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ALAPSZABALY
A Magyar Ipari Karbantartók szervezete elnevczésú egyesnlet (to!ábbidkbal: Egvesúlet'
2015. decerrrbct 17, napjáí megtartott közgyűlésc a Polgái'l't;neqkiinyl Ptk.) és az egyesiilési jo$óI,
a kózhasznú jogállástó| ,v-atamint a ciyil szctl,czctclr múködésetől és úmogatásától szóIó 201/- hn
CI,XXV. b. a]2pjfu létrehozott llgyesület 2012, j"n.u,áí 20- n^uán elfogadott és 2012. május 20.
nzpjáfl módosított alapszabályát (.l/)"ábbjdkban: HjlpszabáIl) a Polgiri 'I'dnenlkőqniíl ,r{ló 20/). bi
V. tnnéIJ h^Layb^Eésér.el ósszeiiiggó átr-rlefled és fclhatalmazó rendelkezósckrói szóIó 20/]. éu;

a,XX/n. í,. P/kí.) /1. § ( )-(2) bekezr]tstre :nc§.c e Szcgedi 'l'őfi.énvs zék 8.Pk.6a.068/20í2/20. sz.
régésérc is fui,elemmer az alábbnk szednt móclosítja és foglalja a módosítisoktal egységes
Szelke7etbe 

^zz^I, 
hogy 22 Egye§ület a továbbiakban a P,lrán Tőfuóqkőn)úl r<óló 201r. ai l/. tiDtn]

(k|ábbidkba : P/k,) lcndclkczései szeint és azzal összhangban kíván továbbmúködni:

I.

N{agyat Ipati I{arbattzítók SZeíYezete

NI]KSZ

2012.

6123 Szegcd,JózsefÁ- sgt, 130,

6,/ Az Egyesűet jogállása és műkődési teíűlete:

6.1, Áz Eg,vesrilet az egycsrilési jogró! a kőzhasznú jogá ásíól, vahmjni a civil Szeí-ezetek
működésóról és támogatásáróI szóló 20l/. ái C],XXV.2 szefint a2 eg,yesülési jog alapjá11

lótchozott ónkoimányzati elr.en rnűködó ciyil szcí!-c7ct, ós mint il,ven jogi szerr-rélv,

ameJ,rnek múkötléséte a 20l 1. ái C]}XV. /r. valamint a Ptli, rende}ke7éscit kcll
alkalnazni.

6.2. Az F,gyesiiJet poütikai tevékenvséget nem folytat, politlkai páttoktól fiiggeden, azoktól
támogatást nem fogad el, és pátto}at a rrra1P részéróI sernmilven foflnában nem tánogat,
mel}te tekintettel politikamentes tÁisadaLni szen,czcd(ént céljai és leladatai teljesítése
étdekében rrlúködik,

6.3. Áz Egyesület elsódlegese11 gazdaság l.állall(orásj tevékenység folytatásáta ncm alaPítható-

6.4, Az egyesülési jog gvakotlása nem séttheti az Álaptöt\-én], C) cjtk (2) bekezclését, nem
valósíüat nreg ]rúncs€le}rr-rényt r.ag,v búncselekmény eikővetéséte va]ó relhíyást, l-alamrnt
nem játhat mások jogainak és szabadságának sére]névcl.

6,5. ÁZ Esesület ter.ékenvségének múkődési teililete etsódlegesen l{2s,aíotszág teíületét
tcrjcd ki-

7 , / Az Egyesiilet pénzíQyi fottásai:

Áz Eglesrilet kíadásait tagsági díjakból, tcnnószctcs és jogi szcmélyck adományaiból illctvc
felajánlásalból, hozzájátullsokbó1, 2 személyi jóvcdclcmadó meghatáiozott tészénck ac1<1zó

íeídelkezéSe Szeíjntl kiutalt összegból, hazai éS nemzetkozi , npokból és t;imo$tásokból r.alamint
az Egyesület esctleges kiegészító tevékenységeiból illetr.e belektetésából származó bel.ételekból
fcclczi,

BBVEZET Ó RENDELKEZÉ SEK

1./ Az Egyesúlet ncve:

2./ Áz Egye§ii]et íövidített neve:

4./ Az Egyesűlet alapíásí éve:

5-/ A,z EqyesűIet székhelye:



8./ A.z Egyesiilet íeliigyelete:

l\z Egresület nyilvántatásba \.ételét a székhely szetilt illetékes Törvónyszók legzi,
múkódése feletr pedig 2z iráryadó jogszabál,vok szednt az illetékes ügyészség gyakotol
töt\,-én),ességi cllenócéSt.
Az űgyószség tőfi,ényességi eüenórzósc nem te4€d ki az olyan illekre, arr-relyckben
egyébként bítósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helve.

r\z Eglesiilet ennek rrrcgfclelóen kóteles az illetékes tön ényszékná nvitvántaltásba vételét
kémi, és a vonad<ozó jogszabályok szetint adatokat szolgáltami,

8.1.

8.2.

II.
AZ EG\TSÜLET CÉLJA. FEI_ADATA ÉS TEVEIGNYSEGE

1,/ A2 Egye§űlet elsődleges célfu:

Az F]gyesijlet célja nyilvános tevékenység keretében a magiatország ipan szcmpontból kierneit
jelcntóséglet bíró, stratégiai foniosságú gazdesági tátsaságok, vállallrozások megbízhetóságot ós
biztotságot nöl.eló eszkóz menedzsmcntjének és katbantafási gy^kotlatának egységesen magas
szintű és színvonalú biztosítása, ezáltal a fefiíteíüató fcjlódés és üZel1relietés, \.alamint a
kömyezet,v-édelern és vctscnvképesség feltételeinek megvalósítása, továbbá a hatékonyság növelése
1ó1 katbantatott gépel,kel Ennek érdekében közös fcllépés a szakrr-rai fcjlódést szolgáló oktatás,
szakmai órdel,képr.iselet, szabványosítás válamint a minóségellcnótzés és minóségbiztosítás
tetüIctén,

2./ Az EgyesűIet íeladatai:

Áz Egycsii,let a fenti célok elérése étdekéberr szetvezi tagjai tevélrcnységét, aúyagi foírásokat kutát fel
ós biztosít, r.alemint ezekhez kapcsotódó kiegészító ter,ékcnységeket végez, rnel),re tekirrtette] az
Eg,r.esiiLlct fcladata kiilőnösen:

a) a legújabb kaibalttaítási trendck frgyclcmmcl kísétése, az új trcndck és alkalmazások
szélesköd ismertctésc, népszetúsítése illen-e ehlrez kapcsolódó ismeíettetjesztó tevékenvség
végzése

b.) a tagok elósegítése a megleleló k2íbantaítási tcrminológir alka]rrrazásában, az eszközők
]iarbántattásának és menedzsmcntjónck áIJandó fejlesztésében, az chhcz szükséges oktaás,
kutatás, szakmai fejlcsztés, konferencia megszetr-ezése

c) a katbal tattás és es2kö2 mcncdzsment terüetén \.egzett kutatásokban tótt&ló aktív részvéte]
és az innováció sctlrentése

d,) az eszkózők mcncdzsmentjéhez és fenntaításához k2pcsolódó szakrr-rai hálózat ]étrchozása és
működtctése va]amjnt ezzel kapcsolatos ismetetteriesztés, tájékoztatás, tanácsadás és
minósítési tevékenység, to\,ábbá cnnclr kcrctében a karbantartás és eszköz menedzsment
tctiiletén éirék€Iési lcflds7eft ho7 ]étfe és .lakíi ki

e,) kapcsoJattarás elósegítóse más cégek katbatattási szakembete.i\.el
eg}üiínúkódés szintién is

l) 1 fcládatok és célok megvalósíásához kapcsolódó tendszeres tepasztrlatcsete étdekében
megfelelő fórrunok biztosítása, to\.ábbá szakmai rcndezr,ények, konfetenciák, cég, és kiáilíús
látogatás szetvezése, továbbá A www,miksz.org tudásbáZi§ létíehozáSa és múködtetése

g.) tevékenvsége kcrctében az általa nl,újtotr szo§átrltások minél ma$sabb színvonala érdckében
dokumcntum és információcsere biztosítjsa

akár nemzcd<özi
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h,) az F,gcsüet céljához kapcsolódó cscdcgcs kiadyáqok mcgjclenésének támogatásx itletólcg
ósztdnzése, kotnmtLnil*iciós csatomákon keresztü az eszközök feflnlarásá\-al kapcsolatos
pubLikációk közzótótele

i,) nemzed<özi kapcsolatok fejlesztése, ennek éídeLében taídrnán},ut2k, konferenciák illetr,e
kii]főldí szakcmbetek bevonásáva] töfiénó e.lóadások szen ezése

j-) 2z ipali karbantattási tevékenység közrr-regítélésének jar.ításx, xírnek célzott akciókkal tötténó
elósegitése

k.) a frat lság öSztőnzése és orientálása a továbbta]ru]áS és szaknraválaszús során a ketbettattás
tcfülctc felé, és ezzel közrcrr-rírködós a jól képzett szakember állomány uaánpótlás bázisának
megteíe1lttésébeír

