Messzelátó Egyesület

ALAPSZABÁLY
I.
Általános rendelkezések
1. A szervezet neve: Messzelátó Egyesület (a továbbiakban: „Egyesület”)
2. A szervezet rövidített elnevezése: Messzelátó
3. A szervezet angol elnevezése: Messzelato Association
4. Az Egyesület székhelye: 1071 Budapest, Dembinszky u. 4. fsz/6.
5. Az Egyesület bélyegzője tartalmazza: az Egyesület teljes nevét, címét, adószámát.
6. A bélyegző őrzésének helye: az Egyesület irodája. Ugyanitt történik az Egyesület
nyugtatömbjének és házipénztárának őrzése.
7. Az Egyesület honlapja: www.messzelato.hu
8. Az Egyesület önkéntesen létrehozott, közhasznú szervezetként működik. Az Egyesület
jogi személy. Az Egyesületnek tagsága van. Működése főleg Közép-Magyarországra terjed
ki, de egyes programjai országosak, illetve nemzetköziek.

II.
Az Egyesület célja és feladatai, a működés alapelvei
Az Egyesület célja
Az Egyesület a természetvédelem, környezetvédelem, oktatás és a kultúra területén
munkálkodik olyan sokszínű, értékközpontú, fenntartható társadalom megvalósítása
érdekében, amely emberi léptékű, nyitott, és öntevékeny közösségek együttműködésén
alapszik.
Az Egyesület feladatai és közhasznú tevékenységei
1. Természetvédelmi és környezetvédelmi ismeretek terjesztése minden körben
/elsősorban az ifjúság körében/ különböző rendezvények, táborok, oktatási
programok, előadások, összejövetelek, kirándulások szervezésével
2. Az önkéntesség kultúrájának (önkéntes munka) mint érték, a társadalom építőköve
széleskörű terjesztése. Az önkéntes tevékenység általános társadalmi
megbecsültségének
emelése.
Az
állampolgárok
önkéntességre
való
hajlandóságának és az önkéntesek számának növelése, és ezzel párhuzamosan a
lehetséges fogadó szervezetek felkutatása. Ezáltal pozitív társadalmi folyamatok
erősítése, mint összefogás, segítségnyújtás, felelősségvállalás, társadalmi
felelősségérzet, öntevékeny közösségek létrejötte. Nemzetközi önkéntesek
fogadása, Magyarország bemutatása az Alapszabályban foglalt programok, értékek
mentén
3. Fenntartható, egészséges életmód terjesztése. A vidéki hagyományos értékek
közvetítése.

4. A környezetvédelem területén kiemelt témákban szemléletformáló és szakmai
programok szervezése. Kiemelt környezetvédelmi témáink: ökoturizmus,
biodiverzitás, újrahasznosítás, éghajlatvédelem.
5. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fejlesztése az Alapszabályban rögzített
tevékenységekhez kapcsolódóan.
6. Az Alapszabályban foglalt értékek mentén a szociális és helyi gazdaság fejlesztése,
a szociális foglalkoztatás segítése, társadalmi vállalkozások létrejöttének
támogatása.
7. Hazai természeti értékeinek, nemzeti parkok megismerése, gyakorlatok,
tanulmányutak révén, és ezek megismertetése és népszerűsítése az itthon és a
külföldiek körében. Szoros együttműködés a külföldi szakemberekkel és lehetőleg
tartós szakmai kapcsolatok kiépítése. A külföldön adódó természetvédelmi
problémák megoldásainak tanulmányozása és ezek lehetséges kipróbálása,
átültetése hazai viszonyokra.
8. Természetvédelmi és környezetvédelmi, ökológiai kutatásokban való részvétel és
önálló kutatások végzése
9. A szerzett tapasztalatok, ismeretek publikálása, az általunk készített videofilmek,
fotók és diák bemutatása, előadások tartása a nagyközönség számára.
10. Az Egyesület az alábbi jogszabályhelyek által előírt, alábbi közfeladatokhoz
kapcsolódóan végzi közhasznú tevékenységét:
A) környezetvédelem - 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19.
B) természetvédelem, állatvédelem - 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. §
(1)
C) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - 2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)-u)
D) fogyasztóvédelem - 1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről 45. § (1) a)-k)
E) Önkéntesség kultúrájának növelése - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről 4. § (1) a)-u)
F) Szociális gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás növelése 2011. évi CLXXXIX. tv.
Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 11.
G) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - 2011. évi
CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 4.
H) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 10.
I) emberi és állampolgári jogok védelme - 2011. évi CXI. tv. az alapvető jogok
biztosáról 2. § a), b), c), d)
I) tudományos tevékenység, kutatás - 2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről
és a technológiai innovációról 5. § (3)
J) kulturális tevékenység - 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköreiről 121. § a)-b)
K) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet - 1997. évi
XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17. § (1)

