ro zaí ű i t l j e Ie n I éúí k szóti; b b s égév e l h o utt,

l9.§ Áz Etiktti Bizattsit14
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I.1. Az Etikai Bizottstíg hdrom tagját+I póllggidt a Közgyíilés ttilusztjtt meg két évre u rendes tagok köziil.
Az Etikai hizoítság tagjoi, a vúlasztást követő I5 napon belül tartantló alakaló ütésén maguk közül elnököt
táloszíanak.

1.2. Áz eíikai bizoílsúg az alapszabúIyban és az Egllg5ijleí etikuí kóde-rében meghatdroztltt móilott:

u.) a közgyúílés elé terjeszíi gz stikai hódex módosítástít,
b.) lefolytatja az etikai eljárdst az Egyesület Etíkai Kódaxe ulapjrín,
c.) joger(ís és végrehajtható hutúrozatait az Elnökséggel ismerteti,
d. ) a n n a k v é g re h aj t ús i fe I a datu i r ó I u T it h órt t új é k o zí atj *
e.) hatdrozuía ellen henyújíoíí sznbálJ,szerű fellehbezésí űz, Elnökség elé terjesüí a rendkívüIi köryyíílés

összehívúsa végeít.

I.3. Az Eglesiilet búrmely tagja írúsbeli parraszí nyújthat be etikui ügj,ekben. A panaszohat az. eííkai
bizotlsúg 60 napon helül köteles hiviugúIni, többségi szuvazússal hutúrozni, a hüúrozatot jeglzőkiinyvbe
fogldni, és a legközelehhi elniikségí ülésen ismertetni. Az etihui biz,ottság írásbun höteles közöIni a
h atá rozatóí az érintetí e k ke L

I.4. Áz etikai e$drást a Közgyűlés óltal elfogutlott Etihai Kóder ulapjútt kell lefoly,tutni.

20. § A Titkúr

,,l Tithúr az Eg|esiileteí érintő iigl,titeli dötttéseh aktív részese, veleli uz. Egyesület iig3lviíelí sz.ervét, a
tiíkúrsúgot.

I. A Titkúr kinevezése

Az EgyesüIet alhalmazúsában, vtgr munkuvégzésre irúnyuló egyéb jogl,isztlttyban úlló Titkúr
kivúluszttístíról az Elnökség dönt uz Elnök javaslctíu ulapján. A Felügyelőhkonsúg köteles a jelöltek
összeJérhetetlenségét megl,iugálni, mielíítt a jelöItek fler,éí az Elnökség elé terjeszti. A Titkúr felett a
munkÚItatói jogot a munkaviszonyúnak létrehozúsútutl és megszünícíésével kapcsolatosan oz EInöhség,
egy*ebekben oz Elnijk gytkorolja. A Titkúr szenúlyéne h összelérhetetlenségére oz Egvesület
íisztségviselőire irún_vadó összeferhetetlenségi szubtíIyokat és kízúró okokuí keII éflelemszerííen
ulkulmuzni.

2. A Titkár íbladutui

A Titkúr uz Egyesiilettel a 20.§ I. pontjóbun hivutkozott szerzíídése alapján lótja el Titkúri teendőit tlíjuzás
ellenéhen, különös íekiníeítel, de nem kizúrótagosan, az alábbiak szerint.