I.) a magar ípaú katbantartó tátsada]om étdekeinek képvisclcte, kózós fellépés és batékony
1obbvter.ekcnl,sóg megtetemtése, torábbá a magrar ipan katbantató átsadalom képr.isclcte a
nemzetí és ncrnzctközi esenényekerr

m,) a kaibmLlrtás ós es7kó2 meúedzsmerrt tefütetén a szekembeíeket elisrneúsre jar.asolja

n.) az Egi esület kcrctcin belü irnowácró elósegítésc, lendszeíes tanácsadás va]arnint a
nrunkalrctesés és állásközvetítés ránogatísa

3./ Á2 EgyesüIet Evéken Éégi kőíei:

^.) 
Á /dlíe ú ke t)lli_q(. k:

70.22'08 Úzlctvitcli, e$éb vezetési tanácsadás
- 1,20'0d \Lű.,.Jk] \ L,,,gilrr. e en,cs
74,90'08 Ní,n.s, egléb szakmai, tudományos, lrrúszaki te,v-ékerr1 ség
82.30'08 IGnfcrcncia, keteskedelmi bemutató szen-ezése
94.12'08 Szákmai étdekképr.iselet

b.) Kj e.rí \í tő te ú ke fiJt l éle k :

58,1,1'01] |olvóitat, idószaki kiad\,ány kiadása
58.19'0B E5éb ktadói te\,élrco}ség
73, 12'08 Médiateklárrr
82.99'08 N{,n.s, cgíéb kiegészító űzleti szolgáltatás
85.59'0i:] N{.n.s, egyéb oktatás
96.09'08 Nt.n.s, egyéb személyi szolgálLltás

Az engedéIlhcz illetve nyilvárrtattásba vétethez vagy bcjclentéshez kötött te\.ékenvségckct az
Eg,lesúlet csak a megleleló hatósági engcdólyck biítokában iltes,e nyilvántirtásba r.ételét vagy a
szűkséges bejelentés rr-regtétclót kó\,etóen \-égezbeti,

4./ A, Il,gyesület tagjai vátlalják, hog1 tevékenységüket az eglesűcti keietek kőzött a l€nti célok cléróse,
mc§alósítása és x ncg]clőlt feladatok mtrlél hatékonvabb c[átása étdekében lejtik ki

III.
A TAGSÁGI JOGYISZONY

KELETKEZÉSE ES MEGSZÚNÉSE

1,/ ,\apító tagnak az a tcfmészetes személy tekinthetó, aki az alakuló köz5.riléset rtlen fuinóségbcn
jelen volt, ós szavazati jo&ael És2t Yett a megálakulís kirnontlásában,

2./ Á késóbbiekbcn tagsági íiszonyt létesíüet az, akí az Á}apszabáyt m2gáí1 íéZ\.e kőtelezónc]r ismcd
eI, a ,,Belépési ryütkozatot" aláítja, és felvétclótó1 az Ehökség jór,áhryvólag döntótt,
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Az EJnökség új tag felrétetéte r.clnatkozó dontésérrek meghozatrlág a tagfelr.étel kapcsán a tagok
bánnclvüc az E]lrólr fcló törtérró írásbeLi beielentésscl észie\-éteit tehct illctr.c az elle11 klfogássxl

A tag felvéte}éról a tagfclr-éteL kéieLnet jelentó ,,Bclópési nr.llatkozai' benfljtásátó1 számított 30
napon belü] dőni a7 Filnókség azzat, hogl a tagfclvételi kételrret jóváhag\ó dóntéSe esetén a t"gsági
jogr-iszoni, kcztlete a ,,Belépési nriiatkozaC' berrr-ujtásának idópontja,

3./ Ámennyibcn a tagfetr-éteLi kóíelmet {12 Ellókség elurasítja, úg} e dóntését aZ clutásítás okát
ncg]c]oh,e - kötclcs ításban meglndokol,i. Á fei,ótclót kéíó iag]elótt jilgosuJt a Közglúléshez
fordulri és az IInöksóg clutasító határozata ellen aflnak kézhezvételétól szárnított 30 napon
belü1 - jogol1.oslatta1 élni, kérle annak mcgr.áltoztatását,
Á Iiözgr,úIés in<lokolt esetlren jogoslllt a7 l-]]nökség döntését feliilbírá]ni, és hlraroz:tet rrurósrtctt
röbbsógú szar.azással, kóüarnlados többséggel megr.áltoztatni,

4./ A tagsági viszony megszűnik

^.)
b,)

c.)
d.)
e,)

r)
g,)

ki]ópéssel
törlóssel

felmonüsáva]

lz F5rtsulet meg",rrnisi_ c,et.jn
tetmészetes szcnéll tag haláár.al
iogi szdiiólv tjÉj!Éitód íáki§i

5.,l Kilépéssel szűnlk mcg a tagsági yiszon},a 2rrnak, aki ezen szántlékát az Elnök felé iíásban t]cjc]enti.
Á tagsági vrszon1 azon a neporr szűnik mcg amikor az Ehök a bcjclcntést kózhc? íette, Az E]nök
a kiépctt tagokriil a kóvetkezó Ki]z$úlóst tájékoztatja,

6./ I,iglclmeztetés után törléssc] szúnik meg a tagsági ylszoí\,t annak, aki huzamosarr (iegllább 3
hónapig) fetszótítás cllcnórc.em fizette lr-reg a tagsági űjat,
Á tagsági cüjat fclszólírás ellenére lruzamosan lncg ncm 6zetó tag tórlésérc a7 l.ilrröksóg határozata
alapián keriil §ot, mel,v tőrlést kinondó határ,ozat cllcn az élütett tag arrnak kózhczr-ételétól
szánlított 30 napon bclül a I.ióz5űléshez fotdulhat és jogorvoslattal élhet kéfi.e a töílést
klmondó elnókségi határozat meg-u-áttoztarását, Á lörlés ]<éttlésében a I{őzgr,úlés nrinósítctt
tőbbsógú szavazássat, kéüarmxdos tijbbséggcl mcghozott haráíozatáva] az t.ilrrclksóg határozatát
hatálvon Líliil helyezlreti,

1./

hir.atalból r.agr
a KözJaj{lés elórl

t,tg bátmely egesuleú
l.-:tjls kizáíására ki

egyesiiieti sze§, i
0 aapon beliil



9./Áz E$esiitet Ehőksége kőtetes a tegság r-alarncnnvi tagjárrlll batálros és pontos (rrér,, cinr,
jogr-iszonl, lrczdctc, stb) jcgrzé]rct íczctl1i, \,alamilt 3nnxk es,példán\,ár xz Egl,esúlet székhcllón
tltrrrl.,:. t.-,,\.c.z,t, L.t,\ nr.'.r Lizr^ rtlrl

többséggeL dont,

{cli,ére]re keruló új tag elsó tagc]íjfizctósj l<iltc]ezctt

1./

IY.
AZ EG\ESÜLET TAGSÁGA

,\z l-igrcstrlct tagság.it az alapító tagoL valanrirrt - a IlL fejezerben fogJaltak szetint LósóbbjcLbcn
tagságl r-iszo$t létesító tagok atkotják,

l\z F]g\'csulct tag]a (tcrrclcs ta$ lchct mjndefl o],\,afl terrnészetes iagv jogi személí, lllii 11z Eg!,esulct
célját jltet\-e célkltűzéseit magáénak r.allja, tor.ábbá jclcn ,\lapszabálr,át clfogaclja, betattja és magára
nézle kötelezórrek eJrsrrreti, iletóleg }<tfejezi a bclópósi szándókát ós a l;clépési szárrdékát az
ElnöLsóg clfogádjx, ."alamint cgliclcjűcg az elsó tagű]at befizeti,
.\ '1,1 ór.cn alu]i tctfié§Zctcs szcmóll e8vesiilerr tagságának létesítésélrez a Szriló \^g}, tönón}cs
képvlselóle hozzálánlása is sziikséges,

,\z Epl esLrlet tagja tagsági jop5iszonyálrak ós ebból eredó jogainak illen-e kötelezetrségcinek
fernálását szükség eserén az lip,r esűlet álta1 a részór,c kiá]Iított Ilúvrc szóló tagsági kát§,áíal íagl.
egl éb igazolással tanúsítja,

2./

3./

4./ ,\ tagság díj tár,gr,ór.rc szó1. és a
kii.ótelél-el minden év mátcius 31- napiáig e.eneke., { trgot tlgójlwere"i k,

1 0 9 18 lM 1 - 000 l)00 1 5 - 96.7 70lM3 sz,

v.
A TAGOKJOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1./.\ tegokat azonos j.,gok és kötelczettségek Letik jjlcn-c tcthc]rk, mcly tcndcll<czés étrelernszerúen
nem lonatlo7ik x7 F]i]lcsülctben betőltőtt funkciókból, tlsztségekbó] fakadó jogoka és

kötclezettségeke, Áz E9 esület ,\1apszabáh,a va]amenlrlr tagra rrézr-e kőtelezó én,énrú- .\ tegok
jogaikat az Egesületben csak szemól,vcscn 91 akorothatják,

2./ túutáno. jngok e. Aiilclczcll.égck:

2./. l<F!!f,P,l1i/t/ tdlJ.l Jo,qoll //:

a.) az 15esüler köz5.íilésén íészt vcnfli

b,) bámel_v, az E5,eslilet céljai ós feledatkörébe tattozó ter-ékenlségbcn, ptogramjain,
z:k rri .. eg el, lP,loe/\ en\el] rL-/ .t,nl,



d)

.)

c,)

c)

h.)