A működés alapelvei
1. Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen Alapszabályban rögzített közhasznú
tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a
közhasznú szolgáltatásaiból.
2. Az Egyesület független, non-profit, politikailag semleges szervezet. Közvetlen
politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési jelöltet nem állít és nem támogat.
3. Az Egyesület működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói
közlésével kapcsolatosan biztosítja a nyilvánosságot, egyrészt az Interneten az
Egyesület saját honlapján, másrészt az érdeklődők megkereshetik az Elnököt, aki
egy előre egyeztetett időpontban tájékoztatást ad a közhasznú működésről,
szolgáltatásokról.
4. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása
során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott
tevékenységére fordítja.
5.

Az Egyesület nem végez olyan tevékenységet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény, illetve az Alaptörvény rendelkezéseibe ütközik.

III.
Az Egyesület tagsága
1. Az Egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár, jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az Egyesület célkitűzéseivel
egyetért és kéri felvételét, valamint kötelezettséget vállal az Egyesület céljainak
megvalósítása érdekében történő közreműködésre.
2. A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. Ez két módon történhet:
ON LINE: e-mailben elküldi valaki a belépési nyilatkozatot, amelynek a végére
begépeli a teljes nevét, címét, telefonszámát és az aktuális dátumot.
SZEMÉLYESEN: A tagok személyesen aláírják a belépési nyilatkozat
formanyomtatványát.
3. A tag jogai:
-

részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
javaslatot tehet személyi és tevékenységi kérdésekben,
tisztségre választható /nagykorúság esetén/,
szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet a döntéshozatalban; a szavazati jogát
minden tag személyesen, vagy a képviseletében eljáró személy útján gyakorolhatja,
az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát, a határozat tudomásra
jutását követő 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja; a határozat
megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt
esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

4. A tag kötelezettségei:
-

az Egyesület Alapszabályának, belső szabályzatainak megtartása,
az Egyesület támogatása dologi eszközzel vagy munkával,
tagdíj megfizetése,
Közgyűlésen aktív részvétel, tisztségbe történő megválasztása esetén a tag köteles
azt a legjobb képességei szerint ellátni.

5. Az egyesületi tagság megszűnhet:
-

tag kilépésével,
a tag halálával,
nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,
tag kizárásával,
az Egyesület megszűnésével.

6. A kilépést írásban kell közölni az Egyesület Elnökségével. A kilépés az Elnökség
részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályosul. Az Elnökség a
következő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlevőket a kilépett tag személyéről.
7. Az Elnökség kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a tagot:
-

-

aki egy éven keresztül semmilyen egyesületi programon nem vesz részt, vagy
aki hat hónapon keresztül, felszólítás ellenére a tagdíjat nem fizeti meg; a tagdíj
megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását,
ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette
meg a tagdíjat;
akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a
közügyektől eltiltott.