2. I. C o n dos *a di k az E gyes iilet m űkötl é s én e k ny ilv úno ssúg úrtí l.
2, 2. G o n d os korl i k uz E gyes iil e t m i n de n n up os ügyl, íí e I é n e k el l dt á sáró l.
2. 3. G on d o s ko tl í k gz E gles ü l et do k u me nt umaín a k me gőrzésé rdl.
2.4.Megteremti az EgvesüIet helső éleíe szervezésének feltételeit, hiztosítja u szervezeten beliili
informdcióúramlúsí, a medelelő nyilvúníartúsi rendszerek létrehozúsút, uz ügJ,viteli szttbólyx111611
kitlolgoztÍstít és működésél, uz ezekhez szükséges személyi és tárgyi Ji21161elekeí. Feladatkörében jogosalt
u helyi szervezetektől és a terüIeti szöveíségektől adalokuí és egv-éb tújékozíatdsí kérní
2.5.Gondoskodih oz EInökségi hutúroutok végrehajtásának feltételeirőI. A Titkúr készííi az
előterjesztésekeí és két Elttökségí üIés kiizött jogosult eljárni minden olyun hérdéshen, antely nem
halaszlható a köveíkező Elttökségi iilésig. Ilyen tevékenységérőI u következíí Elnökségi üIésen kötetes
besuímolni.



2.6-KÍtlolgozztt és tti, Elnök, yalamint az ,4lelnökök t,éleményével együtt az Elnöhségnek jóvdhagyásru
benyújtja az Egyesiilet munkaszervezetáre vonathozó javaslaítlí, illeíve a Munkacsoportok kiuhkírósúra
és munkájóra wnatko?íi ujánlást.
2.7.Kiclolgoaa u Í|{ankacsopoilok közremííkticlésével az éves költségveíésí, vezeíi az Egyesiilet
guzdóIkotttisát.

3. Ha uz iig_t'viteli J'cladaíok tlilfbrenciittótltisa, mennybége rnegkíttínja, azok elvégzésére tovtibbi
sze rzfu| é s e k k öth ető k az. E l nii h,s é g e I őze te s jót ú h agy fi g 1i,n1.

2/. 5S 4 Munkacsoportok

I.I. Ar, Egl'esÜleí egj'es, kii7,poníi jellegíí falatlatainak megoltlásűra wg! szííkebb szakterüleíek
művelésére tagi .iavuslatra Munkacsoportoí !étesítheí A Munkacsőportok létesítésének és
megszüníetésének kénlésében uz Elttökség t!önt, a Munkncsoport uz Elnökség munlias?,erve.

I.2. ,4 Munkacsoporíok szukmni murrkúí végeznek egy aelotí íémckörben, és juvaskúokut tlolgozttak ki az
Elnökség szátnára, ha erre meg;bízást kapnuk.

1.3. .1 MunkucsoPoríok legalúbb húromtugtiak. A Mtlnkucsoport vez,etőjéí és tagjuit uz Elniihség kéri.fel.
Á fuIutt*ttcsoportok tagt'ai lelteínek az Egl'esüleí tagiai és ltiilső szakénők eg},aríiírl, egy tag íiibó

fuíunkucsoPurtban is részí yehet. Á Muttkucsoptlrtok felsorolitsót a honlcpjtin teszi kijzzé az Egj,esiilet.

I.4. Á lwttkcttsoaortuk vezetőinek iotlui és kötelességei:

- képvkelik a Munkacsopnríoí uz Egyesiileíen helül,
- tanócskoztísi joggul részt l:ehetnek az Elnökség üésein,
- az EIniikség meghításrira kötelesek részt venni uzEtnökség iilésein,
- juvasluítlkat te|retnek oz Egll§iil.t céIjainak megvalósítósa érdekébett,
- beszómolnah uz EIttökségnek u Mwtkacxlport éves íevékenységérőI,
- összehív,júk a MunkucsupoííOt iiléseit

I.S. A munkatsoptlrt tagjaira, il tislíségvisetőli összeJérheíetlenségére és kizdró okokra vonaíkozó
szabÚIYai értelernszerűen irún)ladóak alz:ttl, hogy az Elnöksétr1 munkuisoportban vuló részvételre történíí
.felkéréséntk elfitgcdástírtl yonatkuzó írásbeti nyittttkozuthan kell u munkacsoporí íagjúnak q,íIutkoffii{,
arról, hagy vele szembeu összelérhetetlenség, vagy kizáró oh nem úII .fbnn. úyilatkoznia ketl a
llíunkucsoport.|blkért tagjónak arról is, ltogj, 5grr1 íí, sern közeti houátartozója, vagy éleftársu nem íugjc,
vezeíő lísztségviselője {jogi személl,nek, vttgy jogi szeméIyiségget nem rentíelkező) olJ:an misik
sx,ervezetnek, amely hasontó glzdasági jeltcgű-, vag; egyéb-, a munkacsopoft munkújával érínten
tevékenységtí Jillytat.

