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ALAPSZABÁLY 
 

I. 

Általános bevezetés 

 

1./ Egyesület neve:    „REFLEX” Kör yezetvédő Egyesület 

2./1. Székhelye:     Győr, Bartók Béla út . 
2./2. Telephelye:     Pápateszér, Farkashegy út 16. 

./ Az Egyesület űködési területe.  Magyarország 

4./ Az Egyesület pecsétje:    kör alakú, 

      középen felirat: REFLEX 

      körben felirat:  Kör yezetvédő Egyesület 1987 

 

II. 

Az Egyesület célja és feladatköre 

 

"A ter észeti örökség és a kör yezeti értékek egőrzése, védel e az élővilág és az e er egészsége, élet i ősége 
sze po tjá ól alapvető fo tosságú, s egy e  gara iát jele t az e eri tevéke ység és a ter észet közötti összha g, a jövő 
generáció életfeltételeinek biztosítása érdekében” (1995. évi LIII. tv.). 

 

5./  A fe ti felis eréstől vezérelve az Egyesület a 7. pontjában deklarált céljait közhasznú szervezetként valósítja meg. Az 
Egyesület által felvállalt közhasznú szolgáltatásokból a tagokon kívül más is részesülhet.  

6./  Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást 
nem nyújt.  

7./ Az Egyesület célja  

Az emberek kör yezetvédele el kap solatos tudatá a  jele je  eg az élő- és élettelen környezet egymásra hatása, a 
kör yezeti ele ek védel é ek fo tossága. Célu k, hogy a kör yezet állapotát és a lakosság élet i őségét efolyásoló 
döntések meghozatalánál tudatosuljo  a fe tarthatóság fo tossága, a egelőzés és elővigyázatosság elve. Cél a hazai és 
külföldi kör yezetvédő, jogvédő és fogyasztóvédő ozgal ak, ivil kezde é yezések közötti kap solat erősítése a „nyitott 
társadalom – egészséges környezet” vezérelvünk megvalósítása érdekében. 

 

Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében – elsősor a  tagjai ak evo ásával – a jogszabályok keretei között az alábbi 
(környezet- és természetvédelmi, kulturális örökség- és űe lékvédel i, egészség – és fogyasztóvédelmi, vidékfejlesztési, 
öko-turisztikai, közösség- és szervezetfejlesztési, valamint általános emberi és állampolgári jogok védelmével kapcsolatos) 
feladatokat látja el: 

 

Közfeladati tevékenység                       Jogszabályhely                           . 

7.1. Környezet állapotának, a környezeti terhelések emberi egészségre gyakorolt 

hatásának figyelemmel kísérése, dokumentálása. Az egyes környezeti elemek 

állapotával kapcsolatos infor á iók gyűjtése, közzététele,  
segítségnyújtás az ezekkel kapcsolatos környezeti információk hozzájutásához.       1995. évi LIII. tv. 12.§ 

7.2. A környezet- illetve természetvédelemmel, fenntartható környezettel  

és fogyasztással kapcsolatos ismeretek terjesztése oktatási és köz űvelődési  1995. évi LIII.tv. 54.§ 

intézményekben (környezeti oktatás, képzés).      1996. évi LIII. tv. 64.§ 

. . Közre űködés az álla  és az ö kor á yzatok ter észet- és    1995.évi LIII.tv.1.§/2/bek. f.)pontja 

környezetvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában 2011.évi CLXXXIX.tv. 13.§ /1/ bek.   

(megalapozó mérések végzése, tanulmányok, szakértések készítése,    11.pontja 

Részvétel a természetvédelmi területek feltárását, bemutatását, 

fe tartását segítő u kák a .            
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7.4. A környezet védelmére irányuló lakossági kezdeményezések támogatása,  

segítségnyújtás a nyilvánosság részvételének érvényesítésében.   

Kör yezeti Ta á sadó Iroda és Jogsegélyszolgálat űködtetése.       1995.évi LIII. tv. 1.§ /2/bek. f.) pontja 

. . A kör yezet érdekeit figyele e vevő tudatos  fogyasztói agatartás 

kialakításá ak segítése, a fogyasztók tájékozottság elősegítése.       1997.évi CLV.tv. 45.§/1/bek. h.) pont 

Akciók szervezése, Kör yezeti Ta á sadó Iroda űködtetése.    

7.6. Aktív részvétel a települések terület-felhasználását, az építés helyi   2011.évi CLXXXIX.tv.13.§ /1/ bek. 

rendjének szabályozását, természeti és épített értékeinek fejlesztését,   1. pontja 

Védelmét célzó településrendezési eljárásokban      1997. évi LXXVIII. tv. 6. és 7.§ 

7.7. Aktív részvétel a területrendezési és területfejlesztési dokumentumok   

kidolgozásában-végrehajtásában - a fe tartható fejlődés feltételei ek                       

megteremtése, a társadalom, a gazdaság és a környezet dinamikus    1996. évi XXI. tv. 2. § 

egyensúlyának fenntartása érdekében                  

 

III. 

Az Egyesület tagsága. A tagsági jogviszony keletkezése, egszű ése 

8./ A tag lehet: 

a.) rendes tag 

b.) pártoló tag 

c.) tiszteletbeli tag 

Az Egyesület valamennyi tagjáról nyilvántartást vezet. 

