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Az egyesület aiapszal. á|ya azalábbi nródosításokkal került elfogadásra a szewezet 1egfőbb

3r"rÖ álta1- annak éráekében, hogy a szeryezetmegfeleijen a20lr3, évi V. tv., a Poigári

Törvénykönyv és Az egyesülési jogió1, a köáasznú jogállásról. valamint a civil szervezetek

rníiködéséről és tárrroguiararot rendelkező 201 1 , évi CL)C§. törvény lE ctv.l és nrás jogsza-

bályok hatály,os - k&elező - rendelkezéseinek. A jelen módosítás változásai dőlt betűvel

vainak jelalie, - egységes szerkezetben az a\apszabály meg nem változtatott részeivel.

I. Az Egyesület neve: Budapesti Városvódő Egyesület

rövidített neve: BVE

Idegen nyelvű elnevezés: Town Protection Association of Brrdapest

II. -á*-Eeye§tite!§z
Az Egyesület székhelye; 1 ] 26 Budapest, Böszórményi út I 3,15,

Az Egyesület múködési területe: Brrdapest főváros

ilI. Az Egyesület műkötlési formája: az eg)/esülési jogról, a köáasznű jogáIlásrÓl, vala-

mint a civil szervezetek működéséről és tánrogatásaró1 szőIő 2a11. évi CLXXV, törvétrY

alapján létrejövő; tartós cél folyarnatos negvalósítására létrelrozott, közcélÚ egyesület.

IV. Az Egyesület jogi szenrély.

Az Egyesület olyan önkomlányzattal renclelkező, közh*sznú, tartós közérdekű célÚ tár-

sadaúi szervezet, arrrely tagjainak örrkéntes társulásával jött létre és tagjai érdekeit kép-

viselve, derrrokratikus an elfo gadott alap szab álya s zerint nrűkö dik.

V. Az Egyesület bélyegzője: Kör alakú, rajta Pallasz Athéné szobrának ábrája, a pajzson

belüi a fővaros cimerével, körben

,,BUDAPESTI VÁROSVÉDŐ EG\TSÜLET t 1983 *" szöveggel.

Az Egyesület logója: Az egyesület bélyegzőjén levó Pallasz Athéné szobrának ábrája.

A 1ogó használatára jogosultak köre:

- az Egyesület vezető tisztségviselői és a Titkar hivatalos 1evelezésük fejlécén, valamint

az e gy esüieti ti sásé gtiket felttintető névj e gyükön,
_ az Elnökség által jóvahagyott fonrrában, helyi és szakmai csopofiok vezetői e tisásé-

gükhöz kapcsolódó ügyvitelirk sorátr használt nyomtatott, írott és elektronikus leve-

lezésük fejlécén, továbbá egyesületi tisáségtiket feltüntető névjegyirkÖn.

VI. Az Egyesület célja és feladatai:

1. Közcélú tevékenység folytatása a környezefvédelenr, a kulturális örökség és a műem]ékek

nregóvása érdekében, arrrely különösen a nevelés, ismeretterjesáés, kulturalis tevékenység

kulturális örökség megóvása, a rnűemlékvédelem és a könryezetvédelenr területét érinti.

2. A fovaros történelnri, építészeti, telnr,észeti értékei feltárásanak, gyarapítászurak és megóvá-

sának elősegítése.

3. Bud,apest szépítése, polgárainak - és különösen az ifiúságnak - 3 y{165 szeretetére neve-

lése, a pbtg*obUevonása a fejlesáési elképzelések, tervek megvitatásába és megvalósításába.

4. Szervező és önkéntes munka az egyétti és közösségi erők összefogása érdekében,

5. A környezet_ és terrnészetvédelrni szempontok érvényesítésének elŐsegítése.
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6, AzEgyesület tevékerrységéről rerrdszeres tájókoztatást ad írotl és elektronikris sajtóban.

E íen-
végzi:
* Kezdeményezí az ilietékes önkormányzatí szeweknél épületek, rrrűtargyak és tartozékai,
varosképi elenrek, szobrok és más értékek felújítását, pótlását, karbantartását.

* Az illetókes szervek felkérése atapjan elősegíti, illetőleg szewezí taglai és mások köa'ernű-
kö dé s ét a felúj ításra kerülő obj ekturrrok helyre á11 ítás aná1,

* Segíti a különleges felkészültséget igényló feltará§i, felújítási, karbantartási ós javítási mun-
kákra a terv ezői, kivitelező i kapacitás bizto sítás át.

* Segíti a felújított építmények és műtargyak megóvását,

* Közrerrrűködik a jelenleg műenrléki védettség alatt netn álló, de varosesztétikai, ipartörténe-
ti, művészettörténeti vagy egyéb szernpontból jelentős, megőrzésre érdenres értékek, éptiletek,
azok díszííőelerrrei, tartozékai, köáenileti műtárgyak és a fővaros írott és íratlan hagyomanya-
inak felkutatásában és megőrzésében.

* Az illetékes fővarosi vagy kerületi szervek felkérése vagy saját kezdeményezóse alapján
véleniérryi a varosrendezési terveket; a beépítési, szanáIási, átépítési és bontási telveket; a

varosrósz-rehabilitációk, sortatarozások, területbeépítések terveit; a közlekedésfejlesztési ter-
veket; a parkosítási illetve kiernelt zöld területeket érintő teryeket.

* Kezdenrényezí a tevékenységével kapcsolatos kiállítások szervezését, illetve abban közre-
rrtűkodik.

* Tevékerrységéhez kapcsolódó kiadói tevékenysé geí v égez,

* Kezdenrényezi kittintetés adományozásáft, a fovarosért végzett kiemeikedő társadalmi tevé-
kenység elismerésére,

* Előadásokat szervez, illefve előadókat biztosít különböző fórumokon az Egyesület céljainak
rrregfelelő feladatok, tómak népszerusítésére, polgárok ilyen cólokra történő megnyerésére.

* Védi és gyarapítja a főváros zöldterületi értékeit.

* Nyilvarros közéieti, várospolitikai tevékenységet folytat.