.)

r)

6

bármely, az Lgl,esület múködését érintó kétdésben javaslatot tenni, melynek során
megillcti a szabad véleménynvilr.ánítás és bírálat joga

az Egycsülct Köz5{lésénck munkájában és a döntóshozatalban szavazati jog$l riszr
vcnni, bátme\ tisztségte r.áJaszthat illctve nagykonisága és egéb leltételek megléte
csetén - \.á].Sztható azza1,, hogl egéb feltétetek m€éte esetén
természetes szehélv tág tön ény€s vagy egyé]rként állandó lrépviseletét cllátó személy is
váJaszüató tiszrcégrc

az !,gyesiilet céljai és feladatai kötébc rartozó kérdések megvit2tlsát kezdemá)yezn! a
mcgleleló eg,esúleti szetmél

az E{iesr.ilet segitségét és támogAtását Lérni illet\,,e étdelJrépviseletét igénybe venru a
felndatkötébe teítozó illetól€ céljait szolg,áló E].ekben, kérdésekben

ir, gyenesen tészt r.ehet a2 Egyeslilet szakmai napjatr illetr,-e kedYezmérryes fuon vehet
iészl az Eg\,esiilet átrrl szefiezett \'ag,v kó^,etített e$ éb íendez\,ényeken

ccljcs ciircst k.rp a rrnrv,mrksz,ors rudásbázishoz rlietóleg benclrmtk adacokhoz
juthat hozzá az F]g}-esülctcn kcresztril

2-2. 41 Egrln let íalj d köfu l! r :

az Eg,vesiiLlet Alapszabályát és cgvéb sz^báI,yalt, sz^bá|yz^tit betaitaí éS a Kózglűós
által megá[apított L1e§ágí ü,ri 62etni, to\,ábbá az F]gvcsiiLlct munkájában ievékenyen
közrcnűkődni

az F]g]csülct \.2gyontár$ eit, eszközeit óvni és kímélrri

az JJgvcsület erkölcsi hitelét, jó hfuét mcgótizni, megítólósét nrinden lehetséges

eszkózzel laátar.l

3./ \'alamenrryi tag köteles az Egveslilet múködése soíá11 illet\.e arrnak ketetében a tudomására jutó
tétl,\.t, xdxtot 1,2g,Y infonrlációt, valamint az Eg) csöIet szerve.inek üIésén elhalBzottxLlt biaknasan,
egl,estilcti titokként kczelri és annak saját céI)ára vag az l.]gycsület háüánvám tófiénó
felhaszrrálásától illetóleg az Elnók§Óá kifejezetl engedélve nélkiil, rrlilvánossága hozatalátóI r.ag;,

rlletéktelel személy tuclomásáta hozá§ától tartózkodni azzal, hogy engedél,v esetén is csak az
eígedélyezett meghetátozott szemé\i és tárgli körben kifcjc7ctten cscti jcllcggcl szolgáttaüató ki
eg},-esületí titoknak ninósütó bánnilyerr ténv, adag információ, stb., melyíe tekintettel ár-tHiót*é€i
r rgcdc'; LlclL.zrjl<3 nLn rrrclrnlzhrr.],
A tag c7en kötclezettségónck megszcgése tagságl jo5nszonyának tör}éssel tóíténó megszüntetesét
vonhatja maga utál ,

vI.
AZ EG\ESÜLET SZERVEZETE

1./ Az F,gl.esiilet fotr.arrntos működését az Alapszabállüan meghatátozon szerv-ei biztosítják,

2,/ A,z EgycsűIct szen czcü Iclépilése:

2.1, Az Egyesiilet dőrrtéshozó szeíve: a I(özglrilés, rnint lcgfóbb szen-

2.2, Az Egyesűet űgyilltéző - képwseleü szen ei:

> az ELrökSég
} az E]rrók
> 2z |,lnökhclycttcs

b.)

c.)
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2,3, A2 Egyesúlet egyéb §zeívei, szeívezcti egységei és tisztségviselői:

i az Áttandó Bizonságok éS a Bizottsás l]]nökijk
} a'l'agozatok és l'l'2gozaü E]lókók
i e9éb Alapszabál,vbat meghatározott tisztsógrisclók és szcrvck

3./,{z Egi esűlet sze§ezetéíe illene szen-ejnek múkórlésótc vonatkozó lés7lctes szabáIyc,kat az
E5esület Szertezeti és N{űkódési Szabállzata (SZ\{SZ) állapítiz meg, amcnni-ibcn áz llg,\esület
SZ\lSZ t alkot.

4./:U

vII.
Az EG\ESÜLET KÖZG\,ÚLÉSE

,\z Egesúlet 1egfóbb szcn,c a l(özgy,űIés, Á I'iőz5úlés a tagok osszessógc, arnclr az Lix,esűletet
ér]ntó mrnden kétdésben döíthet,

A I{őzgyűIés kízáíólagos hatáskőíébe taítozik:

a,) a;u Egyesiilct nregalakításának, szén-álásának, leloszlásának lrimorrdása
b.) az AtapszalláIv rnegálllpírisa, módosítása és kiegészítése
c-) az Eg'l estilet Szen,czctj és Nlűka]dési Szabá1,!,zatának (SZ}{SZ) ós cgvéb szabálr,zatalnalr

megállapítása illetr-e jóváha9ása, azok módosítása vagr kiegészítése
d,) az E5esűtet ü5irrtézó és képvlsclő szen,etnek, r'alarr-rrnt _trsztsé5,iselóinck mcgláIasztása,

r.issza]ívása, esedeges dijzásuk mcgálhpitása, tor-állbá Állerrdó Brzottság r-agy Tagozat
i,,l, ,^/Jv llcn,( l,rnnk r*.g.zrl ere,c

c.'1 az nglltóző ós liópr.iscló szer\-ek, íalamint tisztség\-iselók jogszabál,\ba vag Álapszabál.vba
ritkozó hatátozatainak felűlr-izsgálata

t) ú EJiesűlet éves köLtsép1 etésón ck, pénzügr.i terr.ének nregíüapitása. elfogaclása ós a

1./

2./

g)
h,)

zárómérleg jót.áhagáse
e tagüj nregállapítása
az Fllnöksóg il]cfi,c az F]lílijL ós esedeges más e§esLrleú szetr-ek óvcs llcszánolójának

i-)

j,) tagfcl\-ételek illct\-c taglizátávn< jogoroslaú szen kérrt tórrénó fe]ú]bírá]eta
k,) a Közglíilós álta1 mcghatálo7ott éítékhiltár feletti ]op}lgiletek, kótclczcttségr,állalások és ezzel

kapcsolatos szetóclésck elózctcs jcir,áhap"r,ása

t,) döntés mirrdazokban a kérdésekbcn, an-relteker az Álapszabálr. vapx jogszabáll

t, jóge!ó§én . eltil
; hatl\a. Áatt l
ie ncri lchet,

§a) Közg,úlós hatásköróbc utal,



1cgalább

3.2. Á I,iozgrlilésrc minden tryot ításbelí nrcghívó kuldésével lrcll
I(őzgi,írJéstóI szóló 1irdctrnónyt az Figiesület székhclvón is ki

nrcghí\-ni, toíábbá
kel1 fúggesztcni,

iát legalább3-3. Á megfur.ókat a tagoknak úpx kell meglriildcni, hogi azok a I(öz5.Lilés idó

3.1. ,\7 F].g}c§ülct l(özgűésénck úlósci zártl<őrűck, azon csak és ÁzátóIag az cp"r csLilet tagjai
i]letr-e az Ehök által meghí\-ottak vehetnek tészt,