9./ Az Egyesület rendes tagja lehet az a magyar vagy külföldi állampolgárságú magánszemély, aki az Elnökségnek benyújtott 
felvételi kérelmében írásban nyilatkozik arról, hogy 

 

(a) az Egyesület élkitűzéseivel egyetért s e élok egvalósítása érdeké e  szervezi és segíti tagjai ak tevéke y-
ségét, 

(b) az Egyesület Alapszabályát ismeri, elfogadja és vállalja a tagdíj megfizetését. 

10./ Az Egyesületben pártoló tag lehet minden olyan belföldi és külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem re delkező 
szervezet, továbbá magánszemély,  

 

(a) a ely aki  egyetért a Egyesület Alapsza ály a  vállalt élkitűzéseivel és 

(b) vállalja az Egyesület erkölcsi vagy anyagi támogatását.  

Az anyagi támogatás természetbeni munkavégzés, adomány, vagy pénzügyi kötelezettségvállalás útján egyaránt 
történhet.  

11./  A rendes és pártoló tagok felvétele az Elnökség hatásköré e tartozik. A e  ter észetes sze élytől érkezett kérelem 
eseté e  a tagfelvétel él vizsgál i kell, hogy a kérel ező saját dö tési re dszeré e  jogszerűe  határozta-e el a csatlakozást. 

A tagfelvételről a soro  következő közgyűlést tájékoztat i kell. 
A tagfelvétel ügyében akkor hozható elutasító döntés, ha a tagjelölt szervezet (magánszemély) mozgalmi vagy gazdasági 
magatartása sérti az Egyesület tagjainak (Alapszabályban foglalt) érdekeit. Ne  lehet tag, aki szá dékos ű selek é y 
elkövetése iatt jogerős írósági ü tető ítélet hatálya alatt áll. 

12/ Az Egyesület tisztelet eli tagja lehet az a sze ély, aki külö leges és kie elkedő tevéke ységével - elsősor a  erköl sileg - 
támogatja az Egyesületet. A tiszteletbeli tagság adomá yozására a közgyűlés jogosult, arra ár elyik tag javaslatot tehet. A 
tiszteletbeli tagság annak elfogadásával jön létre. 

13./ A tagság egszű het: 
a.) a tag halálával, 

b.) a tag kilépésével, 

c.) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával 

d.) kizárással, a közgyűlés dö tése alapjá . 
14.1. A tag tagsági jogviszonyát bármikor megszüntetheti. A kilépési szándékot az Elnökségnek írásbeli nyilatkozattal kell 

ejele te i. A ejele téssel egyidejűleg az egyesületi tagság egszű ik és a tagot az Elnökség törli a nyilvántartásból. A 
rendes tag kilépéséről az El ökség a tagságot a legközelebbi közgyűlésen tájékoztatja.  
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14.2. Az Elnökség felmondhatja annak a tagsági viszonyát, aki az éves tagsági díj megfizetésével több mint három hónapi 
elmaradással van és elmaradt hátralékát az El ökség írás eli felszólítást követő  apo  elül se   rendezi. A tagsági 
jogviszony Elnökség általi felmondása ellen az érintett tag  apo  elül a közgyűléshez jogorvoslattal élhet, amely a 15. 
pontban foglalt eljárási szabályok szerint jár el. A jogorvoslatnak halasztó hatálya van. 

14.3. Az Egyesület tagjainak sorából kizárható a tag, ha 

a.)   a íróság selekvőképességet kizáró vagy selekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte, vagy ha 

b.) tevékenységével vagy magatartásával súlyosan vét jogszabály vagy az egyesület alapszabálya ellen és ezzel 
veszélyezteti az egyesület céljainak megvalósítását.   

14.4. Az egyesület kizárja azt a tagját, akit a íróság jogerős és végrehajta dó sza adságvesztésre ítélt és a közügyektől 
eltiltott. 

15. A kizárási eljárást a közgyűlés folytatja le. A kizárással érintett tag személyes meghallgatását biztosítani kell. A tag 
kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. A kizáráshoz, az egyesület összes rendes tagja 
legalább 50%+1 jóváhagyó szavazata szükséges.  

Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá hogy a kizáró határozat ellen 
egyesületi fórumo  tová i felle ezési lehetőség i s.  A kizáró határozatot a taggal  apo  elül írás a  közöl i kell. 
16. Kizárás eseté  a tagsági jogviszo y egszű ésé ek apja az erről szóló egyesületi írósági  dö tés jogerőre 
e elkedésé ek időpo tja.  
 

IV. 

A tagok jogai és kötelezettségei 

17./ Az Egyesületi rendes tag jogai: 

a.) Az Egyesület közgyűlésé  szavazati joggal re delkezik.  
b.) Az egyesület szerveibe választhat és választható. Képviselettel járó tisztségre a tag csak 18. életéve után 

választható meg. 

c.) Véleményezési, javaslattételi és hozzászólási jogát az Egyesület erre hivatott fórumain gyakorolhatja. 

d.) Részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezmé-
nyekben, igényelheti az Egyesület szakembereinek segítségét. 

18./ Az Egyesületi rendes tag kötelezettségei: 

a.) Az Egyesület szabályzatainak betartása, az Egyesületi vezető szervek határozatai ak végrehajtása. 
b.) Megállapított tagdíj megfizetése miden év március 31-ig. A tagdíjat az egyesület  

pénztárába kell befizetni, vagy számlájára átutalni. 