8. Az Elnökség tagjainak kizárási ügyében a Közgyűlés dönt.
9. A kizárásról szóló határozatot a tagnak igazolt módon kézbesíteni kell. A kizárt tag
a kizárással kapcsolatos határozat ellen az arról történő tudomásszerzéstől számított
tizenöt napon belül a Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.
10. A tagsági viszony megszűnése mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és
tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. A tag a tagsági
viszony megszűnése esetén nem mentesül a tagsága idején keletkezett
tagdíjhátralékának megfizetése alól.
11. Kizárás elleni fellebbezés esetén a Közgyűlés titkos, minősített többségi
határozattal a jelenlevő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes
szavazat-többségével dönt a tag Egyesületből történő kizárásáról. A kizárásról
döntő határozat meghozatalában a kizárással érintett tag nem vehet részt.
IV.
Az Egyesület szervezete

Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja lehet minden magyar állampolgár
vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a közügyek
gyakorlásától nincs eltiltva.
A Közgyűlés, Elnökség, Felügyelő Bizottság tagjai, valamint az Ügyvezető Igazgató
kijelentik, hogy személyükkel szemben a a 2011. évi CLXXV. törvény 38. és 39. §-ban, a
2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés (i) pontjában, illetve a Ptk.-ban meghatározott
kizáró vagy összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
1. Az Egyesület szervei:
a) Közgyűlés,
b) Elnökség
c) Felügyelő Bizottság
2. A Közgyűlés:
a. Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés.
b. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer az Elnök hívja össze. A
Közgyűlésre minden tagot a Közgyűlés helye, időpontja és napirendje közlésével
kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között
legalább 15 nap időköznek kell lennie.
c. A Közgyűlést össze kell hívni:
- ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
- ha a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
- ha a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli.
d. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A nem
határozatképes Közgyűlést követő (1/2 órán belül összehívásra kerülő) megismételt
Közgyűlés csak azonos napirendi pont mellett határozatképes a megjelent tagok
számától függetlenül.
e. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is
megbízhat.
f. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. Azonban a tagok szótöbbséggel hozott
határozattal a nyilvánosságot korlátozhatják kizárólag személyiségi jogok és a
személyes adatok védelme érdekében.
g. A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza,
szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Minden tagnak egy szavazata
van. Kétharmados többség szükséges az Egyesület átalakulásának, megszűnésének
elhatározásához, a közhasznúsági melléklet elfogadásához, valamint az Alapszabály
elfogadásához és módosításához.
h. Bármely szavazásra jogosult tag indítványára - annak elfogadása esetén - titkos,
vagy minősített szavazás is tartható. Személyi kérdésekről titkos szavazást kell
tartani.
i. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más társadalmi szervezettel
történő egyesülésének kimondása,
- az Alapszabály elfogadása, módosítása,
- az éves tagdíj mértékének megállapítása és módosítása
- az ügyintéző és képviseleti szervek, tisztségviselők megválasztása
- az éves költségvetés meghatározása, valamint a számviteli törvény szerinti
beszámoló és közhasznúsági melléklet egyidejű elfogadása a 2011. évi
CLXXV. törvény 28. § alapján,
- döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe
utal.

j. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a
Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa
a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
k. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél
szerinti juttatás.
l. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két, a Közgyűlés által
megválasztott tag hitelesít. Az Elnökség köteles a jegyzőkönyvet megőrizni,
valamint a közgyűlési határozatokat és az elnökségi határozatokat a Határozatok
Könyvébe behelyezni, nyilvántartani úgy, hogy abból megállapítható legyen az
Elnökségi és Közgyűlési határozatok meghozatalának időpontja, hatálya, tartalma,
az azt támogató és ellenzők számaránya, valamint ha lehetséges személye. A
határozatokról az érintetteket tájékoztatni kell, vagy a határozat vagy a
jegyzőkönyvi kivonat megküldésével. A jegyzőkönyv minden tag számára
szabadon megtekinthető.
3. Az Elnökség
a. Két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – az
Egyesület ügyintéző szerve, az Elnökség gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét,
irányítja az Egyesület működését.
b.
-