4, / Rendkivűli KőzgyűIés ősszchívása:

.1.1. Áz E]nók kőtetes a 3,/ pontban foglaltekon ruJmenóerr íeídkílnL Kőzs.űlést
összehívni:

e,) ha atra jogszablrlr, r,agl hatósáp;r határozat kötclczi
b-) ha a Ki;zp,n_rilés ósszehír-ását a tagoL lcgalább 1/3 a r.ag] az Filnöksóg tagainak

1egalább lele az Llnökról x teír,ezett tapitendi pontok közlésér.el, ok és cél
regelö'e.e, e' Lr .L,,r ket'

c,)

d,)

ha a tiln-ényességi felüglcletct gt akotló szen e)rcndcli
á PlL 

':8l. 
í (/, bekeré{écn mcgh,ürozotl c§cr(

1.2. A rendkíviili liö7gvú]ést ez circ oliot adó kötiiLmóny bekór-edrezésétól számított 1 (egi)
hónapon be}iil összc keJl hír.n azzal, hog,l a rendüvüli J(ózgrrlilésre eg] elrckbcn a tcndes
közgriilésrc vonatkozó szabál,vok az rrárryldólk,

5. / Szavazati /og, haározatkéPes§ég é§ hatáíozat]Dzata]:

cg,csűlcti szcn, indítr, án\ o77e ,\lepszel]álybxír bi7tosított iogát g}-akoroh.a

5.1. Á tagok szavazati joggal vesznek részt a l{özpvúlóset, Á
1,,3o.rlr .9 .z,rr,rz,llr ,l .crd,",<zi\, { tagI

cn nin<lcn szawrz;sta
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.{ tagok a t!őz5ritésen a j(,ge]tat csak szen,éli,esen jogosultak glakorolrri z ncnl
terhészetes szemól1, tagok klíételó\,cl, xkik a Kózglűlóscn tilrvénles képvlsclójiik vagr

nreghatalrnazottjuk ú9án is képr-iscltcdreok magukat és 9akorolhatják jogalkat azzaI, ho§
:rz ilv,módon etjátó szcnlóIi, képviselcn jogosuttságát köteles iga?.]]rri, i,s az erte vclnatl<ozó

okilatokat a köz$úlósi jcgvzókönrr-lrc;z illen-e a jetenléú írüez csatolni ke]], Ámernlibcn
va]arnc]r,ncn-r telfiészetes szcmélv tag ncvól;cn rncghat:rlrnazott iát c1, úgl, az er:te

wonatkozr1l rncghatalrnazást teljcs bizorrvító etejű magánoLiretba kelt fogJalni,

Á I(óz11rilés határozad<épes, ha azon a szar-azásla jogosult tagok tóbb mint fclc jelen i-an.

.\mentrrben a 1{özgvűlós nem hatáIozarképes, a?t 15 (iizcfl.jt) napon bclüli iclÁpontrr.
azorros naprrenddc1 irjra össze kel1 hnni, és az !1,v ni,d,,n ijsszehííott mcgi§frérelr
Kózgi,űiés az etcclcti napiterrden s7cíep]ó kéídésekben a 1clcnter-ók szálláta i(,kjnlei
nilkü1 határozatképes feltórc, hogl a tá\o]maíadís \q..,.,*:l+!"l;s:lt l c]nét
mát az crcdcti rrrephívóban íellúták

A Kóz,p§űést a2 l]lrök, vag_v zz Ftnökség által J vezeti ler.ezető elnőkként.
.{ Iióz5-rilés hatátozaLlit ha ez \lapszabálv r.ag
áttalában rlíílt szavazássel, egvszeír szótöbbséggel
csctén nincs éI\-éníes hatáto7,it,

jogszabály rnásként nem tendcll<czü
hozza azza|, lrog,v szar-azatepx cnlóség

alrinek olyarr hozzátart <lzőla étllckeLt

^vlr. 'ejezet 
2/

JllK§ryeJ:

y' i.r"nh,xj ldgl &e/hal"raaos öbbsí$ll hn,.on b,*inaala l:ji^-"ee?,:

', 
^- r. lejezet2/^.), i), g.), i,) és j.) pontjziban m§§]i.i{!riótt !&désekbeí,

i nnndazon kétdésekbcn, aneltekbcn az Átapszabár a dóntés mcghozetalár ehhez köti,

l\ I.iözgr{ílés az Fig,vcsiilct |]]iókét és 1r]nök}et\,-ettesér. Ehókségénck rag]ali, úIimint
cgl,éL áltandó úpx-btézó és képviscló szcri,eit ha az Álapszabátv trráskálr nem

rcntlcll<czik rriílt szavazással 3 (hfuom) óvcs id<itartanta r,álasztla,

.\ l(özgrúiés hatátozathozatalábarr nem lchet tészt az z szcmólr,, akirrek kóze]j

hazz^t^ttozój^ (fu$§§ .l z,. ptlylJ:, a h^tátozllt a]apján ki;telezenség r-ag felcllisség alól
n-rcntesi]], bármjlrcn rnás elónrüc tószesiil l]len-e a mcgkiltcndó jogü$lctbcn cgvébként

ót<lckdt ragl, szeméhesen arifltctt.

Á l(öz;xúLés az cre<lcn napirenclcn nerr-r szetepló kétciésbcn csak lkkoí donthct, h2 x

litlzgrűlésen r-alamennl,i tag jelen r.an és a kérdés megtárg],alásx, \,xlafi]rlt a7 abbxn

ti]lta,fló hatáíozxihozata] cl]cn serüi sem ti]takoz]k,

gyakotolhatja.
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Kót Közsúlés kózötti idijszakban köz$úlési döfliést igónrló, e5szedbb megítélésú
kérdésckl;cn az Fihókség kezdemér,i czósétc elekttorltus úton is szülcthct di]nrcl .rz
alábbiak szctint:
,\ Szcnezet bárrnely tagja felteleszüett az lJrrókségnek az cldöntcncló Mrclóst, melr-et
clsótllcgesen etbírálnak, hogi, közg;lilési ülés nélkril, clcküonilrtN úton hozható e dont€s az
ű5üen,
Áz Lhólr clcktronikus sza\-azást kezdeményczbet toíábbá a2 atáb]ri kórdésckbcn:

a,) iogszabál,ri vákozás kór-etkeztébcn töftónó módosítás alkalrrár-ll,
b,) a l(i]zgiúlés álta1 kotábban mcghozott dölliés végrehajtásával kapcsolatos
rószlctkétclések megállapiása éIdekéberl,
c,) slrtgós elbfuálást igénrü eserek]lerr,

]chct, .\ határozat a

l\ Szcnczct útkáía az elekúo jlrus szavazás rész]etes eredmént,ét kiizzótcszi a llc]só
levelezó rendszeten, l\ Titkát ez elekrrontkus slavazás hitclcssógénck mcgállapítása
céljábót jegrzókiinlr,ct kós7ít a s7avazásl:l bocsátott kétdés eljuttatásának nró<ljátó1 és

ictóF)ntjától, 
^ 

szaíazatot leadó tag válaszának taítalrnáIó1 és idóporrtjától, valarrurt r
fcladó e mail címéról. .{z E]iók hitelesíti az elekttorrrkus szavazás €Iedménl,éq és erló]
legkésóbb a kö\-etkezó Kózqvű]éserren tájékoztatást ed,

EglesüIct
ú§án kell
tagok és
a].iket a

iai küldeménv
. A kózg]r!!ési

skorlni,

6./ Jcgyzőköryw

Az llgrcsiilct közgiilósétól znrnk lre\ ét ós idópontját, a kóz5,rilésen meghozott hatáíozxtokar
la]arnint az ahhoz kapcsolódó sza\:azaü atánlolrat is teítxlnazó - je5zókórriret kell r.ezenri,
nmel,vet a köz5-rilésen ehökló szernél,v (evezetó eJnök) és a két hitclcsítóflek neg1-álasztott
elx esuleu tag aláfuásával lritelcsít,

,{ hitetesség érdekébcn a közgyítlés clrrökét,:r jegvzókiinlrr.ezetőt r-alamir't a iegl zókón\.\.
brtelesítóit x közgr,űlés rncgavitását ki]vetócn e7 órdcni naplrendi pontok megtár5.alása elótt kell
negi,álasztani- A kózgr.riilési ]egzókőnrr.be bármel,v eg esületr tag betekifltllct, és 2író1 x máso]ás]
kiiltség mctfrzetése me1l€rr _ másolxtot kéíhet,