  Az éves tagdíj összege: 1500 Ft 

c.) Az egyesületi vagyon megóvása. 

d.) Képességeihez érte  re dszerese  dolgoz i az egyesületi élok elő ozdítása érdeké e , vala i t az 
Egyesület szellemi és anyagi gyarapodásáért. 

19./ A pártoló tag jogai: 

a.) Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésé , ahol javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület 
űködésével kap solatosa . 

b.) Részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben. 

20./ A pártoló tag kötelességei: 

a.) Az alapszabály betartása. 

b.) Az Egyesület élkitűzései ek anyagi támogatása. 

21./ A tiszteletbeli tag jogai: 

a.) Részt vehet az Egyesület közgyűlésé . 
b.) Véle é yt yilvá íthat, javaslatokat tehet az Egyesületet éri tő kérdések e . 
c.) Részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben. 

22./ A tiszteletbeli tag kötelességei: 

a.) Az alapszabály betartása. 

b.) Az Egyesület erkölcsi támogatása. 

c.) Az Egyesület élkitűzéseihez hű agatartás. 
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    V. 

Az Egyesület szervezete 

23./ A közgyűlés 

 Az Egyesület legfő  szerve a közgyűlés. 
23.1./ A közgyűlés összehívása, űködése 

a.) A közgyűlés a tagok összessége, a ely az Egyesületet éri tő i de  kérdés e  jogosult dönteni. 

b.) A közgyűlést az El ökség legalább egyszer i de  év e  összehívja. Re dkívüli közgyűlést az El ökség ár ikor 
összehívhat. Az El ökség köteles a közgyűlést összehív i a szükséges i tézkedések egtétele éljá ól, ha 

 az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

 az egyesület előreláthatólag e  lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíte i; vagy 

 az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
 Ezek e  az esetek e  a közgyűlése  a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése 

érdeké e  i tézkedést te i vagy az egyesület egszü tetéséről dö te i. 
Közgyűlést akkor is össze kell hív i, ha azt a íróság elre deli, az Elle őrző Bizottság kezdeményezi, vagy ha ezt a 
tagok 1/3-a napirendi pontok megjelölésével kéri. 

c.) A közgyűlés eghívójá ak tartal az ia kell az egyesület evét, székhelyét a közgyűlés po tos helyét, időpo tját és a 
tárgyalni tervezett apire di po tokat. A eghívót úgy kell postáz i, hogy azt a tagok legkéső   appal a 
közgyűlés időpo tja előtt kézhez kaphassák. A meghívót elektronikus levélben is lehet kézbesíteni.  

 Az egyesület re des tagja javaslatot terjeszthet elő a apire dre, ha javaslatot i doklással együtt a közgyűlés 
 időpo tja előtt  legalá   appal írás a  e yújtotta az Ügyvezető Testület ek. Az e határidő utá , vagy a 
 közgyűlésé  eterjesztett javaslat a a  az eset e  tárgyalható, ha a szavazatra jogosult / -os többsége 
 azzal egyetért.  

d.) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok %-a +  fő legalá  jele  van. 
Határozatképtelenség esetén a közgyűlés  apo  elüli időpo tra új ól összehívható, ez a közgyűlés - az eredeti 
napirendi pontokban - már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ezt, és a megismételt közgyűlés 
időpo tját a egelőző közgyűlés eghívójá a  közöl i kell. 

e.) A közgyűlés határozatait - a 23.3. pontban felsoroltak kivételével - nyílt szavazással, egyszerű szótö séggel hozza. 
 A szavazóképességet i de  határozathozatal előtt vizsgál i kell. 
f.) Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategye lőség eseté  a határozatot elvetettnek kell tekinteni. 

g.) A közgyűlés – a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – nyilvános.  

A közgyűlés levezető el öke az egyesület el öke.  Akadályoztatása eseté  az Elnökség javaslata alapján a közgyűlés 
választja eg a levezető el ököt. A levezető el ök javaslatára a közgyűlés választja eg a jegyzőkö yvvezetőt, illetve 
a jegyzőkö yv két hitelesítőjét. 

h.) A közgyűlésről jegyzőkö yvet kell vezet i, ely e  a hozott határozatok folya atos sorszá ozással kerülnek 
rögzítésre. A jegyzőkö yv ől – a dö tés tartal á , időpo tjá  és hatályá  kívül, a végrehajtásért felelős sze élye  
kívül - ki kell tű ie a hozott határozatokat tá ogatók illetve elle zők szá ará yá ak.  

i.)            A közgyűlési határozatok éri tettekkel való közlésé ek ódjáról, a közgyűlési dö tések    
                nyilvánosságáról a 30. po t, illetve a Szervezeti és Működési Sza ályzat re delkezik. 
23.2./ A közgyűlés kizárólagos hatásköré e tartozik. 
a.) Az Egyesület megalakulásának, más egyesülettel való egyesülésének vagy több egyesületre való szétválásának kimondása. 

b.) Az alapszabály megállapítása, módosítása. 

c.) Az el ök, az el ökségi tagok, a gazdasági vezető, vala i t az Elle őrző Bizottság el öké ek és tagjai ak öt évre 
törté ő egválasztása, illetve visszahívása.  

d.) Az előző évről szóló szá viteli eszá olónak, szakmai jelentésének és közhasznúsági jelentésnek az elfogadása és 
az Elle őrző Bizottság eszámoltatása. Az előző évre vo atkozó éves eszá oló, közhasz úsági jele tés 
elfogadásáról a közgyűlés a következő év ájus -ig dönt.  

e.) A tagsági díj összegének meghatározása. 