Az Egyesület Elnökségének feladata és hatásköre:
az Egyesület tevékenységének irányítása
az éves munkaterv, a költségvetés, a programok kidolgozása
a Közgyűlés előkészítése
az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elkészítése a tárgyévet követő év
május 30-ig
Az Elnökség döntési jogkörrel rendelkezik minden olyan ügyben, amely nem
tartozik a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről az Elnökség a
következő Közgyűlésen köteles beszámolni.

c. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző szerve:
- az Elnökség létszáma 3 fő, akik egyenrangúak, különbség csak az általuk vállalt
feladatok körében mutatkozik meg
- az Elnökség tagjainak megválasztásáról a Közgyűlés dönt titkos szavazással. A
Közgyűlés az Elnökség tagjait az Egyesület tagjai sorából négy évre választja. Az
Elnökség tagjai újraválaszthatóak
- az Elnökség évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az Elnökséget az Elnök
írásban hívja össze. Az összehívás akkor minősül szabályszerűnek, ha az Elnökség
tagjai az ülésről legalább egy héttel az ülés időpontját megelőzően írásban
értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség ülései
nyilvánosak, a nyilvánosságot csak a személyiségi jogok és a személyes adatok
védelmére hivatkozással lehet korlátozni
- az ülés összehívását bármelyik elnökségi tag kezdeményezheti szóban vagy írásban,
vagy a közgyűlés rendelheti el határozattal
- az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha legalább két fő jelen van
- Az elnökségi tagok visszahívására a Közgyűlés jogosult bármely olyan magatartás
esetén, amely veszélyezteti az Egyesület céljait, illetve céljaival ellentétes, valamint
amely hátrányosan érinti az Egyesület megítélését.

-

A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az Elnökségi tagság a tag
halálával és lemondásával is. Ilyen esetben a Közgyűlés jogosult új tagot választani.
Amíg erre sor kerül, addig az Elnökség változatlanul működik. Ha az Elnökség
tagjainak száma 2 fő alá csökken, 30 napon belül új Elnökséget kell választani. Az
időközben választott új Elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő Elnökségi
tagok mandátumával egyező időpontig szól.

d. Az Elnökség határozathozatala:
- az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve
azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő. Szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt, 2 fő jelenléte esetén egyhangú szavazás szükséges.
- a határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek Polgári
Törvénykönyv 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa a
határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
- Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél
szerinti juttatás.
- az Egyesület Elnöksége a döntéseiről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a
döntések tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát.
- Az Egyesület Közgyűlésének és Elnökségének határozatait nyilvánosságra hozza,
vagy közli az érintettekkel.
e. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet az Egyesület
vezető tisztségviselője (Elnökség tagja) az a személy, aki olyan közhasznú
szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget,
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
f. Az Elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen
tájékoztatni, amennyiben ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is
betölt.
g. Az Elnökség vonatkozásában tekintettel kell lenni a Ptk., valamint a 2011. évi
CLXXV. törvényben foglalt összeférhetetlenségi szabályokra.
h. Az Egyesület Elnöke:
a. Az Elnököt a Közgyűlés választja, titkos titkos szavazással.
b. Az Elnök feladatköre:
- az Egyesület képviselete, cégszerű jegyzése aláírási joggal
- javaslattevés az Elnökség más tagjainak feladatkörére
- utalványozási jog gyakorlása a Titkárral közösen
- munkáltatói jogokat gyakorol az Ügyvezető Igazgató felett,

-

az Ügyvezető Igazgató munkájának felügyelete, értékelése rendszeres
találkozásokon.
minden egyéb olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály, az Egyesület
Szervezeti és Működési Szabályzata az Elnök hatáskörébe utal.