Az Egyesület fentiekben részletezett tevékenysógeiről, működéséről 6 szolgáltatásairó1, vala-
rrrint 6 utóbbiak bozzáférhetőségéről rendszeres tájékoztatást ad az interneten, az Egyesület
lronlapj án : www, varosvedo.lru

Elektronikus kapcsoiattartási cínr: budapestivarosvedo@gmail,corrr

9. Az Egyesület tagjai és szervei útján fejti ki tevékenységét, Az Egyesület országos vagy
heiyi politikai tevékeriységet nern foiytat, a pártok befolyásátó1 fliggetlenül rnűködik, párlok-
tól támogatást nenr fogad el és azoknak valanrint szervezeteinek erkölcsi és anyagi támogatást
nem nyújt. Országgyúlési képviselői-, megyei jogu város képviselő testtiletébe, valamint Eu-
rópa Parlamerrt tagjának jelöltet nem állít, valamint polgármestefi nem jelöl, és erkölcsi-
anyagi támogatást azoknak nerrr nyújt.

YII. Tagsági viszony keletkezése és megszúnése

1. Tagsági viszony keletkezése: Az Egyesület tagjává válik az a szeryezet és az a \egalább
korlátozottan cselekvőképes, a közügyek gyakorlásától el nerrr tiltolt szenrély, aki beiépési
nyilatkozatot ír alá, melyberr az Egyesület alapszabályában foglaltakat elfogadja, és
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szenlben nern állapítható meg összeférhetetlenség. A tagsági viszony iránti kérelmet, illetve a
kitoltott és aláírl belépési nyilatkozatot írásban kel1 a Titkárhoz benyújtani.

A tagsági viszony a belépési nyilatkozatnak az Elnökség enől szóló döntése napján keletke-
zik, feltéve, hogy a Titkár eiőterjesztése alapján az Elnökség a belépést nem utasítja vissza. A
visszautasítás csak írásban érvényes. A visszautasítást iegkésöbb az elnökségihatfuazathoza-
talt követő 15. napon a visszautasítottnak személyesen át kell adni vagy részére postai úton,
az átvétel visszaigazolására alkalmas módon kell megktildeni.

1.L Az Egyesület tagja elnevezés alatt rerrdes tagot kell érteni,

2. Az Egyesület tisáeletbeli tagja: az Egyesület tisáeletbeli tagjává válik az a közéleti, rnűvé-
szeti, tudonrányos vagy egyéb, a főváros érdekéberr végzett kiemelkedően jelentős tevékerry-
séget végző személy vagy szeruezet, akinek jelölését az Elnökség javaslata alapjan a Küldött-
gyŰlés rendes szavazati rendje szerint elfogadja. A tisáeietbeli tagot helyi vagy szaknrai cso-
poflba - nrindenekelőtt saját kívánságanak nregfelelően - a Titkár osztja be. Nern lehet az
Egyesület tisáeletbelitaga, akinek rencles tagságát jo gszabáIy yagy azAlapszabály kizárja.
2.L A tisáeletbeli tagok az egyesület szeryeinek tilésein tanácskozási joggal résá vehetnek,
de szavazaíijoguk nincs és egyesületi tisáségre nenr válasáhatók

3. AzF,gyesület pártol ő tagsa lehet az Egyesület működését támogató személy vagy szewezet,
aki erre irányuló szándékát az Egyesületnek bejeienti és az Elnökség javaslata alapján a Kül-
döttgyűlés rendes szayazati rendje szerint elfogadja.

3.1. A pártolÓ tagok az egyesület szerveinek tiiésein tanácskozási joggal résá vehetnek, de
szavazatíjoguk nincs és egyesületi tisáségre rretn váiasáhatók, A partoló tag köteiezettsége a
vállalt vagyoni hozzÉ!árulás megfi zetése,

4, Minden rendes egyesületi tagtaga lehet a heiyi vagy szaknrai csoportnak. A kívánt csopot_
tot a tag belépéskor vaw ezen alapszabály hatálybalépését követő 30 napon belül jelöli nreg,
Ha a tag ert nem teszi, annak a csoportnak válik tagjává, arrrelyikben állandó lakóhelye (szék-
helye) van. A csoporl-váltást a tag a volt és azűj csoport vezetőjénél 15 napon belü1 koteles
bejelenteni.

5. A tagsági viszony megsztínése: A tagsági viszony megsánik:

a,atag kilépéséve1,
b. atagkizárásával,
c.a természetes szenrély tag halálával vagy a tagként nyiivántartott szelvezet

megsztinésével.

6. Az Elnökség kezdernérryezi annak a tagnak a klzfuáséí.. egyben annak a tagságát felfiig-
gesztheti, akinek a titkaí által kiktildött írásbeti fizetési felszólítás ellenére 2 éyl tagdíjhátralé-
ka gyűlt össze, az Egyestilet tevékenységét és cólkitúzéseit aktív nragataftásával veszélyezíeti,
akivel szenrben összeférhetetlenségi ok á1l fenn, vagy al<l az Alapszabály rendelkezéseit sú-
lyosarr vagy isrrrételten nregsérti. A tag kizárásáról való döntés az egyesület Küldöttgylílé§é-
nek hatásköre, erről dörrtést rendes határozatirozataii rendje szerint 1roz,

6.1. A kizárásról hatáíozatat csak azt követően hozhat a Küldöttgyűlés, hogy a kt|arntlavánt
tagot a klzálás jogkövetkezményeire a részére postai úton, ajánlott, tértivevérryes fonrrában
valÓ rnegküldéssel kétszer felhírrta az egyesület képviseletre jogosult tisxségviselő.je.

I
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\TII. A tagok jogai és kötelezettségei

L Az Egyesület tagjai jogosultak:

a, az Egyesület és szeryei mrrnkájábanrésztvenni, hozzájáruIru az Alapszabályban rleg-
határ ozott cél o k és fel adatok telj esíté s éhez,

b. az Egyesület szerveinek ülésén rnegjelenni, otí szayazati jogukka1 élni, bar-mely, az

Egyesület nrunkáját segítő, bíráió, a napirend kiegészítésére szóló javaslatot az Elnök-
ség vagy a Küldöttgyulés elé terjesáerri.

2. Az Egyesüiet tagjai kötelesek:

a. az Alapszabályban foglaltakat negtartani,
b. az Egyesület szervei és tisztségviselői által hozott hatarozatokat és dörrtéseket végre-

haj tani, illető le g vé grehaj tásukat elő s e gíteni,
c. a tagdijatrendszereserr fizetni.

3. A tag jogosult az Egyesület irataiba betekinteni, arról kérósére és költségére másolatot kell
kiadni.

4. A szervezetben tevékenykedő magánszernólyek és jogi szenrélyiséggel rendelkező tagok

éves tagdíjarrak összegéről a Küldöttgyűlés dönt, A tagdíj összegét, megfizetésének módját és

hataridejét a szeryezet honlapjan is közzéteszi, A tagdíj befizetésének határideje minden év

rnárcius 15_e. A tagdíj az Egyesület bankszámlájara illetve az egyesületházipératáréha a Tit-
kárságon szenrélyeserr bevételi bizonylat ellenében f,rzethető be.