f.) A költségvetés evételi és kiadási főösszegé ek éves előirá yzatá ak elfogadása. 
g.) A tiszteletbeli tagság adományozása. 

h.) Az egyesületi tag kizárása 

i.) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő izottsági tagok vagy más egyesületi 
szervek tagjai elle i kártérítési igé yek érvé yesítéséről való dö tés;) 

j.)  a végelszámoló kijelölése 

k.) a Ptk. 3:74. §-ban foglalt egyéb hatásköri feladatok ellátása 
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23.3./ A közgyűlés határozatait – az alábbi kivételekkel – yílt szavazással, egyszerű szótö séggel hozza. 
a.)  Az Elnökség, az Elle őrző Bizottság tagjai ak, illetve a gazdasági vezetőnek megválasztása (és visszahívása) 

titkos szavazással történik. Titkos szavazás előtt az egyesület jele lévő tagjai közül kéttagú 
szavazatszámláló bizottságot választ. A bizottság feladata a szavazás eredményének megállapítása, 
kihirdetése és jegyzőkö yveztetése. 

b.)  Mi ősített tö ség szükséges: 
 ba.)  Az összes szavazati joggal re delkező tag háromnegyedes többsége szükséges az egyesület céljainak 

módosításához, illetve az egyesület egszű éséről vagy ás egyesülettel törté ő egyesüléséről hoza dó 
döntéshez.  

  .  A közgyűlése  jele  lévő tagok háro egyedé ek szavazat szükséges az Alapszabály elfogadásához  
  és módosításához. 

23. ./   A közgyűlés, vala i t az ügyi téző és képviseleti szerv határozathozatalá a  e  vehet részt az a sze ély, 

 a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól e tesít vagy az egyesület terhére ásfajta elő y e  
 részesít; 

 b) akivel a határozat szeri t szerződést kell köt i; 
 c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

 d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja vagy alapítója; 

 e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

 f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

23. /  Ha egy tag vala ely ügy e  e  szavazhat, őt az adott határozat eghozatalánál a határozatképesség megállapítása 
során figyelmen kívül kell hagyni. 

24./ Az Elnökség 

24.1./ Az Elnökség tagjai: 

A  tagú El ökség a közgyűlés által titkos szavazással választott el ök ől és hat el ökségi tag ól áll.  Az el öki, illetve 
elnökségi tagi jelöltlistára felkerülésre bármelyik rendes tag tehet javaslatot. Megválasztott elnöknek, illetve elnökségi tagnak 
a legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt(eke)t kell tekinteni.  

24.2./ Az Elnökség feladata és hatásköre: 

A  tagú El ökség feladata a két közgyűlés közötti idő e  az Egyesület ügyei ek i tézése, a folya atos űködés feltételei ek 
biztosítása. A folya atos űködés iztosításának érdekében jogosult: 

a.) Dönteni a rendes és a pártoló tag felvételéről, a tagsági jogviszo yuk fel o dásáról és i de  olyan 
ügyben határozni, amely a 22.2 po t alapjá  e  tartozik a közgyűlés vagy az Elle őrző Bizottság 
kizárólagos hatáskörébe. 

b.) A első u kaszervezet kialakítására. E ek kereté e  a fel erülő feladatokhoz igazodóan dönt az 
alkal azottak felvételéről, érezéséről - az ügyvezető igazgató és a progra vezetők ki evezéséről, illetve a 
szakmai operatív csoportok megalakításáról. 

c.) Az Egyesület Szervezeti és Működési Sza ályzatá ak (SzMSz) és egyé  első sza ályzatai ak megállapítására 
és módosítására. 

d.) Az Egyesületnek az állami, társadalmi és gazdasági szervezetekkel létesített megállapodásainak, valamint a 
gazdaságilag jele tős szerződései ek és pályázatainak elkészítésére, jóváhagyására, 

e.) Az Egyesület közép és hosszú távú stratégiájának, fenntarthatósági- és fejlesztési tervének kidolgozására.  

f.) Az éves munkaterv és költségvetés kidolgozására és az elfogadott tervek végrehajtási ütemezésére. 

g.) A közgyűlés elé kerülő apire di po tok dö téshez való előkészítésére. 
h.) A hazai és külföldi civil szervezetekkel való kapcsolatok kialakítására. 

i.) Szakmai és mozgalmi egyesületi állásfoglalások megfogalmazására, vagy azokhoz való csatlakozásra. 

24.3./ Az El ökség űködése: 
a.) Az Elnökség legalább negyedévente köteles ülést tartani. 

b.) Az Elnökség rendkívüli összehívását - a napirend megjelölésével - annak bármely tagja kezdeményezheti. Az 
elnökség 2/3-ának kérésére az elnök köteles az ülés 15 napon belüli összehívására.  

c.) Az Elnökség rendes üléseit - a apire d előzetes közlésével- írásban vagy e-mailben az elnök hívja össze az 
ülés ideje előtt legkéső   appal és a megválasztott üléselnök vezeti le. 

d)        Az EB elnökét és a gazdasági vezetőt az elnökségi ülésekre meg kell hívni. Az ülésekre - a  

       tervezett napirendi pontokra figyelemmel - tanácskozási joggal más személyek is meghívhatók. 

e)        Az elnökség akkor határozatképes, ha annak legalább 5 tagja jelen van. 
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f)        Az Elnökség ülései – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével - nyilvánosak.  

g)        Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótö séggel hozza. Szavazategye lőség eseté   

               a javaslat elvetett ek teki te dő. 
h)        Az el ökségi ülésekről jegyzőkö yvet kell vezet i, elyek e  a hozott határozatokat folya atos  

sorszámmal kell ellátni. A jegyzőkö yv ől – a döntés tartalmán, időpo tjá  és hatályá  és a végrehajtásért 
felelős sze élye  kívül - ki kell tű ie a hozott határozatot tá ogatók illetve elle zők szá ará yá ak. 