2?.§ Összeférhetetlenség

A testÜleti szervek határozathozatalában nem vehet résú.azaszemély, aki vary akinek közeli hozzátartozaja
ahatátozat alapján

a/ kötelezettségvag felelősség alól mentesül, vagy

b) bfumilYenmás előnyben részesül, illetve a megkötendő jogiigyletben egyébként érdekelt. Nem minösül
előnYnek a kÖáasznú szerve zet cél szerinti juttatásai keretében a U,erti által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzaeli szolgáltatás, illetve a civil szervezet áltat a tagsági jogviszony alapján nynjútt, a létesítő
okiratnak megfelelő cél szerirrti juttatás,

23. § Nyilvánosság
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A testületi szervek döntéseit az Eryesület Tiíkúru nyilvántastjaahatározatoktíltában. Ebben fel kell tiintetni
a döntések tartalmát" idöpontját, hatályáí, nyílt sz,avazás esetén a trámogatók és ellenzők, valamint
szuy ur,ú st ii l t u rtór,ko tltj k sztittt tií.

A Titkdr igazolhatő módon gondoskodik a döntések érintettekkel való írásbeli (e-nruil) közléseről. A
döntéseket aszeívezet székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán, illetve honlapjrán kell nyilvánosságra homi. Az
Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba brárki betekinthet az Eryesület székhelyén, előre
egyeztetett időpontban. Az Egyesület múködésérőI, szol,géútatrásai igénybevételének módjáról időszaki
kiadvrányaiban vagy internetes honlapjrán, bts:.tittullójúróI és kiizltusznústigi malliklatt|ríil ltttttlup.jútt
tii i éI,oaat i a a nyi lvárrosságot.

24.os ;, Egyesület gazdálkodása

Az Egyesület jogi személy, amely saját varyonával önállóan gazdálkodik a Közgyúlés által jóváhagyott
költségvetés alapján.

Az Eryesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt ajelen Alapszabályban meghatározott
köáasmú tevékenysé gére fordítj a.

Az Egyesület gazdaság1 tevékenységéért saját varyonával felel.

Az Egyesület működési feltételeinek biztosítása érdekében:

a.) íagsai számáratagdíj fizetését írja elő;
b,) jogl személyektől, jogi személlséggel nem rendelkező szervezetektől és magánszemélyektől

hozzájárulást, támogatást fogad el, továbbá azalaptevékenységébe tartoző szolgáltatásokért
esetenként költségtédtést állapít meg;

c.) ptil_1,ár.attm vesr, rész.í:
rQ időszakosan anyagi támogatást kaphat a WorldGBC-tól;
c.) a működéséhez sziikséges pénzeszközök biáosíüásar4közhasmú céljainak megvalósítiása

érdekében, azokat nern veszélyeztetve gazdasagj-vállalkozási tevékenységet folytathat;
1.1 gazdélkodasa sonín elért eredményét a célkitiízéseiben meghatározott tevékenységre fordítja.

Az Egyesület gazdálkodásána vonatkozó szabályokat a társadalmi szervezetekre mindenkor
hatályos jogszabá|yok" valamint azezekkel összhangban elfogadott belső gazdálkodási
szabá|yzatoktartalmazzÁk

:.§,§ Az egyesület gazdasági tevékenysége

Az Eryesület gazdaság tevékenységet mrásodlagosarr, köáaszrú céljainak megvalósíüísa érdekében,
azokat nem veszélyeztefue végezhet, azilyen irányu tevékenységébe külső szakembereket, szervezeteket
bevonhat. A vállalkozói tevékenységből keletkezett nyereség felhasználasátről az Elnökség dön| amelyről
a Közgyűlésnek utólag beszámol. Az Egyesület befektetési tevékenységet a Közgyulés áItal elfogadott
befektetés i szab ály zat alapj án fol ytathat.