5. Az Elnökség atagdíj-fizetés kötelezettsége aIőI a tag írásbeli kérésére eseti vagy állandÓ
jelleggel, avagy a jövőre nézxe vagy visszamenőlegesen felmentést adhat, azt mérsékelheti, a
befizetett tagdíj azonban nem követelhető vissza.

6, Az Egyestilet alapító tagja és e cínr viseiésóre jogosult az a személy, aki az szervezet meg-

alakulásához kapcsolódó első Alapszabály megalkotásában résá vett és azt aláírta.

IX. Táj éko ztatás, nyilvánossá g

1, A vezető testuletek határozatairól nyilvárrtartást kei1 vezetni (Haíározaíok Tara), melynek
tartalrrraznia kell avezető szervek döntéseinek tartalmát,hatáIyéú", idejét, valamint ahaíénoza-
tok megho za:raláú. támogató, illetve ellenző, valamint a tartózkodást jelzó szavazalok szátnatá-

nyát.

2. AHatarozatok Tára, valanrint az Egyesület rnűködésével kapcsolatos más iratok és beszá-
rrrolói közlések mindenki számétrahozzáférhetőek és nyilvánosak, e fejezet 4. pontjábarr meg-
hatéxozott napokon ós idóintervailunrban.

3, AzEgyesüiet a Küldöttgyűlés, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság döntéseit, határozatait,
továbbá a beszárnolói közléseket a helyi és szakrnai csoportok vezetőive1 és az érintettekkel
írásban közli és az Egyesület intertretes honlapján is közzéteszi,

4. Az Egyesület működésével kapcsolatos iratba - előzetes időpont egyeztetést követően -az Egyesület szókhelyén, munkanapokon 09.00 órától 15,00 óráig lehet betekintheti, arról a

saj át költségére rrrásol atot készíteni.

5, Az Egyesület működése, szolgáLtatásai igénybevételének nródja nyilvános. Az Egyestilet
honlapján kereszhil gondoskodik anól, hogy tagjat és az Egyesületen kívüli személyek és

szer"rezetek me gi snrerhes sék szolgáltatás ait, i gényb evételük mó dj át.

/-L^, l,t/\-_
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X. Az Egyesület szervei és vezető tisztségviselői

I. Az E,gyesület szervei:

helyi és szakmai csoportok és azok közgyűlései,
Küldöttgyűlés,
Elnökség,
Felügyelő Bizottság,

2. Az Egvesíilet tisztségviselői:

a. az EgYesÜlet vezető tisáségviselői: az Egyesület elnöke, az Egyesület alelnökei és az
Egyesület elnöksége, mint ügyvezető szew,

b. az Egyesület tisáségviselője: az Egyesület titkara.

2,1, Az Egyesület a jelen .Alapszabály-rnódosítással létreh ozza: az ,,Egyesiilet Tisáeletbeli
Elnöke" és az ,,Egyesület Örökös Tisáeletbeli Elnöke" tisáségeket. É iisrtsegekre az a sze-
mélY válaszható nreg, akít az Einökség erre vonatkoző ajénlása alapjan a szabáIyszerűen ösz-
szehívott, határozatképes Küldöttgyúlés rendes szavazatírendje sr..int megszayaz.

3. A helyi és szaknrai csoportok

3,1. A helYi és szakmai csoportok fovárosi keruletenként vagy szakmai szempontok szerint
terrileti lrovatartozásra tekintet nélkül szerveződnek. A heiyi és szaknrai csoportok létrejötté_
hez az Etnökség előzetes jóvahagyása és erre vonatkozó baifuozatasztrkséges,

3.2. A helYi és szaknai csoportok feladata, hogy közvetítsék a tagok felé azEgyesület céljait,
feladatkihízéseit, szolgáútatásait és a tagokat folyamatosan bevonjak a célok Jlérésébe, tóvé_
kenysé gek folyamatába.

3.3, A helYi és szakmai csoportok közgyűlései: A közgyűlés határozatképes, lra a csoporlhoz
tartoző tagok iegalább fele + egy tag jelen van. Minden tagot egy szwazatillet. Szavái csak
nYÍltan lehet. A közgyűlés hatfrozatait a szaltazati joggal rendelkező, jelenlévó tagok egysze-
rű több s é gé nek, azaz 5 \Yo - a+ 1 fő nyí lt szav azatáv al 1ta zza me g.

3.3.1. Ahatéxozatmeghozatalakor nenr szavazhaí az: akiveíszemben a jelen Alapszabály XII.
Összeférhetetlerrségi szabályok 3, pontjában meghatarozott kizaró okok valamelyike fennáll.
3,4. A helYi és szakmai csoportok közgyűlései évente legalább egyszeí, de legalább annyiszor
üléseznek, ahányszor a Küldöttgyűlés.

3.5. A helYi vagy szakmai csoport közgyűlése a megalakulását követő 30 napon belü1 négy
évre megválasúja a csoport vezetőjét. A helyi vagy szakmai csoport jogosulirendes hataro-
zathozatali rendjével megszayazott, 1 fő I(üidöttet delegálni, aIá az.g}.rtil.t I(iildöttgyűlésé_
ben a csoportot képviseii,

3.6. A helYi Ós szakmai csoportok közgyúléseit annak vezetője írásban hívja egybe a Küldött_
gYŰlés időpontja elŐtti legalább 8. napra 5 napos időköz betartásával. A megisnréteit közgyű-
lÓst a határozatkóptelerrt követő 3. munkanapon azonos időpontban keli megartani. A -"§ir-
nrételt kÖzgyŰlés lrelyét, időpontját és az eredetivel megegyező napirerrdjét az eredeti,rr.§ru_
vóban kötelező meghatarozni.

3.7. A lrelYi és szaknrai csoport közgyűiése dönt saját ügykörébe tartozó kérdésekről, vala-
mint az EgyesÜlet Küldöttgyűlésének napirendjéhez a Kriláott által képviselendő álláspontrói.
3,8. A lrelyi és szakmai közgyűlés ügykörébe tarlozik mindazon helyi kérdés, atnit az Alap-
szabály más szerv ügykörébe nem sorol.