i. Az Egyesület Titkára:
a. Az Egyesület Titkárát a Közgyűlés választja titkos szavazással.
b. A Titkár feladatköre:
- az Elnök felügyeletével irányítja az Egyesület gazdálkodását
- szervezi az Elnökség munkáját
- intézkedik a hatáskörébe utalt ügyekben
- az Elnökkel közösen utalványozási joga van
- akadályoztatása esetén helyettesíti az Elnököt.
j. Az elnökségi tag:
a. Az elnökségi tagot a Közgyűlés választja titkos szavazással.
b. Az elnökségi tag feladatköre:
- részt vesz az Elnökség munkájában
- a hatáskörébe utalt ügyekben intézkedik.
k. Az Egyesület Ügyvezető Igazgatója
a. az Egyesület alkalmazottja, a munkáltatói jogokat az Egyesület Elnöke
gyakorolja felette.
b.

fő feladata az Egyesület operatív tevékenységnek és munkaszervezetének
irányítása, működtetése és fejlesztése, és az Egyesület pénzügyi-adminisztrációs
tevékenységének irányítása.

c. munkáltatói jogkört gyakorol az Egyesület munkavállalói felett, de a
munkáltatói jogkörhöz tartózó döntései előtt köteles tájékoztatni az Egyesület
Elnökét, és az Egyesület Elnökének hozzájárulását kérni.
d. az Egyesület Elnöke által adott eseti írásbeli meghatalmazás alapján jogosult
bizonyos ügycsoportokban önállóan képviselni az Egyesületet.
e. az Ügyvezető Igazgató részletes feladatait az Egyesület Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.
f. az Ügyvezető Igazgató végzett munkájáról köteles rendszeresen beszámolni az
Egyesület Elnökének, és a Közgyűlésnek, amelynek ülésein tanácskozási joggal
vesz részt.
g. az Ügyvezető Igazgató munkaviszonyának megszűnése vagy akadályoztatása
esetén az Egyesület Elnöke jogosult eljárni átmenetileg mindaddig, amíg az
akadályoztatás meg nem szűnik vagy az Elnök új Ügyvezető Igazgatót nem
nevez ki.

4. A Felügyelő Bizottság
a. Amennyiben az Egyesület várható éves bevétele meghaladja a 2011. évi CLXXV.
törvényben előírt összeget, a Közgyűlés szóbeli felkéréssel Felügyelő Bizottságot
állít fel az Egyesület tagjaiból.
b. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:
- az Elnökség elnöke vagy tagja,
- az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik
- Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott Alapszabálynak megfelelő cél
szerinti juttatást
- illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.
c.
-

-

-

-

-

A Felügyelő Bizottság:
három tagból áll, beleértve annak elnökét
akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van
figyelemmel kíséri az Egyesület jogszabály és Alapszabály szerinti működését;
ellenőrzi a pénzügyi gazdálkodását, különösen a költségvetésében jóváhagyott
összegek rendeltetésszerű és a mindenkori előírásoknak megfelelő felhasználását;
megvizsgálja az Egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, és
véleményét közli a Közgyűléssel. Tagjai betekinthetnek az Egyesület könyveibe és
irataiba, és azokat megvizsgálhatják
szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, ügyrendjét maga állapítja
meg, a Felügyelő Bizottság összehívásáról annak elnöke gondoskodik
közvetlenül a Közgyűlésnek van alárendelve, mástól utasításokat nem fogadhat el
tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Közgyűlésen
fegyelmi eljárást indítványozhat az Egyesület tagjai és alkalmazottai ellen,
amennyiben az Alapszabállyal ellentétes működést tapasztal
köteles az intézkedésre jogosult Elnökséget, illetve Közgyűlést tájékoztatni, és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület
működése során olyan jogszabálysértés vagy az érdekeit egyébként súlyosan sértő
esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy enyhítése az
intézkedésre jogosult Elnökség, illetve Közgyűlés döntését teszi szükségessé, vagy
az Elnökség tagjainak felelősségét megalapozó tény merül fel.
Az intézkedésre jogosult Elnökséget, illetve Közgyűlést a Felügyelő Bizottság
indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belüli ülésre – össze
kell hívni. Ha az összehívásról szóló értesítést húsz napon belül nem küldik el az
illetékes szerv tagjainak, akkor a testület összehívására a Felügyelő Bizottság is
jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet
A Felügyelő Bizottság tevékenységéről írásban és szóban szükség szerint, de
évente legalább egyszer írásban is jelentést tesz a Közgyűlésnek.