2ó.§ 
^z 

Egyesület megpzúnése

1.1.,4z Egl,esiileí ioguírj{tldssuI szíittik nrcg, hu eg_l,tttti.sik e;1.1:esiileííel eg.l,c,siil (ös:sr,etllvtti, heolvtttí), vttg,l,

e g.l, as ii l ete h rc yúI i A sr,é t

I.2. ,,|r, Egt,esiilet io:!uítíd ttélhiil sr.íínik meg, ltu

u.) uz, Eg,l,asiilel nrcgvalősííotítt u céljút, yug.r u: Eg,csüIet cél.iának nrcgvtlósíítísu lchcteílenné
vtilt és tij céIr netil huíúnlztuÁ meg;

b) u K iizg1, íí Ié se a megszüt ttet ésé riíl haíátoz;
c.) ur, Eg},asiilet tagjlittuk ,s?,tittut ltuí hónuptltt kcrcs:,tiil ttattt éri eI u tír.Jiít:

tl.) u:.urro jttgosttlt szr:r| ln(!:s:.iinteíi,.felícta (minden I.2. u.)-d.) p01,1 ftIoíí.íbllontlí e.sethttt),
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hogy az EgvesüIet vugyoni visztlnyainak lezdrúsúra irónyuló eljárdst lefolytatásút követően a
hírósúg az Egyesiileteí töröhe o nyilváníartdsból.

1.3. A jogutód néIhül megszűnt EgyesüIeatek a hiteleziík ltíelégítése utdn fennmaradí vug1lona az
Egyesület tagjait illetí meg olyan aránl,ban, amil)len arúnyban ők vagy jogelűljüh az EgyesüIet javúra
vugJ,oni h oadj áruldsí teljesííeftek.

I.4. A jogutód nélküI megszűnt Eglesiilet tagjai a.fblosztotí vagto)nbóI való részesedéslik mértékéig
kötelesek helytóIlní o megszűní Egl,esülel kí nem elégített tartozdsaiért.

27.§ Zúró és hatúIJlba léptető rendetkezések

Á jelen Ahpszabdly úlíul nem szahdl},ozott kérdésekbett a 2013. éví V, törvény, mindenkor hutóIylos,
rendel kezéseí irdnyadók.

Az Alapszabúly módosííttíl rendelkezéseit az Egyesiilet a 2015. december 2-ón megtartott KözgyííIése
elfogadta, rendelhezés,ei 20I5. december 3. napjdtól lépnek hatólyba A mófuxííoft Alapszabály hatúlybu
lépésével egyidejííleg az Egj,esüleí Szenezeíi és Működési Szabályzata hutóIydí vesztí

A fenti, módosíttisokkal e6l:séges §zerkezetbe íoglalt ÁIapszabáI), a dőlt, vastog betííkkel taríoln azza ax,

Egyesiilet Köz&lúilé§e áItal 2()I5. december 2. napjdn elfogadott módosíítísokut, további törlést az
e gy s é g e s s z.e r k e ze t ű a l a p s za h ú l _y n e m t a rt a l m uL

Budapest, 2015. december 2.

Magvar Környezettudatos Epítés Egyesülete
Baross pál elnök

AIuIíron Bcross Pál, a Mqyur Környezettadatos Epítés Egyesüleíe Etnöke igazolom, hogl az
AlapszabúI1l fenti, egy,séges s?.erkezetbe íoglalí sziivege, medelel az alapszubályí módosítúsok ulapjún
hatáIyos íaítüImúnak.

Magyar Epítés Egyesülete
Baross pál elnök
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