)J^,,,r-
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3.9. A helyi és szakmai csoport önátló gazdálkodást nenr foiytathat, önálló bevételei nem le,
hetnek - a26n§31 anrennyiben bevételre tesz szer1, annak összege az Egyesület központi
számlájára kerüi befizetésre vagy átutalásra, és arurak a csoport részére törtériő felhasználási
rnódjaról az Elnökség dönt. A helyi és szakmai csoport költségeit az Egyesület központi költ-

ségvetése fedezi.

3.10, A hetyi és szaknrai csoport közgyűlése a Küldöttgyűlés által elhatározottak érdekében
rneghatározza saját feladatait. A Küldöttgyúlésen a delegált egy fő Küldötl útján, azon kívül
közvetlenül az Elnökség felé javaslatot tesz tisáeletbeli és pártoló tag felvételóre, tag k;tzátá,

sára, célok és feladatok kituzésére, pérrzügyi, elszánrolási kérdésekre, tisztségviselők megvá-

lasztására, felelősségre vonására, a titkar felftiggesáésére, a vezető tisáségviselŐkkel szeln-

beni igényérvényesítésre, beszfulroltatásukra, az Alapszabály módosítására, valanrint azEgye,
sület megszüntetésére.

4. A Küldöttgyűlés

1, A Küldöttgyűlés az Egyesület 1egfőbb döntéshozó szerve. Barmely az Egyesület egészének
nrűködését, tevékenységét érintő kérdésben hxérozhat. A Küldöttgyűlés a helyi és szaktnai
csoportok által deiegált küldöttek összességébőI, az Elnökség tagjaiból és a Felügyelő Bizott-
ság tagjaiból áil,

2. A Küldöttgyúléserr nrinden Küldöttnek, valamint az Elnökség tagjainak és a Feltigyeiő Bi-
zottság tagj ainak egy-egy szay azat& y an.

2.L Ahatározat nreghozataiakor nem szavazhat az: akjvel szemben a jelen aiapszabály XII.
Összeférhetetlenségi szabályok 3. pontjában meghatarozottkizátó okok valamelyike fennáil,

3. A Kütdöttgyúlés évente legalább egyszer ülésezik (évi rerrdes Küldöttgyűiés), az Elnökség
által kiküldött nreghívóban meghatétrozott időben és helyerr. Az egyesület székhelyén rendel-
kezésre álló terület nenr elégséges a megrerrdezésre, ezért az éppen aktuális Küldottgyűlés
helyszínét arra szóló nreghrvóbarr kell tudatni a Küldöttgyűlés részfvevőivel, A számviteli
beszámoló elfogadása miaíí az egyesület rendes Küldöttg;yűlósét évente május 15-ig össze
kell lrívni. Két rendes Küldöttgyűlés között iegalább 2lkettőlhónapnak keil eltelnie,

4, A Küldötlgyűlést a napirend, az idópont és a helyszín, valanrint ahatátozatképtelenség ese-
tére ugyanazon napirerrddel összehívott megismételt Küldöttgyűlést időpontjának közlésével
az egyesület hon lapjan valő közzététellel, valanrint elektronikus levélben, a tudonrásulvételt
visszaigazolható módon való elküldéssel - az Elnökség erre vonatkozó döntése alapján
elnök hívja össze, a Küldöttgyűlós időpontját rnegelőzően legaiább nyolc nappal történő kiér-
tesítéssel, A napirendet a nreghívóban olyan részletességgel ke1l felttintetni, hogy a szavazásra
jogosultak a targyalni kívarrt ténrakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

5, A rneghívó igazolható kézbesítésétől sámított 3 napon belül a tagok az Egy-esület elnöké-
töl a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének
tárgyábzur az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iranti kérelemről nem dönt,
vagy azt elutasítja, a Küldöttgyűlés a napirend elfogadásarói szóló határozat nreghozatalát
rnegelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

6,2013. évi V. törvény (Ptk,) 3:17, § (6) A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt
napirenderr szereplő kérdésben hoz}taíő hatátozat, kivéve, ha valarnennyi részvéteire jogosult
jelerr van és a napirenden nenr szereplő kérdés meglargyalásához egyhangúlag hozzájárul.
Nem tartható meg a Küldöttgyűlés, ha bárrrrely szavazásrajogosultat elmuiasáották rneghív-
ni. Ha a lqjldött szenrélye nem isnert, az egyesüieti Küldöttgyűlésre szóió meghivót a helyi és

szakmai csoport vezetőjéhez, ennek isnreretlerrsége esetén bánnely csoportbeli taghoz kell

|,
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7. A KüldöttgyŰlést az Elnökség elnöke, távoilétében a Felügyelő Bizottság elnöke vezetí.
Akadályoáatasuk vagy távollétiik esetén a Küldöttgyűlés levezető elnöke az áItalános vagy a
szaknrai alelnök. A Küidöttgyűlésről jegyzőkönlw késaii ezen AlapszabáIy lX, fejezetéúerr
meghatározottak szerint

8, A KüldöttgyÚlésen a jeleniévő krildöttek csak szenrélyeserr szavazhatnak. A Küldöttgyűlés
határozatképes, ha azon a szavazatijoggal rendelkezők iegalább fele plusz egy tagjelávan.
A szavazati joggal rendelkezőket más személy nem képviselheti.

9. A KüldöttgyŰlés ülései a szervezet tagjai, a meghívottak és az érdekeltek részére nyilváno-
sak, arnelY csak ülésén hoáat határozatot, határozatait nyílt szavazással hozzameg. Ha a na-
Pirend az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak és e]nökének megváiasztása, e napi_
rerrdi pontban az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai nenr szavaáatnak.
10. A KüldöttgyŰlés, ha az alapszabáIy másként nem rendelkezik, batározatait a küldöttgyúlé-
sen szaYazati joggal rerrdelkező személyek (X,4.2) 50%o-a+I fő nyílt szavazatávalhozzameg.

- Az 5.000.000 (ötmillió) Ft feletti kötelezettségváilalásról való döntéshez ahatfuozat-
képes kül döttgyűiésen j el errl év ők 2 l 3 - o s szav azati több s é ge sztiks é ge s.