YIII.
AZ EG\aESÜLET ELNÖKSÉGE

1./ _d Közgyűlóse]< Iö7i,tti ]dószakban az Elnöksóg iláíl!ítj,l az Egresületet, szefi.ezi annak munkáját
és intézi rnin<]en o1van ú5-ét, ameher az Álapszabály vag1 jogszabálv nern ut.1l a Közg\űlés
Lizátrilagos lratáskotélre, llletóleg arrrelyer kifejezetten a2 L]rrökség hatáskilrébe utal, to\.ábbá
Lópriseli az Egesület érdekeit minden lehetséges fónrmon_ l)alntósciról, intózkctlóscitól a
következó I(ózg,vűléscn az Fi.lnöksóg kót€les teljeskijrúcn bcszámolnj_ ,\z I-.1nólisóg
tegalább 3 1?gt!.1i!é:legfelje!b 15 tagból á]l,

lzatait a megbozataluLat
iksz.otg) lcgalább, 30 (ht

rdekében, hogy azlrlil,_r
jogosutt szehéy:qlrj

,zat Áint, : 
^.:\ |&ii

szcmil}es kerjói]&§:i
( szeiint,kibiidetÉliiió].
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2.1 Az Blnökség tagiai:

a,) az Egyesület Elnóke
b,) az Elnökhelyettes
c,) az Allandó Bizottságok valarnint a Tagozatok l-i,lnökei, miít to\.ábbi elnökségi tagok

3./ Á,z Elaőkség megbízaása:

Az cls6 Elnőkség t€jainak nregbízatása jelen módositott Álapsz$ály áltásátóI Számított 1 (egy)
ér.es lratátozott id6tartarata, a,zaz 2013. május 18, flapjáig szól ezt kőr.etóen az El,rőkség tagjanrak
megbízatása cllcnkcző közgyúlési hztáíoz^t |1láí!\áb^n a Közgyűlés álteI tófiénó
megválasztásuktól s7ánított 3 (rátom) éves határozott idótxítxrnía sz6, azzal, hog:l 2z F,]iökség
tagjai tisrtségúkbeí kodátlan alkálofthel újíavál^sztharók,

4./ A2 elnőkségi tag megbízaá§a meg§zűnik

a.) a mcgbizás itlótatamálak lejáítával
b) §§W§§{áW, ha az ehőkségí

meglalósításár.al ellentétes vag1
ellátásában tartósan akadálvoztat! e vxn

c,) tön énvben vag1 i]apszabálybar, szabályozott kizátó ok bekövetkeztéyel
d,) lemondással
e.) 2z Es},esületbó] töíténó k;árássxI
i) nem terrrrészetes személy kópr.iselóje esetében a képvheleti jog bármely okból tőfténó

nregszűnésével
g,) ethalílozással

5./ Az elnökségi tagok /ogai és kőtelezettségti:

a,) az elrőkségi üléscken és az }:,Jni;kség hatáíozatainxk mcgho7atalában r.alamint az Eglcsület
tc\,ékcnysée|ébcn, tíán}.ításában és képvisclctébcn vaió iészvéteL

b,) észrcr.ótelek ós javaslatok tétele az Egycsúlct i]lctr.e alnak szerYeí múködésér.el öszefiiggó
kéttlésekben

c,) jaíaslattétel elrrökség ülés r-alarr-int tendkíviili közgr.rilós összchivására, tor,ábbá azol
napirendi Pongaiía

d,) amennyiben az Eg}csület Elrrökc az Flgvesülcttcl munta\-iszotyban á1l, úpx felette a
munkáltatói jogkőfi 

^z 
EJnőkség gyakotolja

6./ Az Elnőkség nűkődése:

6.1. Az Elrrökség saját mrrnkltefi,ét, múkódési szabáhait és ügl,rendjét az : apszabáIyban
valamint az esedeges SZN{SZ_ben foglaltakon tulnenóen maga állapítja mcg ós fogdja
eI azzal, hogy azt jóváhAgyás 1.égett x t<özg\ űés clé kell tetjeszteíie.

6.2. Az Elnökség szükség szeriflt, de legálább negyedér.cntc űlésezik, Retdkívíü e]nökségi ülést
kel] összchívai, h^ 

^zt 
bátír:Lely elnöksógi tag az ok és cél me§elölésér,el írásban

kezdcrnényezi,

6.3. Az cloöksógi úléseket ez Egyesület Elnöke livja őssze, az iiJés helyének, idópontjának és

napiíendi pont]ailak kőzlésér.el va]amht az esedeges clótcrjcsztésck rrrcgkiildésével irgr,,

hogy az err6l szóló értcsítós az ülés id6pontját lcgalább B nappal megelőzóen az elrrőkségi
tagokhoz illetvc a mcghííottakhoz megérkezzcn. Halaszthatadanrrl sirrgós esetbet az
F]lnók ennél tör-i<]ebb határidót is megállapíthat,

6.4. Áz LJrrókség iilésci ncm n}.ilr'ánosak, azokon az clookségi tagokon és a'lid<fuon kílrit csak
ez B]íIók általmeghí\.ott Személyek lehetnek jelen tatácskozási jogg2l, Áz Elnókség etíól
e]téróen is tende]kezher.

tag tevékenysége, m^gatzrtál^ az egyesületi célok
ezt indoko]adxnül hátíáltatja tetóleg ha feladatainak
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6,5. Áz Filnökség akLor határozxLképes, ha az illésen az elrökségi eagok tc]bb, mint fclc jelerr

van. Áz elrrokség úlés határozad;éptelensége esetén azt 8 napon bclüü idóporrün. izcrí]os
nepterrddet őssze kel1 hírni, rnclv e]nökségi rnés hatátozatképességérc a fenti rende]kezés
változatianr iránrzdó,

Áz |,lnökség haráíozatait cglszeíű szótó]rbségge], ü,ít
Szar.azatcacnlósóg csctéfl nincs én-én\ cs haljrozat,

szavazássa] ]rozza.6.6.

6.7 ,

6-lJ,

7,/ Az Elnőkség díjazása:

Áz EJaókség tagjai jclen ÁJepszabál,v cgves tísztsé5,ísetókte yonxtkozó cltéíó rendelkezése
lriinwlban felatlataik cllátisáórt díjazásta illcnc anvas e]lenszolgáltatísta ncm pgosrrltak, csak
költségtéfítésí€ L1rüamak igénYt.

Ix.
Az EG\E9ŰLE-í ELNÖKE

1./ Áz 1igrcsület llnöke az Eg,vcsüIct l{őzg.rilésc áltel rrlleszrott tisztsé§-iscló,

2./ Az Egyesúlet Elnöke:

i|Gc_v)
iűg szóL

A2 E€yesűlet E]Jlökének iogai és kötelezeftségej:

a, az Lln"k.eg nL ,rl,.1"n,t r, reri.e .. .zer^ rz.* <

b,) az Eg,esiiler e5 személl.ben töftónó képíiselete öná]ló eláítási jogosultsággal bclcérne a
bankszámla fclctti renctelkezést is anal, hogl szükség esetén iogosult kép\ii§c]cti
jogosultságát meghatározott ügiüen 1'a$ iilx,ek meghatározott csoportjára nézve az

Ehőkség nrás taglára átruházni
c,) a;u 1,1gvesület tevékenységének. gazdálkodásának nánlltása
d,) clnőköI az lllnókség ülésenr
c,) a Közgrúlósck ós clrrőksógr ülések kózötti idószakban az F]lnóLsóg neté]:en j;it el, de

rntézkedéseitól a 1cgki-lzclcbbi c}nókségt uléscn az Elrökséget tájókoztxtjx
i) a I{ózg.rlilést bátmikoí ősszehí\.h3tia, hlt szükségesnek tátje