24. / Elektro ikus szavazás: az El ökség dö tési jogkörét éri tő té ák a  – bármely elnökségi tag kezdeményezésére - az 
elnök írásbeli szavazást re delhet el, a e yi e  az ügy sürgős dö tést feltételez, illetve a távollétek iatt i s esély 
elnökségi ülés összehívására. Az el ök az el ökségi tagok elektro ikus levelező listájára feltéve i de  el ökségi tag ak 
megküldi az ügy ismert szakmai háttéra yagát, illetve az eldö te dő határozati javaslatot -  úgy, hogy a tagok részére 
legalább 3 napot biztosít a döntéshez.  

A tagok az elektronikus listán válaszolva nyilváníthatnak véleményt, adhatják le szavazatukat, melyhez indoklást csatolhatnak. 
Az el ök a határidő e  eérkezett visszajelzéseket összesítésével dö t és hozza nyilvánosságra a határozatot.  

24.5/ Az elnökségi ülési határozatok érintettekkel való közlésének módjáról, az elnökségi döntések nyilvánosságáról a VII. 
fejezet, illetve a Szervezeti és Működési Sza ályzat re delkezik. 
25./ A vezető tisztségviselők 

25.1./ Az Elnökség tagjainak hatásköre és feladata: 

a.) Feladatuk az alapsza ály, a közgyűlés és az El ökség határozatai ak egfelelőe  a vállalt illetve rájuk ízott 
munkával összhangban az Egyesület vezetése. 

b.) Jogosultak bármely egyesületi csoport rendezvényén részt venni, az összes iratokba betekinteni. (EB 
kivételével) 

c.) Szakterületük ek illetve vállalt feladatuk ak egfelelőe  felelősei, irá yítói, vezetői és szervezői az 
egyesületben folyó munkának. 

d.) Önálló döntési jogkörrel ellátják az Elnökség által a hatáskörükbe utalt feladatokat. 

e.) Munkájukról rendszeresen tájékoztatják az Elnökséget. 

f.) Az elnök feletti munkáltatói jog gyakorlása. 

25.2./ Az elnök feladata és hatásköre 

a.) Képviseli az Egyesületet a hatóságok, társadal i szervek és egyé  szervezetek előtt. 
b.) Az Egyesület szervezeti és igazgatási ügyei ek irá yítója. Szervezi és elle őrzi a határozatok és utasítások 

végrehajtását, i tézkedéseiről re dszerese  tájékoztatja az Elnökséget. 

c.) Az Elnökség ülései között dönt minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály nem utal más szerv vagy 
tisztségviselő kizárólagos hatásköré e. 

d.) Utalványozási és munkáltatói jogokat gyakorol.  

e.) Az egyesületi kiadvá yok felelős kiadója. 
f.) Munkájáért az Elnökségnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. 

25.3./ Gazdasági vezető: 
a.) Az elnökségi ülések állandó meghívottja. Az El ökséggel és az el ökkel szoros együtt űködés e  vezeti és 

irá yítja az egyesület gazdasági tevéke ységét, előkészíti a dö tések gazdasági hátterét. 

b.) Felelős az éves pé zügyi terv és költségvetési eszá oló elkészítéséért. 
c.) Gondoskodik arról, hogy az Egyesület gazdasági tevékenysége megfeleljen a jogszabályokban foglaltaknak 

és az elnökségi határozatoknak. 

d.) Ellenjegyzési és érvényesítési jogot gyakorol az egyesületi szabályzatok szerint. 

e.) Munkájáért az elnökségnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. 

26./ Az Elle őrző Bizottság (EB) 

A  tagú Elle őrző Bizottság a közgyűlés által titkos szavazással választott el ök ől és két izottsági tag ól áll.  Az elnöki, 
illetve tagi jelöltlistára felkerülésre bármelyik rendes tag tehet javaslatot. Megválasztott elnöknek, illetve EB tagnak a legtöbb 
érvényes szavazatot kapott jelölt(eke)t kell tekinteni. 

26.1./ Az Elle őrző Bizottság ügyre djét aga állapítja meg.  

a.  Az Elle őrző Bizottság szükség szeri t ülésezik. Ülését - a apire d előzetes közlésével- írásban vagy e-mailben az 
elnök hívja össze az ülés ideje előtt legkéső   appal a bizottság elnöke hívja össze, de azt bármelyik EB tag 
kezdeményezheti. Az EB határozatképességéhez az elnök és egy tag jelenléte szükséges. A bizottság a döntést 
igé ylő kérdések e  sorszá ozott határozatokat hoz, elyek – indokolt esetben, további intézkedés céljából - az 
El ökség, vagy a közgyűlés elé terjeszt. 



 7 

 

b.) Az EB határozatait egyszerű szótö séggel hozza, szavazategye lőség eseté  a határozatot elvetett ek kell 
tekinteni.  