- Az egYesület alapszabályrának nródosításához, az egyesület céljanak módosításához és
az egYesÜlet megsziínésérŐl vagy más egyesiilettei való egyesüléséről szóló küldött-
gYiilési döntéshez a szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok háromnegyedes szó-
többséggel hozott határozata.oiúOg..,

1 1. A Küidöttgyülés kizárólagos döntési iogkörei:

- vezető tisáségviselők megválasáása és visszahívása,
- aZ ElnÖkség, a Felügyeiő Bizottság és a titkar beszámolójának elfogadása,
- az Aiapszabály módosítása,
- az éves költségvetés elfogadása,
- az éves beszámoló elfogadása,
- döntés befektetési tevékenységről, befektetési tevékenység esetérr befektetési szabály-

zat elfogadásáró1,
- az egYesÜleti tagok és az egyestilet szervei /tisztségviselőii között keletkezett viták el_

bírálása,
- vezető tisáségviselŐkkel szerrrbeni igényérvérryesítés és mértékérrek meghat ározása;
- Jelölő Bizottság és elnöke megválasáása,
- tagdíj összegének és befizetése módjának, esedékességének megáJlapítasa,
- a meghirdetett napirend megváltoáatása, kiegészítése
- tag l<tzárása,
- tisáeletbeli tag felvétele,
- 5.000,000.- (ötrrrillió) Ft feletti kötelezettségválalás.,
- aZ Egyesület jogutódlással vagy jogutód nélküli megszűnésének elhatározása.

12. A megisrnételt Küldottgyűlést a szabáIyszerűen összehívott, de hatarozatképtelen Kü1-
dÖttgyŰlés nreghirdetett időpontjának napján, az eredeti meghívóban feltílntetett iáőpont nap-
ján nieg lehet tartarri, ha e tényt a Küldöttgyűlést összehívó eredeti meghívó tartalnlazza, Az
eredeti nreghívóban szereplő napirendi pontokkal, ugyanarra a helyszínre összehívott, megis-
mételt küldöttgyűlés a megjelentek számától fiiggetlenüIhatározatképes _ frgyelembe véve a
törvényi rendelkezésből következő azon kötöttséget, hogy a minimális tíz fonek ebberr az
esetben is jelen kell lenni - ha enŐl a tagokat az eredeti meghívóban előre tájéko ztatták.

^L^
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A küldött:

Küldött az Egyesület helyi vagy szaknrai csoportjanak tagja, Amennyiben a helyi vagy szak-

nrai csoport tagtra egyben az Egyesüiet Elnökségének is tagja, a csoport közgyÚlésének az Ő

szernólyétó1 különböző más szenrélyt kell delegálnia a Küldöttgyűlésre. A küldött a Külclött-
gyűiésen csak a nevére kiallított nregbízólevél bemutatása után vehet részt. A megbízÓleveiet
a helyi vagy a szakmai csoport vezetője látja el igazolő aláírásával. A Küldötlgyűiésben felha-
taltnazása köréberr rerrdelkezik napirend kiegészítési-javaslati, tanácskozási és szavazati jog,
gal. A küldött mandáturna egy éwe szól,

5. Az Elnöksée

5.L Az Elnökség 15 (tizenöt) tagú, tagja csak egyesületi tag lehet, Tagjai: elnök, két alelnök,
elnökségi tagok. Ügyrendjét maga állapítja meg, Az ügyrendet és annak rrródosítását a követ-
kező Küldöttgyűlés fogadja el, rendes hatarozathozata\t rendje szerint, Az Elnökség elnökét,
két alelnökét és az elnökség tagjait a Küldöttgyűlés választja meg, nyílt szavazással, rendes

hatarozathozatali rendje szerint. Az Elnökség tagjainak mandátuma négy éwe szól, Az elnók
és az elnökségi tagok visszahívására csak a Küldöttgyűlés jogosult.

5.2. Az Egyesület Elnökségének, mint az egyesület ügyvezetésének feladatai a Polgari Tör-
vénykönyv 3:80, és 3:81 §-ban meghatározottak szerint:

F e lac1 atköréb e tar1o_zik

a. az Egyesüiet napi ügyeinek vitele, az igyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a dön-

tések meghozatala; az Elnökség az etikai kérdések esetében meghatározó;
b, a beszánrolók előkészítése és azoknak a küldöttgyiilés elé terjesáése;
c. az éves költségvetés elkészítése és annak a küldöttgyűlés elé terjesztóse;
d, az egyesületi vagyon kezelése, a vagyoll felhasználására és befektetésére vonatkozó, a

kiildöttgyűlés hatáskörébe nern tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e. az egyesület jogszabáIy és az alapszabály szerinti szervei rnegalakításának és a tiszt-

ségviselők rne gválasáásának előkészítése;
f, a Küldöttgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g. az úgyvezető szerv altal összehívott Küldöttgyúlés napirendi pontjainak meghatározá-

Sa;

h. részvétei a Küldöttgyűlésen és váIaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i, a tagság nyilvántartása;
j, az egyesülethatfuozatainak, szewezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k. az egyesület rnűködésével kapcsolatos iratok megőrzése;
L az egyesületet érintő tnegszünési ok fennállásanak mindenkori vizsgáata és annak be-

következte esetén az e törvényben elóírt intézkedések megtétele; és
m, az alapszabály felhatatnrazása alapján a tag felvételóről való döntés.

5.3. A Küldöttglúlés összehívása:

Azűgyvezető szerv - 
jelen esetben az Elnökség - köteles a ktildöttgyűlést összehívni a szük-

séges intézkedések nregtétele céljábó1, ha

a, az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat netn fedezi,,
b. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;

Vagy
c. az egyesület céljainak elérése veszélybe kenilt

nI
,U-, lrra*--.,'--
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Az Elnökség dönt a Kiildöttgyűlés összehívásától és minden oiyan kérdésről is, arrri nenl tar-
tozik a Ktiidöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség az elnök útjan a Küldöttgyűlés-
nek tartozik beszámoLri.

5,4. Az Elnökség évente legalább négyszer tilésezik az Egyesület székhelyén, vagy a meghí-
vóban feittirítetett helyen. Az ülések az Elnökség tagjai és a meghívottak részére nyilvánosak
és azokat az elnök hívja egybe. Az üléseken az Elnökség tagjainkívüI azEgyesulet más tisá-
ségviselŐje, Úgymint atitkát, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai is részt vesznek.

Az elnökség ülése akkor hatílrozatképes, ha azon az elnökségi tagoknak legalább feléné1 töb-
ben jelen vannak. Az ülésre szóló meghívót postan, telefa,xon vagy elektronikus úton törlénő
értesítéssel, az túvételt igazolő nródon írásban, a hely, idő és a napirend köziésével az úIést
rnegelőző 3. napig kell eljuttatni az Elnökség tagjaihoz.