3./
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g,) nánvítja és ellerrótzi az Esesiilet gazdálkodási tc\,ékcnységét, és ennek kcretébcn a tagság
vagyonától, pénzeszközeiról a kezelóket elszámoltatja, gondoskodik az é\.es költségl-etés
(pénzüg}.i tcl1 , zárszámadás illetve vagyonm&leg elkészítéséról és I{őzg,úlés elé
tc!csztés&ól, kczcli az Figvesiilet vagonát, pénzeszközcit, toi-ábbá gondoskodik a szárnvitc]i
és pénzügl,i clóftások, a bizon1.lati fcaclmet betartásáról illcnc bctartásáról

h,) a küclások számlátnak ellerrótzése
i,) megbízólevét kiadása pérrzügyekirrtézéséhez
j,) harmadik szcmélyckkcl vaIó szcrzódések hegkőtése
k,) a tagság é§ztcl.étclcit mindcnkot frgyelembe véve, a I{özgyúIés hatáíozatanak neglelelóen

ke1l az intézkedéseket megtefuie és végchajtania, gondoskodva a hxtáíozxtok és

szabályzatok végtehajtásától
t.) fetűgyelr, szenezi és összehangotja az Egesiilet szakmai tevékenységét
m,) gondoskodik a jegyzókönyvek vezetés&óI, őtzésétőI, a hztztozlttok nyilvántattásától valamint

az egvesülcti nyilr.ántaltásolr pontos \.ezetésétól
n.) aktívan közremúködik ^ z^y^|,t^I^n működéstrez szükséges pénzűgyí fotrások

megtetemtésében, biztosíiásábaí, támogatók fclkutetásában, támogatói és e$éb szcrzódósck
elókészítésében és megkőtésében

o,) a tagságtól, illetve hatrrradik szerr-rélyektól bátmely címerr belolyt ősszeg kezelésének, illetve
fe]hrszná]ásánrk e]lenótzése

p,) az Fi,gycsület ter,ékcnvsége sotán kclctkezett dokurnentációk ellenórzese
<1-) folyamatos és batékon,v kapcsolattartás az Egyesület választott itletr'e krjeLőtt

tisztség iselóivel és szetveivel, valamint a módiár,a]
t,) f,5 elemrr-rel kíséri az Lgvesület múködésévcl lrapcsolatos jogszabályokat és kötele7ó

clóírásokat, biztosítl,a azoli véglehaitását, továbbá szúkség esetén kezdeménlezi az F,gyesiileti
,\lapszabály, szabáIyzatok vagy határozatok módosítását illetóteg meghozatalát

s,) murkáltatói jogkófi gyakotol az Eg}-csiilcttel n-runkaviszonyban á]ló szemayek lelett
t,) mindazoknak a leladatohak az cl]átása, amelyeket jogszabálv, i\lapszebály illetó}eg a

Közgyrilés vagv az EJnökség a hatáskötébe utal

4. / A2 Elfiök űíazíísa:

Áz Elnök fcladatei ellitásáért üazásra jllet\.e anyagi ellenszo§áltatásn a \rIIL fcjczct 7,/ Pontjáí2
figvelcmrncl illctvc azzal ilsszhangban nem jogosrrlt.

5. / Az Elnők mcgbizalasa megszinik:

")
b.)

c,) tör,vénvbeo vag} alapszabályban szabirlyozott k;áíó ok bekő\.etkezté\.eL
t1,) lemondással
c,) az Eglesüetból töténó kizátássa1
f.) nem tenrrészetes személ,v képr-iselóle esetében a képYiselett jog bímel} okból tóftáró

nregszúnésér,el
g,) clhalálozással

x.
AZ EG\aESÜLET ELNÖKHEL\TTTESE

1./ Az l1gyesüIctnck cgy FilnöLhclyettese r.arr, mrnt
tisztsó9 iselő,

az Egyesűlet Kőzgyilése által választott
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2./ Az Elllőkhelyettes iogai és kőtelezettségei:

a.) az Epesi et ter.ékenységében, iránl,ításában és képyiseletében 1.eIó rész,!,étel az E]nökkcl
töíténó eg},iitünúködés és egycztctés útján, mehnek ketetében az llgyesiiLlet múkődésévcl, az

Filnök riletólcg a I(özgrilés dőntéseive] kápcso]atban észíevételeket és jnvasletokxt fehei
jayaslatot tchct rcfldkí\.üti KözgÉlés óss7ehívására, tol,ábbá azok rraprrendi pontjaira
elllitja az ELtók illetólcg a l{öz$űlés 

^It^l 

tábílott fc]adatoka! és cnnek keretében esetlegcscn
gekotolja az Ehök által átíuházott h2Liiskótöket,
az Elnókhc]}cttcs az Ehőköt, atnak akadáIyoztatísa esetén - a banlrszámla feletti tendelkezés
jogát c§rl. Fcjczct 4./pont) kvéve telies hatáskölbeí helyenesíthcti, egyehekhen az

E]nőtüelrettes tiszt§égérc az elnökségi tagokra vonatkozó szabályok megfelelócn iránladók.

3./ A2 Elnökhalya.lfs dijazá:a:

Áz Ehökhe\enes feladatai cllátísáért díjazásn illctvc anyagi ellenszolgjltaLísm a \ I]r. fe]e.,et 7,/
pongára fig,elernmel jlletve a7za] összhangbaú - nem jogosult,

4./ Az Elílókhelye es megbízatása megszűnik

c,) tön énvbcn vagv alapszabá1l.ban szabályozott kizáró ok bckö\.etke2té,i,e]

d.) lemondással
e.) az Egyes,,ilctbóI töténó kizátássa1
l) nem természetes szcmólr, képviselóje esctében a képviseletí jog bárfic1}, okból töíténó

rl-regszűnésé\.el

g.) elhalálozással

xL
AZ EG}ESÜLET rÉpvrsBr,BTB

1./Áz Eg.-esúletet az l]lnök önálló aláfuási jogal jogosult lrépvisclni, beieéttr-e az !)gl csülct
Llnk,zannájl lelero rcnJllLczé.logal i-,

b.)
c.)

d-)

^.)
b,)

xII.
Az EG\aESULET TITKARÁ

L,/ nz Egvcstilet Titkiía az Eg,vesúlettcl rnuntaviszooyban álló !,á]ásztott tisztsógviselónek nem
minósti]ó természetes személy, mell jogvíszonvta \.onatkozó mufllmszeíz6dés megkötésérc és a

munlráltatór jogkót gr,akorlásáta az Egyesüet J,)lrröke jogosult.

z, / A Titkáí iogai és kőte]czett§égei:

3,1. A 'l'itlrái az Elrröksóg fclhatalrnazása illetvc a munkaszerzódésében foglaltak alap)án, u
Elnök áltel ráruházoti 2dminisztíatív és űgyintézési felndatokat látjx el az E]nók il]ctvc
szrikség szerirrt a ltőzgyűléS felé tórténó lreszámolási kótelezettség mc[ett.

3.2. Áz E]nők fe]kétése ós a képviseleti iog átfllházása esetén - 2z ELnőköt hell,enesítve
jogosuti az Egyesiiletc! miflt képviselettc cscdegesen felhatalrnazott munlraválla]ó eZ a(]ott

üg1üen esetileg képr.iseJrri,

3-3, ,\ Titkáí látia eI toláhbá az E§-esütet pénztárosi, gazdasági vezetói feladatait, meJ,vnek

ketetében:
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lt,) a, Ll.t.jk1'el cgl,üftmű]iöd\.e nltézi az Eglcsü]ct gazdasági üg]eit és gondoskodik az
óvcs liöItségr etéS (pénzüs.i teír-), záfszám2dás illen-e vagyonmérJeg elkészítéséról és

I{t]zgyilés elé tetjeszrésétól

b.) az Lpl esulet gazdasági helvzet&ól tel dszetesen beszín, o} az l ilnökségnck ilietr, c a
Kózg}.űlésOek

c.) §eze,,t az Eglesűlet pénzúrkönrr-ét, és arrlagi fclclóssóg mcllctt kczcü az Eg1cslilet
\ J{ ^nJl, len/e, /lö"cit

d.) a tagsági űjat ncrn Ézctó tagokat és egréb cgvcsűlcti kintlér.ósógckct az Tilnöksóg
Gle IF Id.?e-e,en ]c'c--

e,) köteles a vonatlrozó s7árnvit€ü és pénzügi clóitásoLat, a bizon1-1an fcglclmct
betetani illcn c annak bctartásától gondosl<odni

3./,\ Titkár rr-regbízatása a munkal-iszonyának bárrnc]v olrból töitáó megsziintetésével itlen-e
megszűnésé\.el szűnik rncg a munkaszetzódósbcn illctólcg a lratálvos \íunka Tórr-éni,kóniryében
tbglaLr rendelkczósck szeinti.

xIII.
AZ EG\ESÜLET EGYEB TISZTSEGVISELÓI ES SZER\aEI

I. / Egyé b ti sz ts égl,is e Iők:

Ámennyiben szükségcs, úg1 lrz El'rökség a jclcn alapszabár.ban foglaltakon tul,nenóen
kiilijnbözó fclaclatok elvégzésére a tagság sotábó1 személreket kérhet fel é§ nevezhet ki x Köz$.Ljlés
utillagos jór.áhagrása mellett,

zr^

2./ Bizottságok



leletőssógét mcg:rlapozó tón] meriilt fel.