V.
Az Egyesület gazdálkodása
1. A gazdálkodás irányítását a Titkár végzi az Elnök felügyelete mellett.
2. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és Titkár együttesen jogosult
rendelkezni.
3. Az Egyesület bevételei:
a. tagdíjak,
b. rendezvényekből származó bevételek,
c. szponzorok támogatásai, adományai, ajándékai
d. pályázaton elnyert összegek,
e. vállalkozási tevékenységből eredő bevétel,
f. egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel.
4. Az Egyesület költségei:
a. közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások),
b. az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások),
c. a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások),
d. a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült
közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan
kell megosztani.
5. Az Egyesületnek, mint közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből,
illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait
elkülönítetten kell nyilvántartani.
6. Az Egyesület a 2011. évi CLXXV. törvény 19. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti
költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység és a
gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az előzőekben felsorolt tevékenységek
árbevételének (bevételének) arányában osztja meg évente.
7. Az Egyesület közhasznú jogállására tekintettel, illetve érdekében kettős könyvvitelt
vezet.
8. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől - a
normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet
támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás
feltételeit és módját. A törvény szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket,
azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület
által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
9. Az Egyesület az Alapszabályban rögzített közhasznú céljával összhangban
magánszemély részére ösztöndíjat fizethet, amelyet az érintett oktatási
intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, külföldi tanulmányútra

fordíthat, továbbá ösztöndíj címén a szociálisan rászoruló részére szociális segélyt
folyósíthat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint.
10. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerint
az Egyesület az önkénteseinek a közérdekű önkéntes tevékenységükért napidíjat,
jutalmat adhat, kiküldetés esetén utazási, szállási, étkezési hozzájárulást, biztosítási
költségeket fizethet, továbbá a törvényben meghatározott egyéb juttatásokat
nyújthatja.
11. Az Egyesület gazdálkodására az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény valamint a közhasznú szervezetek gazdálkodására vonatkozó egyéb
jogszabályok szerinti gazdasági és pénzügyi rendelkezések az érvényesek.
12. Az Egyesület vagyona:
- oszthatatlan, gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt az
Alapszabályban meghatározott céljaira, tevékenységére fordítja.
- Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik
- az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásáért saját vagyonukkal nem felelnek
- az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez
- az Egyesület a tagokról és a tagdíj befizetéséről nyilvántartást vezet
- az Egyesület csak olyan pénzügyi forrást fogadhat el, amely az Egyesület
önállóságát nem veszélyezteti, és függetlenségét nem befolyásolja
13. Az Egyesület köteles az elfogadott beszámolóját az adott üzleti év mérleg
fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.
14. Az Egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni
és közzétenni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §
(3) értelmében.
15. A közhasznúsági melléklet tartalmazza:
- Támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket
támogatásonként
- az Egyesület által végzett tevékenységek, programok felsorolását;
- a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok, mutatók
- a közhasznú tevékenységek célcsoportját és eredményeit;
- a megfelelő erőforrások és megfelelő társadalmi támogatottság kimutathatóságát;
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását;
- az Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
valamint juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását
16. A beszámoló és a közhasznúsági melléklet az Egyesület honlapján is közzétételre
kerül, és azok folyamatos megtekinthetőségét a közzétételt követő, második üzleti
évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. Az Egyesület éves közhasznúsági
mellékletébe bárki betekinthet, illetve arról saját költségére másolatot készíthet.

VI.
Az Egyesület megszűnése
1. Az Egyesület megszűnik:
a. ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja,
b. ha más társadalmi szervezettel egyesül,
c. ha a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.

VII.
Vegyes rendelkezések
1. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,
valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.

Budapest, 2013. december 19.
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