5.5. Az Elnökség ügyrendjét a megválasáásátőI sámított 30 napon belül maga hatérozza
nreg, Az ügyrendet vagy annak módosításait a következó Küldöttgyűlésen elfogadásra napi-
rendre kell ttizni. A Küldöttgyűlés elnökségi ügyrendre vonatkoző határozatut 15 napon belü1
végre kell hajtani.

5.6. Az Elrrökség határozatait ülésén - az Alapszabály eltéró rendelkezése hianyában - egysze_
ní többséggel, ajelenlevő tagok 50 Yo-a + 1 fó érvényes szavazatával, nyílt szavazássalhozza
meg. Az ülés lratározataít a Felügyelő Bizottság elnökónek és a helyi és szakmai csoporlok
vezetőinek is meg keli küldeni.

5.7 . Az Elnökség nevében a titkár készíti el és az einök terjesái a Küldöttgyúlés elé az egye-
sület egy éves működéséről, pénztigyi ós jövedelnri helyzetéről elkészített beszámolót.

6). Az Egvesület tisáségviselőinek jogosultságai és feladatai tis2íségükhöz kapcsoiódóan:

Az Egyesület elnöke:

1. Az Egyesület elnöke önállóan képviseii az Egyesületet szenrélyek, hatóságok, bíróságok,
más állanri és önkormányzatí szer"rek elótt. Az Elnökség elnöke tevékenységérő1 az Elnök-
ségnek és a Küldöttgyűlésnek tartozik beszámolni.

2. Az elnököt a Küldöttgyűlés választja meg, négy éves időtartamra, a szavazásra jogosult
résztvevők e gyszerű többségével, nyílt szavazással.

2.1/. Az elnök feladatai:

- az Egyesület képviselete és irányítása,
- a küldöttgyűlési és elnökségi hatarozatok végrehajtása,
- az elnökség tevékenységének közvetlen irányítása,
- a Titkár operatív irányítása,
- utalványozásijog gyakorlása,
- munkáltatói jogok gyakorlása, valanint az egyesülettel nregbízotti jogviszonyban le-

vők szerződéskötési- és tevékenységük feiett ellenőrzési j o g gyakorlása,

2.2/. Az általános alelnök feladatai:

- a küldöttgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtása,
- részvétel az elnökségihatározatcrk előkészítésében.
- utalványozási jog gyakorlása,
- aZ elrrök akadáIyoáatása esetén az elnöki feladatok ellátása teljes jogkörrel.
- az egyesület önálló képviselete

2.3. A szakmai al ök feladatai:
a küldöttgyűlési és elnökségi hatarozatok előkészítése és végrehajtása,

Á}-^W--
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- az egyesület évfordulókhoz, személyekről való megemlékezéseiihez-vagy más esemé-

ny ekhez kap cs o lódó előkészító feladatainak szervezés e, irfuryítása,
- a Titkár által készítendő éves beszárrroló vélernényezése, ezen munka ellenőrzésérrek

az elnökség felé való beszámolása,
- az egyesület Önálló képviselete - utalványozási jog gyakorlása,
- az egyesüiet folyamatos rnűködóséhez kapcsolódó szakmai feladatok végrehajtása és a

Titkár szálmára a napi teendők és feladatok meghatarozása e közös tevékenységükben,
- a tagokkal és az együttműködő tarsadalmt szewezetekke1 való kapcsolat tartása.
- az elnök akadályoáatása esetén az elnöki feladatok ellátása teljes jogkönel.

Az alelnökök a jelerr Alapszabályban rögzített fenti feladataiknak az adott targyév munkater-
véhez kapcsolódó végrehajtását egymástól áwáilalhatják, az egymástól átvállalt aktuális fel-
adat-m.egosztást az elnökségnek jóvá kell hagynia a következő ülésén.

2.4, A titkár feladatai:

i. A titkaí feladata az Egyesület operatív ügyeinek intézése az elnökségi ulések közötti idÓ-
szakban, az Egyesület működésének, szenrélyi és technikai feltételeinek napi biztosítása) ezell
űI az egyesületi tagokkal, a helyi és szakmai szervezeíekkel a folyamatos kapcsolattarlás.
Ezen tul feiadata továbbá az Egyesületen kívüli szemólyekkel, hatóságok, bíróságok, más
allaini és önkormányzaíi szervekke1, más tarsadalmi szervezetekkel, ktilftldiekkel szaknrai
ügyekberr az aktrrális feladatokhoz kapcsolódó rendszeío§ egyeztetés és kapcsolattartás, A
titkár tevékenységét a Küldöttgyűlés alkalmatlanság, összeférhetetlenség, yagy jogszabályí,
az AiapszabáIyt, anregbíási szerződést sértő rnagatartása niiatt felfiiggesáheti,

2. Az egyesülettel munkaviszonyban álló személyek napi munkavégzésébez kapcsolódó fel-
adatainak iranyítását végzí azzal, hogy e körbe taftazó döntéseinek meghozatala előtt köteles
kikémi a vezető tisztségviselők vélernényét. A titkar feladatai eilátása során 30.000.-Ft- fe1-

haszrrálásáig egyedü1 dönt, az ezen felüli összegről való kötelezettségvállaláshoz az Einökkel
vagy az alelnökökkel közösen történő aláírás szükséges.

3. A titlraí tevékenységétmegbízási szerződés alapján, vagy munkaviszonyban látja el. A tit-
kánal rnunkaszerződés határozatlan időre, vagy határozott időre köthető, A titkáral szernben
megbízás esetén a rnegbízó jogait, munkaviszorryban történő foglalkozlatás esetén pedig a
munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. A titkaí negbizásáról illetve munkaviszonyban tör-
ténő alkalmazásátőI, díjazásanak összegéről az Elnökség dönt, rerrdes határazathozatalí rendje
szerint.

A Felügyelő Bizottság

1, A Felügyelő Bizottság3 tagi. Elnökét és tagjait a Küldöttgyűlés négy évre választja.Tagal
csak egyesületi tagok lehetnek. A Felügyelő Bizottságba az Egyesület einöke és az elnökség
tagjai nenr válasáhatók.

2. Feladata: az egyesületi szervek valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi
hatarozatok végrehajtásának betartásának ellenőrzése. Ennek során avezető tisáségviselőktő1
jelentést, az Egyestilet munkaválialóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továb-
bá u, Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat rnegvizsgalhatja, A Felügyelő Bi,
zottság munkájaról az elnökségnek felhívásra, a rendes Küldöttgyűiésen, avaw egyébként
ilyerr napirend esetén köteles beszarnolni.