.  Az EB éves terv alapjá  első elle őrzést végez, a ely kiterjed az Egyesület alapsza ályszerű űködésére, a 
közgyűlési határozatok végrehajtásának ellenőrzésére, vala i t az egyesületi szervek és tisztségviselők u kájá ak 
értékelésére. 

d.) Az EB elle őrzi a közhasz ú szervezet űködését és gazdálkodását. E ek sorá  a vezető tisztségviselőktől 
jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú 
szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

e.) Az EB elnöke az elnökségi ülések állandó meghívottja – azokon tanácskozási joggal vesz részt. 

26.2./ Az EB köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelőe  a közgyűlést, illetőleg az El ökséget tájékoztatni és 
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a)  a szervezet űködése sorá  olya  jogsza álysértés vagy a szervezet érdekeit egyé ké t súlyosa  sértő 
esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
i tézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 

b)    a vezető tisztségviselők felelősségét egalapozó té y erült fel. 

26.3./  A közgyűlést vagy az El ökséget az EB i dítvá yára - a ak egtételétől szá ított har i  apo  elül - intézkedés 
éljá ól össze kell hív i. E határidő ered é ytele  eltelte eseté  a legfő  szerv és az ügyi téző és képviseleti szerv 

összehívására a felügyelő szerv is jogosult. 
26.4./  Ha az arra jogosult szerv a törvé yes űködés helyreállítása érdeké e  szükséges i tézkedéseket e  teszi eg, az 
EB köteles haladéktala ul értesíte i a törvé yességi elle őrzést ellátó szervet. 
27./ Szervezeti és Működési Sza ályzat (SzMSz) 

Az Elnökségre, az egyes tisztségviselőkre, az Elle őrző Bizottságra és az Egyesület feladataira és űködésére vonatkozó, 
illetve a döntések nyilvánosságával kapcsolatos részletes szabályokat tartalmazza. 

 

VI. 

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok  

28.1./ Az Egyesület vezető tisztségviselői 
a.) - Az Elnökség tagjai 

- Az Elle őrző Bizottság el öke 

- A gazdasági vezető 

b.) Egy tag az Egyesület e  sak egy vezetői tisztséget tölthet e. A vezető tisztségviselők e  lehet ek 
egymás közeli hozzátartozói. 

28.2./ Az Egyesület vezető tisztségviselője az a agykorú sze ély lehet, aki ek selekvőképességét a tevéke ysége 
ellátásához szükséges kör e  e  korlátozták.  A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait sze élyese  köteles ellátni. 

28.3./ Ne  lehet vezető tisztségviselő az, akit ű selek é y elkövetése iatt jogerőse  sza adságvesztés ü tetésre 
ítélek, a íg a ü tetett előélethez fűződő hátrá yos következ é yek alól e  e tesült.  
28.4/ Ne  lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerőse  eltiltottak. Akit vala ely foglalkozástól jogerős írói 
ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítélet e  egjelölt tevéke ységet folytató jogi sze ély vezető tisztségviselője 
nem lehet. 

28.5/ Az eltiltást kimondó határozat a  egsza ott időtarta ig e  lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető 
tisztségviselői tevéke ységtől. 
28.6./ A közhasz ú szervezet egszű ését követő háro  évig e  lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a sze ély, 
aki korá a  olya  közhasz ú szervezet vezető tisztségviselője volt - a ak egszű ését egelőző két évben legalább egy 
évig -, 

a) a ely jogutód élkül szű t eg úgy, hogy az álla i adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem 
egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vá hatóság jele tős összegű adóhiá yt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vá hatóság üzletlezárás i tézkedést alkal azott, vagy üzletlezárást helyettesítő 
bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vá hatóság az adózás re djéről szóló törvé y szeri t felfüggesztette vagy 
törölte. 

28.7./ A vezető tisztségviselő, illetve az e ek jelölt sze ély köteles vala e yi éri tett közhasz ú szervezetet előzetese  
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg ás közhasz ú szervezet él is etölt. 
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28.8./ Nem lehet az Elle őrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a legfő  szerv, illetve az ügyi téző és képviseleti szerv el öke vagy tagja ide e  értve az egyesület legfő  
szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a árki által egkötés élkül igé y e vehető e  
pé z eli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjá ak a tagsági jogviszo y alapjá  a létesítő okirat a  foglaltak ak 
megfelelőe  yújtott él szeri ti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

28. / A vezető tisztségviselők választása, visszahívása: 
a     A közgyűlés a vezető-tisztségviselőket öt évre választja, kivéve ha a választások a mandátumok megüresedése miatt 

kerülhet kiírásra. A a dátu ok egüresedése iatti választásoko  a vezető tisztségviselőket, illetve 
tisztségviselőket a közgyűlés sak a következő tisztújító közgyűlésig választja eg. 

b)    Az Elnökség a választó közgyűlés előtt legalá  egy hó appal Jelölő Bizottságot hoz létre. A Jelölő Bizottság a tagság 
véle é yé ek fel érését követőe  javaslatot tesz a vezető tisztségviselők sze élyére. 