Llrrökség
n j]ktr.e azok
pt vag1 szük;óg
ak összclí,íását

ult.

az cliiróekben felsololt

isekct
eífeslÍenl á ton-en\cssc|l

csület ragl.rliások jogái,

hozza.
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kifejtésóre iránpló
n á[ tra jogszabály

éiáiiil _ kivéve z bátki á|a:!

okataiáiokat, és 
^z 

Egyesüet áta,l
okiatbáíl fogtalialnák rrregfetelóeli

2.2. Állafi dó B izo tt§ ágok

Az E5esülerberr a jelerr llporrtb:rt 
_ 
t,gzltc rt ,lal.b nreglcL,,]t,\ ,lLrd" Jnz,,trságok múkildnck

tematiLüs fciadxil.i]lőflkónt, mel\, ÁJlerrdó Bizonságok Ehókét a I{öz$.rilés l.áIzsztlz tza1,,
hogr az ll1andó l3i7oitságolr F]lnókei egben az Lhókség tagjai is, mel,\1e tekntelte1
megbízarásuk idótatamáta az El,rókség mcgbízatására. íolratkozó Lcrrcicllezések rr,]rnt adók
értelemszeóen. Áz Allandó Blzotrság Elrölrc az adott lllanrló Bizottság tagjait az aktuálrs
fcladatokhoz igazodi,a ,,ad hoc" jetteggel alkelomszerúen len,e az Elrrókség vag1, a
Kö7$,íllas által mcghxtározott feledxt eJlátására hír-je őssze az Eg,esLiler tagjai kózú1 szrikség
szetnú létszámban, Az Á]landó Bizottságok nűködését és ó\,cs Progíaniát aZ adort blzortság
ehőke saját hatáskótében lratátozza mcg,

a,) Ellerrőíző és Etikai Bizottság
b.) Ktrtatási, Fejlesztési és Szolgáltatási Bizottság
c.) Társadalmi és Szeívczeti Kapc§olatok Bizott§ága
d.) oktatási Bizottság

2.3. Eseti Bizoxsl$ok

a.) ÉrtékelésiBizottság
Áz Egesület rer-ékerrysége keretében tórtónő órtékelési tel-ékenvséghez szúlrséges cljátás
lefolytatására az l]nökség 3 5 ragú Etékelési Bizottságot hozhat létre és állithat le1, ameh
a órtólrclóst clórc rilgzítctt szcmpontok szerrrrti értékclési rcndszer és az Lhökség
útrnutatása alapján r.ógzi, melv eljárás lefol,r,tatását kövctóen javlshtot tesz az Llrrókség
feló. Az Ettékelési Bizottság munlájába s7iiksóg csctón az Elnclksóg cliintésc alapján külsó
személr, is betonbató.

l> -) Sza,laz,atszámláló Bizottsági
,d Iiözg}.űtésell \.alamht ll tisztsóg\.isclók mcgválasztásakot sziikség eseten

nFíjiott cá szeíinti iuttalrist ,

ai a!l) pon kőzeh bozzátattozólzt.

E5 esrilet I(oz5rilése eseti SzavazatszámláIó Biz rá]aszt ós hc.,z létrc a i{öz
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Áz EgyesirJet feladatainak crcdnényesebb és hatékonyabb mcgvalósítísa érdekében az
F]lnökség az Egesulet tagjatnak soíából §züksóg szetjnt _ 2 Kőzs^ilés utólagos jó\rfia$ása
mellett további bizottságokat is létehozhat rlletr,-e múködtedret, mely bizottságok az
EJrrökség rrányítása és ellenórzése mellett az Elnökséggel egv-eztetett munkaten- alapjárr
múködnek.

3./ Tagozatolc

Az EgycsiiL}ctben a jelen dpontban lőgzített aiább rncgjclölt Tagozatok műJrödnek
szalrágazatonlrént illen e szaktetiiletenl<ént, mely Tagozatolr Elnókét a I(özgytilés ráIasztja az,zal,
hogy a Tagozatok Elnökei egüet az Elnőkség taglai is, melye tekintcttc1 mcgbízatásuk
id6t2ítamáta 22 |,]nökség megbízatásáta vonztkozó tent]elkezések tányadók éttelemszetúen,
Az egyes Tagozatok saját munkatcrdiket, ér.es ptogtamjukat és ügYíendjüket - az alapszabá1l.ban
valamint az csct]eges SZMSZ ben foglaltakon túlmenóen és azok kcrcti között maguk állapítják
mcg ós fogaclják el azzal, hogy azt jóváhaglás végett az F,lnökség clé lrcll tclcsztcni,
r\z egyesüLetl tagok maguk jogosrrltak megáasztani, hog1 mely 'lhgoz^tb^ á,,,á1111k tattozti 

^zza\
ho$,-- 

^z 
adott tagozetbz tartozó egyesületí tagokat a Tagozat EJnöke kötel€s n],ilváltaítxí1, éS attól

az Ehőkség tészére tájékoztaúst adl1i. Valamennvi Tagozat |,lrröke lrötcles to\-álrbá hűködéséről
az Elnökség felé rcndszercscn, mig e Közgyüés feté teglíbb évente egy elkalommxl beszámolrri. Á
Közgyűés bátmüot jogosrrlt új Tagozatot létchozni 1,a$ mcglél.ó tngozatot mcgszuntcmr,

a-) Elelmiszer Tagozat

b.) Gyógyszeí Tagozat

c,) Gépipari Tagozat

cl.) Nyomda Tagozat

e.) Közszokáltatói és Közlekedési Tagozat

l) Létesítmény-fcnnt 
^ttási 

T 
^gol^t

g.) E§zköz é§ szoftveí "íagozat

h,) SzokáltatóiTagozat

i,) Betendezés Intenzil Tagozat

4./ Appaátus:

4,1. Az Egesűlet tevékenységével krpcsolatos opclatíl. admiírisztíatí\. fcladatok ellátjsára az
!,]nölrség appaiátust hozhat létte, me\nek létszámát és szetvezetét oly módon állapítje
mcg, hogy az biztosítsa a fcladatok hatékony és gzdaságos elJátását.

Áz appatátus tészt vesz a Köz$,űléS elókészítésébcn, kirlönbözó elótetjesztések
kidolgozásában valamint az E]nöksóg ilefi,e az F],Inök harjskölóbc tartozó döntésck
elókészítésében és végehajtásuk megszeff ezé§ében,

4.3. Áz appatátus az Elrrökséggel egyeztetett munkatet\. szeint a'fidrár vezetésé\,el Yégzi
ter.ékenységét,

xIY.
ÁLTAI-{NOS VÁLASZTÁSI SzABliLYoK

7./ VáIasztó/og:

1,1, Ak/í, ,ákqőja!
A I{özglrilésen szavazati jog és aktív r,álasztójog az Egyesület valamcnyi tagját mcgillcti a
VIIL fejczet 5./ pofltjának rendetkezéseivel ósszhangbar, ,

1.2.
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1.2. PL!.1.1"11j l.]ák.l?íőjar ,ák,l*dtó!ág)
Az Eg}-esiilet \.á]asztott tisu tségliselője csak az az eg,vesülen tegsággal rendelkczó r.ag,- ncrn
tetmészetes személy egl esülcti tag képúseletéíe jogosult magyar állampolgárságú,
bünteden elóéletú iermészetes szcmély lehet, aki addigi tevéken_vségér-e1 az Ep"r,esűlet

tagságának elismetését rnát kvír-ta, ós nem á[ ki]rügyektól eltüás r-egv egl,éb kizáó okok
hxtályx alxtt,

2. / uáIasz tási sza b áIyok:

2,]. .{z F]glesülct tisztújító KözgrűléSi elótehozott va§ tcndlúvűli \,álasztás esetétól
eltckjofi-c ic]cn alepító okirat allírásától számitott 1 (clx) óv núIva, azt követóen 3 évente
tajt \.alameflí}.i vá]-zsztott állandó tisztsépyiselóje r-onatkozásában-

2.2. Á r.álasztástó1 mindcn csctbcn hiteLesító által hitelesített ies,zókönir. kószül,

xv.
AZ EGiESÜLET SZER\aEI ÁLTAL HoZoTT

HATÁROZATOK BÍRÓSÁG ELÓTTI MEGTÁMADÁSA

1./ 1z !,gyesiilct valamcl,v szcrl.énck töívényséíró h^tátozatát bátmcly tag a tudomásfua jutásról
számítort 30 @arrninc) napon belü1 az illetékes bíóság előtt megtámadhatja fcltéve, hogl,a rag

az li,gycsületen belülí jogon oslati 1elretósógeket teliesköíűetl kimetítette,

2./ n hatátozat megtár-radása 
^ 

hatátoz^t vógrehajtását nem gátolja, a bítóság azonban ntdokolt
esetben x haiáíozxt Yégíehaitásái felfri,aqes7theti,

xVL
AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

I./ Az Egycsűlet bevételei:

1.1. Az Eg,vesulet tc\-ókcnységóhez szükséges pónzügli forrásokat az alábbi bevételek képczik:

tagság díjak
teímészetes és jogi szcmóIyek adományzi:,íáaláttlászt,hozzálárulásai, támogetásai
lrazai és rremzetközi alapokból szárnazó bevételek
a szcmélr.i jövedelerrradó meghatározott részének adózó tendelkezósc szcrinti ]riuta]t

óss7cg
tendezl.ényck szcn,c7ósóból és lebonyolíásából szátmazó cset}eges Jlevételek
kiegészító tcr,ól<cnységból, befektetésekból szátmazó csctlcgcs bevételek

Páh,iati ber-étclck
egyéb be\.éielek

rr-réttékét a Közgúlés
kéthatmados szava7atj többséggel hozott haárt:zatÁya] áJlapitja meg illen-e nódositja, és

]ragla jóvá,

Az E5 esritet nevében vap"r javára történó hozzájátulások illetl-e adománt,ok gűjtese v;gt
támogatók fetkutatása nem járhat az adomárlyozók letóleg más tánogetó szemé],\,,ek

zaklarásár,al, szernélyhez flizódó jogok és az err-rberi rnékóság sétel,nér-el- Az Egycsúlet
ner,ében és ja\,áía töíténó adomán,v és tínogatás snijtése csak az Flglcsiilct írásbcJi
meghatalmazása alapján végezhetó.