3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga áilapítja meg, melyet a következö rendes Küldött-
gyűlés fogad el,

3,1. A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze, az ülést legaiább
harom nappal megelőzően, A kiértesítés írásban történik, faxon, yagy az átvételt igazolő pos/lr

LL-wwv\_ 
'aJ U l1l[

\J,Á
\ \



L2/t5

tai vagy eiektronikus úton, az ülésre szóló meghívóban feltiintetve annak napirendjét, helyét
és időpontját.

4. A Felügyetró Bizottság köteles az intézkedésre jogosult ügyvezetó szervet tájékoáatni és
annak ö.sszehívását kezdenrényezni,ha arról szerez tudornást, hogy

- az Egyesület miiködése során o1yan jogszabálysértés vaw az Egyesület érdekeit
egyébként sÚlyosan sértő esemény (mulasáás) történt, amelynek megszűntetése vagy
követkeanényeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé,

- avezető tisáségviseiők felelősségét megalapoző tóny menilt fel.

5. §z intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítvanyara - annak meg-
tételétől számított harrninc napon betü1 _- össze kell hívni, E hataridő eredménytelen eltelte
esetétr a Vezetó szerv összelilvására a Felügyelő Bizottság jogosult.

6. Ha az affajogosult szerv a törvényes műkodés helyreállítása érdekében a szüksóges intéz-
kedéseket nenr teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanu1 értesíteni a törvérryes-
ségi felügyeletet ellátó szervet.

7. A Felügyelő Bizottság atagsai többségének jelenlétében határozatképes és döntéseit egy-
szení szótöbbséggel hozza.

XI. Az Egyesület szerveire és vezető tisztségviselőire vonatkozó közös szabályok

1. Az Egyesületben vezető tisáségviselő olyan magyar állanrpolgar, Magyarországon letele-
pedett, illetőleg magyarországitutőzkodási engedéllyel rendeikező nem nagyar állanrpoigár
lehet, aki rrem á11 a közügyektől való ettiltas hatáiya alatt és vele szemben összeférhetetlenség
nern állapitható meg.

2. A tisnségviselők tevékenységüket - a Titkár kivételével - társadalnri munkában látják e1,

tisáeletdíjra nemJ csak e tevékenységtikhöz kapcsolódó, igazolt költségeik megtérítésére jo-
gosultak,

3. Az Elnökség, a szakmai csoportok közgyűléséről és Ktlldöttgyűrlés üléseiről jegyzőkörryv
késztll, amely tattalmazza a kisebbségi véleményeket, javaslatokat is, azaz ahatárazat nrellett
és ellene szavazők, valamint tartózkodók számát is. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a
tagság által megválasáott jegyzőkönywezető hitelesíti. A jegyzőkönyv nrellékletétképea az
üléslől készült jelenléti ív. A jelenléti ív iegalább a Küldöttgyűlésen részlvevó szerrrély nevét,
adóaz,rrrosító jelét és aiáírását íattralmazza, ha a küldött helyi vagy szaknrai csoportot képvisel,
akkor a küldő csopott nevét is fei ke1l tiintetni a jelenléti íven. Döntéseiket határazatba foglal-
ják: a Határozatok Tara olyan nyilvántarlás, arnelyből avezető szerv döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést tarnogatók és ellenzők szamaránya, ha lehetséges sze-
nrélye is megállapítható.

4. Az egyesület válasáott és hivatali szerveinek működési rendje, a szolgáItatások igénybevé-
telének rrródja, a működéssel kapcsolatos iratokba való betekintés rendje és módja az egyesü-
iet honlapjan nyilvánosan is megtekinthetők. Ugyancsak a honlapon teszik közzé az egyesület
szervei á|talbozott döntéseket és hatarozatokat, az éves beszámolót. Az éves beszámolót a
honlaporr történő közzététel mellett - minden év rrrájus 31. napjáig közzététel és letétbe helye-
zés céljáből meg ket1 küldeni az Országos Bírói Hivatalnak is.

5.A2, akirenézve avezető szervdöntéseaiapján ajegyzőkönyvhatarozatotvagy döntésttar-
talmaz,jogosult azt ításban is nregisnrelni, - a döntésnek az éríntett felé a hatfuozat meghoza-
talát követő 15 napon belüli - átvételre alkalnras módon törtérrő - kiértesítés éért - az Egyesü-
let elnöke felelős,

),-u,V,vr*
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6. ülések nyilvanosqága: 4 Küldöttgyűlés. az Elnökség ós a Felüg.yelö Bizottság ülései tagiai"

az érdekeltek és a meghívottak részére nyilvánosak.

7. Jelölés és választas: Az egyesület szerveibe és tisztségeire a jelölés és a szayazás nyíltan
töfténik. Az adott tisásége aú a szentélyt kell megválasztotfi:ak tekinteni, aki a szavazatok
egyszeru többségét megkapta.

XII. Összeférhetetlenségi szabályok

1. Nem lehet az Egyesület tagja politikai párt vagy más poiitikai szeruezel.

2. A vezetö tisztségviselő előzetes hozzájárulás nélktil nerrr állhat tagsági viszonyban o1yan

szervezeítel, amelynek tevékenysége sérti az Egyesület céljait. Olyan szervezetnek sem tagjai,
sem valasztott tisáségviselői nenr leheürek, attól megbízást, nreghatalmazást nem fogadhat-
nak e1, részére szolgáltatást nern nyújthatnak, tóle szolgáltatásí nem fogaclhatnak el, kivéve,
ha azt jogszabáIy írja elő, Ahozzájara|ást az elnökség adja rneg. A ferrtiekkel ellentétes maga*

tartás kizarási vaerffiok.
3.Hatfuozathozatal: Az egyesület tagjai és szervei a döntéshoző szerv ülésérr szavazással hoz-
zák me g határ o zataikat.

3,1, A llatárazat meghozatalakor nem szavazhaí az,

a. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
rlásfajta előnyben részesít;

b. akivel ahatéttozat szerint szerződést kell kötni;
c. aki ellen abatfuozat alapján pert kell indítani;
d. akinek olyan hozzátutazója érdekelt a döntésben, aki a jogi szemólynek nem tagja

vagy alapítója; e) aki a döntésben érdekelt más szetvezettel többségi befolyáson alapu-
1ó kapcsolatban á11; vagy

e, aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben

4, 4 vezetö tisáségviselővel szenrbeni követelmények és kizáró okok:

4,1. Yezető tisáségviselő az a nagykoru szenrély lehet, akinek cselekvőképességét a tevé-
kenysége ellátásahoz szükséges körben nem korlátorték

4.2, Avezető tisáségviselő ügyvezetési feladatait szenréiyesen köteles ellátni.