    A tisztújító közgyűlése  ár ely választásra jogosult, a Jelölő Bizottság által jelölteke  kívül ás sze ély jelölő-
listára való kerüléséhez a közgyűlés yílt szavazással egyszerű szótö séggel eghozott dö tésére va  szükség. 

d    A tisztségviselő titkos választásának fő  szabályait az Alapszabály 23.3/ pont a.) alpontja tartalmazza. 

e    Tisztségviselő visszahívására akkor kerülhet sor, ha az egyesület választott súlyosa  vétett az egyesület Alapsza álya 
ellen. Ilyen eljárás lefolytatását – a 23.1. pont c) alpontjában foglaltak figyelembevételével – bármely rendes tag 
kezde é yezheti a közgyűlés él. Re dkívüli közgyűlés összehívásával az El ökség köteles kezde é yez i a ak a 
tisztségviselő ek a visszahívását, akit a íróság jogerős és végrehajta dó sza adságvesztés ü tetésre ítélt és/vagy a 
közügyektől eltiltott, vagy akivel kapcsolatban a 28.2-28.8. pontok szerinti összeférhetetlenségi ok merült fel. 

28.10./ A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevéke ysége sorá  az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel 
okozott kárért való felelősség sza ályai szeri t felel. 
28.11./ Megszű ik a vezető tisztségviselői eg ízatás 

 határozott idejű eg ízatás eseté  a eg ízás időtarta á ak lejártával; 
 egszü tető feltételhez kötött eg ízatás eseté  a feltétel ekövetkezésével; 
 visszahívással; 

 lemondással; 

 a vezető tisztségviselő halálával; 
 a vezető tisztségviselő selekvőképességé ek a tevéke ysége ellátásához szükséges körben 

törté ő korlátozásával; 

 a vezető tisztségviselővel sze e i kizáró vagy összeférhetetle ségi ok ekövetkeztével. 
28.12./ A vezető tisztségviselő eg ízatásáról az egyesülethez í zett, az egyesület ásik vezető tisztségviselőjéhez vagy 
döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az egyesület űködőképessége ezt egkívá ja, a 
le o dás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy egválasztásával, e ek hiá yá a  legkéső  a ejele téstől 
számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

29./ Az Egyesület képviseletére az elnök jogosult.  

 

   VII. 

Az egyesület űködésé ek yilvá ossága 

30.1./ Az Egyesület szervezetszerű űködésével kap solatos doku e tu ok így a testületi ülések jegyzőkö yvei, az 
egyesület által kötött szerződések és kiadott állásfoglalások  yilvá osak. Ez alól kivételt képez ek a sze élyi, fegyel i és 
munkaügyi tárgyú döntésekkel kapcsolatos iratok. A dokumentumokba az Egyesület székhelyén – az Egyesület képviselőjével 
előzetese  egyeztetett időpo t a  - bárki betekinthet, azokról saját költségére másolatot készíthet.  

30. / A vezető tisztségviselő az egyesület tagjai részére köteles az egyesületre vo atkozóa  felvilágosítást megadni, és 
számukra az egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az 
irat eteki tést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írás eli titoktartási yilatkozat tételéhez kötheti. 
30.3/ A vezető tisztségviselő egtagadhatja a felvilágosítást és az iratok a való eteki tést, ha ez az egyesület üzleti titkát 
sérte é, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűe  gyakorolja, vagy felhívás elle ére e  tesz titoktartási 
nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás egtagadását i dokolatla ak tartja, a yilvá tartó íróságtól kérheti a 
jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására. 
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30.4./  A közgyűlés és az El ökség hozott határozatait az el ök  apo  elül a közvetle ül érintettnek írásban megküldi. A 
közlésnek pontosan tartalmaznia kell a hivatkozott döntés célját, a végrehajtással kapcsolatos tájékoztatást, illetve a 
határidőket. Ugya sak az el ök go doskodik arról, hogy a vezető szervek dö tései az egyesület központi irodájában 
elhelyezett hirdetőtá lájá  kifüggesztésre kerülje ek és megjelenjenek az egyesület honlapján is.  

30.5./ Az Egyesület ho lapjá , illetve közpo ti irodájá a  elhelyezett hirdetőtá lájá  keresztül – az Egyesület Alapszabályán 
túl - nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásai ak igé y evételi ódját, a tá ogatási lehetőségeket, azok értékét és 
feltételeit.  

30.6./ A közgyűlés által elfogadott éves beszámolót és annak közhasznúsági mellékletét az egyesület honlapján, bírósági 
letétbe helyezéssel, illetve egyesület közpo ti irodájá a  elhelyezett hirdetőtá lájá  kifüggesztve mindenki számára 
hozzáférhetővé kell te i.  

 

VIII. 

Az egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása 

31./ Az Egyesület éves költségvetési terv alapján gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.  

32./ Az Egyesület - alapcéljai megvalósításához szükséges gazdasági alapok megteremtése érdekében - a vonatkozó 
jogsza ályok keretei között, kiegészítő jelleggel gazdasági tevéke ységet folytathat, gazdasági társaságot és 
alapítványt hozhat létre, vagy ilyenbe tagként beléphet.  

32.1/ Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az alapszabályban meghatározott közhasznú célok 
megvalósítása érdekében, az alapcélok szerinti tevékenységeit nem veszélyeztetve végez 

32.2/ Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez. 

33./ A nemzetközi projektek lebonyolítása érdekében az Egyesület jogosult külkereskedelmi tevékenységet végezni. 

34./ Az Egyesület céljai megvalósításának érdekében bel- és külföldi ado á yokat gyűjthet, 
35./  Az Egyesület fő  evételei: 

a.) tagdíjak, 

b.) pártoló tagok anyagi támogatásai, 

c.) adományok, hagyományok, 

d.) gazdasági-vállalkozási tevéke ység ől szolgáltatás nyújtásából) származó bevételek, 

e.) személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából származó összeg, 

f.) hazai és külföldi pályázatok el yerésé ől, tová á hazai és külföldi EU  költségvetés ől szár azó egyé  
bevételek, 

g.) egyéb bevételek. 