4.3. Nerrr lehet vezető tisáségviselő az, akit bűncseleknrény elkövetése miatt jogerősen sza-
badságvesáés biintetésre ítéltek, amíg a biintetett előélethez fuződő hátrányos következné-
nyek ajól nen mentesült.

4.4. Nen lehet vezető tisáségviselő az, akit e foglalkoástól jogerősen eltiltottak, Akit vala-
nrely foglalkozástól jogerós bírói ítélettel eltiltottak, az eltíltás hatáIya alatl az ítéletben meg-
jelölt tevókenységet folytató jogi személy vezető tisáségviselője nem lehet

4,5. Az eltiltást kimondó hatarozatban nregszabott időtartamig nem 1ehet vezető tisáségviselő
az, al<tt eltiltottak a v ezető ti sztségviselői tevékeny sé gtő1.

5. A Folügyelő Bizottság:

A Felügyelő Bizottságtagtra az a nagykorú szenróly lehet, akinek cselekvőképességét a tevé-
kenysége ellátásahoz szükséges körben nem korlátofrák Nen lehet a felügyelőbizottság tagja,
akivel szemben a vezető tisztségviselókre vonatkoző kizáró ok á11 ferrrr, továbbá aki vagy aki-
nek a hozzátaftozója a jogi személy vezető tisztségviselője. Tagjai a bizottság munkájában
szernélyesen kötelesek résá venni, Tagjai az egyesiilet elnökégétől fiiggetlenek, tevékenys} 
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gük során nem utasíthatók, Visszahívásukra az Elnökség eITe vonatkozó előterjesztése alapjan
a Küldöttgyűlés jogosuit akkor, ha bizonyítható tények alapjan vele szemben e fejezet 4.3, ,

4.4. pantjában meghatározotíktzétró ok fennállasáról szeíeztudomast az Egyesület elnöksége,
vagy bármely tagja, vagy e tény ferrnálitáról bámrely tag az Elnökséget értesíti.

XIII. Az Egyesület gazdálkodása

1, Az Egyesület csak az egyesületi célja megvaiósításával közvetienü1 összefiiggő gazdasági
tevékenység végzósére j o gosult.

1.1 Az Egyesület működósének pénzügyi alapját bevételei képezik. Az Egyesület vagyona a
tagdrjakból, adotnányokból, pályázatútjáttelnyert bevételből és azEgyesület által céljai meg-
valósítása érdekében végzett vállalkozási tevékenységbői képződik, Az adományok és fel-
ajánlások elfogadásáról, ha az Alapszabály másként nem rendelkezik, az Elnökséghatfuoz,
Az Egyestilet nyilvantartásait a hatályos jogszabályok körrywezetési szabályai szerint végzi.

1.2. Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem osáhatja fel
tagjai közöt1, és a tagok részére nyereséget nern juttathat. Az Egyesület tartozásaiért a tagok
tagdíj fi zetési kötelezettsé giikön tui, nem felelnek,

2, Az Egyesület befektetési tevékerrysóget nenr folytat. Befektetési tevékenység esetén az e|-
nökség befektetési szabáIyzatotkészíl, amelyet a Küldöttgyűlés rendes határozathozatali rend-
je szerint fogad el.

XIV. Az Egyesület képviselete és jegyzése

7, AzEgyesület az Elnökség elnöke és az aielnökök önállóan képviselik temrészetes szemé-
lyek, hatóságok, bíróságok, más állami és önkornrányzati szervek előtt. A törvényes képvise-
lŐk képviseleti jogukat eseti jelleggel vagy konkrét ügyekben mas vezető tisáségviselőke
vagy két együttesen eljaró egyesületi alkalmazottra átn;1riázhatjzk.

2. E képviseieti joguk alapjan az Egyesület jegyzésére az Elnökség etnöke és az alelnökök
önállÓan jogosultak a kőzjegyző előtt elkészített aláírási cínrpéldányukban meghatarozottak
szerinti aláírással.

3. Az Egyesület bank előtti jegyzésére az elnök és az alelnökök önállóan, a titkar a banki alá-
Írási kartonon szereplő egy elnökségi taggal közösenjogosult utalvényozásra. A titkar akadá-
lyoáatása vagy tevékenységérrek fetfiiggesáése esetén az Elnökség elnöke és az alelnökök
önállóan, akadáIyoztatásuk esetén pedig a banki aláírási kartonon szereplő két elnökségi tag
közös aláírással jogosrrlt utalványozásra a bank elótt.

xy. zárő rendelkezések

1. Az Egyesület megszűnése: az egyesület jogutóddal vagy jogutód nétlni1 sánik nreg.

1 ,1. Jogutódlással történő megsz 'unés: az Egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egye-
sületekre válhat szét.

1.2. A joeutód nélküli megszűnés: Az Egyestilet jogutód nélküi megszúnik, ha

a. rnegvalÓsította céiját vagy céljának nregvalósítása lehetetlenné vált, ós ilyen célt netrr
hatzu,oáak meg, vag-y

b. tagjainak szárra hat hónapon keresátil nenr éri el atízfőt.
2. A jelen Alapszabály-módosítás az elfogadása napján lép hatályba.

3. A jelen Alapszabály áítal nem részletezeű kérdésekben a2013, évi V. törvény: A Polgari
Törvénykönyv /Ptk./, és a 201 1, évi CL)C(V. Törvény lBctv,l rendelkezései az irarryadóak
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Budapest, 2022,július 07.

Igazolom, hogy az Alapszabály jelenlegi egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapszabály-rrródosítások alapján hatályos tartalrnának. A jelen Alapszabály-módosítást készí-
tettenr és ellenjegyzem, Budapesten, 2022,július 07. napján:

,fu;U*- Za,,n,

ffir" §lmmm Ésamsa#a Simon Zsuzsanna ügyvéd

úqwéd
aSOO Pápá, Major u, 16, KASZ:36068378





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum JENEY
ATTILA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.11.15. 11.13.16


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: JENEY ATTILA
Születési hely: BUDAPEST                 12
Születési dátum: 1950.05.29.
Anyja neve: SZILÁGYI ANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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