36./  Az Egyesület fő  kiadásai: 
 a.)       a közhasznú tevékenységek ellátásához kapcsolódó költségek (pl. oktatási és propaganda kiadványok  

             készítésének, terjesztésének költségei, oktatási anyagok, eszközök vásárlása, kutatási- és szakértési   

                           munkákhoz kapcsolódó kiadások, szakmai rendezvények költségei) 

b.)       gazdasági-vállalkozások tevéke ységekhez kap solódó költségek pl. érő űszerek)   

c.)       szervezet űködési költségei ér- és adminisztrációs költségek, egyesületi ingatlanok fenntartásával,     

            űködtetésével járó kiadások, egyesületi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, értékcsökkenési    

            leírások) 

d.)       az egyesület űködésével kap solatos egyé  költségek. 
37./  Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem a céljai megvalósításához kapcsolt (7. 

pontban felsorolt) közhasznú célra fordítja. 

38./  Az Egyesület vezető tisztségviselői, tá ogatói, ö ké tesei, vala i t e sze élyek közeli hozzátartozói él szeri t 
juttatásban nem részesülhetnek. 

39./ Az Egyesület gazdálkodási és ado á ygyűjtési  tevéke ységét az erről szóló 0/2011.(XII.30.)   

               Kormányrendeletben foglaltak szerint végzi.  

40./ Az Egyesület nevében kötelezettséget az elnök egyedül, illetve – az SzMSz-ben foglalt korlátok között- az Elnökség tagjai 
vállalhatnak. A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök egyedüli, vagy két elnökségi tag együttes aláírása 
szükséges.  

 

 



lX.

Az egvesülete megszűnése
41.1/. Egyesület másjogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
4t.2./ Az egyesület jogutód nélkülmegszűnik, ha

a) célját megvalósította, vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak
me8; Vagy

c/ a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését;

d/ az egyesületet az arra jogosult szerv megszünteti;

b/ az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

47.3./ Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A
hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont az Egyesület céljával megegyező cél megvalósítására létrejött közhasznú
szervezetnek kell átadni. A támogatandó szervezet(ek)ről a Környezet- és Természetvédő Szervezetek országos Találkozója
dönt.

A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabályban megjelölt
közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

41,.4./ 
^ 

fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a
vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület
törlésével száll át az új jogosultra.

42./

43./

44.1

X,

Egvéb rendelkezések

Az EgyesÜlet jogi személy, amelyet a jelen alapszabályban megjelölt képviselők képviselhetnek. A képviseleti jogkört
az elnökség esetenként írásban átruházhatja.

Az EgyesÜlet tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért csak tagdíjukkal felelnek.
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013.évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései, továbbá az egyesülési
jogról, a kÖzhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működésének támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény megfelelő rendelkezései az irányadóak.

Győr, 2Ot5. augusztus 27,

Záradék:

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szövege megfelel a 2015. augusztus 27-i közgyűlésen
L3.12Ot5. számú határozattal elfogadott rnódosítások alapján hatályos tartalomnak.

Horváth Ferenc

elnök
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	(a) az Egyesület célkitűzéseivel egyetért s e célok megvalósítása érdekében szervezi és segíti tagjainak tevékenységét,
	(b) az Egyesület Alapszabályát ismeri, elfogadja és vállalja a tagdíj megfizetését.
	10./ Az Egyesületben pártoló tag lehet minden olyan belföldi és külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, továbbá magánszemély,
	(a) amely (aki) egyetért a Egyesület Alapszabályban vállalt célkitűzéseivel és
	(b) vállalja az Egyesület erkölcsi vagy anyagi támogatását.
	11./  A rendes és pártoló tagok felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik. A nem természetes személytől érkezett kérelem esetében a tagfelvételnél vizsgálni kell, hogy a kérelmező saját döntési rendszerében jogszerűen határozta-e el a csatlakozást.
	A tagfelvételről a soron következő közgyűlést tájékoztatni kell.
	d.) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő legalább jelen van. Határozatképtelenség esetén a közgyűlés 8 napon belüli időpontra újból összehívható, ez a közgyűlés - az eredeti napirendi pontokban - már a megjelen...
	g.) A közgyűlés – a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – nyilvános.
	h.) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben a hozott határozatok folyamatos sorszámozással kerülnek rögzítésre. A jegyzőkönyvből – a döntés tartalmán, időpontján és hatályán kívül, a végrehajtásért felelős személyen kívül - ki kell tűnnie a...
	i.)            A közgyűlési határozatok érintettekkel való közlésének módjáról, a közgyűlési döntések
	nyilvánosságáról a 30. pont, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik.
	23.3./ A közgyűlés határozatait – az alábbi kivételekkel – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
	a.)  Az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság tagjainak, illetve a gazdasági vezetőnek megválasztása (és visszahívása) titkos szavazással történik. Titkos szavazás előtt az egyesület jelenlévő tagjai közül kéttagú szavazatszámláló bizottságot választ. A bi...
	sorszámmal kell ellátni. A jegyzőkönyvből – a döntés tartalmán, időpontján és hatályán és a végrehajtásért felelős személyen kívül - ki kell tűnnie a hozott határozatot támogatók illetve ellenzők számarányának.
	- A gazdasági vezető