1.2.

I,
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Az F]g}esúlct iószérc juftetott adományokat, hozzáji,tulásokzt, táhogaúsok2t xz
aáomártyozó i]let\,e támogató nl.ilwántartásába lrcáütoft kön},v szednti éttéLen, ennek
hiányában a szokásos pirci áton keü nyilvántaruisba venni.

2-/ Á,z EgyesűIet vagyotn:

A tagok ált21 befuetett tagsfui díjak valamint a7 ].]gl,esüct célját szo\áló fenti bevéteü
forrásokból bcfolyó pénzösszegek az Egesiilet vagyonát képezilr, mely vagyon oszdrareün,
a,zolr,at hzátóIag zz hgycsülct cé}jának eléréséte lehet foidítaíi.

Áz egl es.rJeri ug.dts barrril)(,1 modon ronenó mep.zúne.e \ag} meg\7ünr( re,e e.eIen,l
tagot 

^z 
Egyesúlet \.agyonából scnínilyeí ié tés nem illeti meg.

Az Egyesiilet megszúnése esetén az Egyesiilet vagyonától a Kőzg}"ilés hatáloz a XVII.
fejezetben l€altak szerint.

2,1-

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

j-4.

3,5.

3,6,

j.l-
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3./ A2 Egyesiilet g"azdáIkodása:

Áz Egyesület jelen AlapszabáJv ll, fejezetében meghatározott céljai megvalósítása
érdekébcn vagyonával éves kóltségvctés és pénzügi tcív x]ápján , önállóan
gzdáILodik, Á gzdáIkoűs rendjéte az egyesületek gzdálkodásán vonad<ozó szabályok
itányadók.

Az Egl,esület a tagdíjakkal, 2 támogatók álta1 terrdelkezésrc bocsátott lnvagi
eszközökkel és az esedeges gzdálkodási tevékenységból valamjnt az cgyób megjelölt
bevéteü forrásokbót befolyt pénzösszeg!]el gazdálkodik, amelyek kizátóIag az cgyesiileti
célok elérósc órdekébcn vá]lalt, jelen _,\lapszabály lI. fcjczctében tögzített feladatokta
keriilhetnek felhasználásra, és az Egl,esület pénzeszkózeiból illetvc vagyonából 1, módon
csak az EgyesLilet étdekeinck, céljainak és leladataimk megfclcló kirdások
finanszirozhatók.

Az llg.-esiilct a gazdáIkodása sotán elért cscdcgcs ctcdmónyét nerrr osztja fel, annak
felhzszt:'áIása ázárólag az eg1esüeti cé)ok elérésc érdckében vá]lalt, jelen ÁlapszabáIy
IL fejezetében tögzített fcladxtokía tdfiénhet, Az Egyesűlct g2zdálkodáSa SoIán

nyeíeségre nem tőíekszik.

r\7 F]gyesü]ct az Álapszabátv II. fcjczetében meghatározott céljai (alapcél) tllcn,e az
alapcél szetioti tcvéLcnységei rr-regvalósításának gazdaságr fcltételei biztosítása étdekébcn
kifejtett szoJgátatások nFljtásával gazdasági ,v-állalkozási tevékenysóget másodJagosan
fol,\,tathat, emelnvibef, az az alapcél szetitti tevékenységet tem veszélyezteti,

Á tegsági díjak2t az Eg}esiilet clsósoí]ran feíntaítás! úg,witeli költségek, valaminl 27

F.gyesületet terheló jártlékok és adók megfizetésére használja fel.

^z 
F]gycsiilct a gazdálkodásától olyan nyilvántatást kötclcs vezetni, amellóől

gazdálkodási tcl.ékcn],sóge nyomon kővethetó, a tagok áItal bármikot cllenórizhetó.

Áz Egyesüet t^íto7ás^iéít saját vagyonár.al felel. A tagok az Eg)-esülct taítozás2iéít 2
tagsági díj be62etésén túlmcnócn saját vagvonukkal nem fele]rrek.

Áz Egyesűlet váltót letr.e más hitclviszonyt megtestesító éítékp,tpítt nem bocsáth2t ki.
lz llglcsrilet csak olyan módon vchct fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amcly nem
veszélvezteti az alapcéI szcrinti ter.ékenységének clláúsát és múködésének fenntaítasjt.

Az F]g}csülct saját rnaga rendelkezik rTer.évcl, címctér,cl, Iogójával és mrnden a tel-éhez
kapcsolódó joggal kűlönös tekintettel a hitdetési, teklám és a tcvékenység televíziós,
íáüós va]ámtl]i eg,-éb elelrtronikus technikákkal tőfténó kózvetítésével kapcsolltos
jogokta, mcl1, hirdetési, teklám illetvc közvetítési jogokkal kapcsolatosan e$ é\,flél

3.9.
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hosszabb idóre szóló szerzódés csak a I{özgrű]és kúli]n döntése és fclhatalrnazása alapján
köthct, mc]vrc tckintcttcl c7cír kiilón k6zexúlési dónrés és felh:rralmezás hiányábat az eg,
évnél hosszabb idóre vag határozott ídórattanta kótőtt szerzódés eg év elteltér.e1 ette
irátvuló újabb kc]zpxrilési dontós ós fellrata]rr-razás hiánvában hatályát vesztr, meli,
l,, rr]ner t _ ,ze-zódé.l,er fe' l.U ,int. ,,',

Áz Egyesiilet gazdálkodásárrak tészlctcs szabá]vainak meghatárclzásárl a ki]zgűlós
gazdálkodási, pénzkezelési vag ep"r éb szalily7atot a]lrothat ós logadhat cl,

4, / Bankszámla feletti íelldelkezés:
]\7 F]gl csülct barrkszámlija fclctti tcnrlclkezéslrez az E5,esület Lhijkérrek aláítása szrikséges, az
E]nök igazolt és tattós ekadályoztatása csctén a bankszánla fclctt xr, ],]lnökhel,rettes és eg
e]nökségi tag ep"r.Litteserr jogosult rencletkezni,

xvII.
A EG\aESÜLET MEGSZÚNÉSE

1,/ Az Egyesűlet megszűnik

lótte§§tiiiih]itáiöz§§rgóldia2m eltelt;

ótt fóltétcl bekövetkezéséhez kódóít é§,éw_tel bclü§,etkezelq

céljanzk megr z)ó.rtó.l tehetedcnne r.all es úi celt nem bararuzlaL

3,10,

j ]]

3-12.

c,)

d.)

a-)

b.)

r)

g,)

kéüarúidrjsó]ibj*él

e,) haaixxwi§s4ltiiei,-1i€i§iilri§:{8{§Érl@i
eg'esü ág}'tö§b é§_*:ésii!§§.itv-:áük (ogutód]&naii@§ril,ö,

6 (|-, ircresztiil oem &i et al§_f!íz)..S§

Ha az Elx,estrlet leioszlatással szúnt rneg, r-e5 megszúnését á]lapították mcg, és az cg csitlcti
vag, on fellusználásáró] l]tetve sotsátó1 ncln tóítént tendelkezés, akkor az a hitelezói igónvck
lriclégítósc után a cild szenezetek támog2rlsára r.aló fclhasználás céljából a Nemzeti
l.,9-tittmúkildés i\lapot illcti mcg:rzzal, ho5 a vapxon fclhasználásának módját l Ciril Infomiciós
Potrálon nl,i]r-ánosságra kcil hozn,

3./
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x!,III.
ZÁRÓ RENDELIGZÉSEK

1./ 
^z-{lapszabáIyb,n 

nem szabalyozotí: k.raé""t t." W
ffi. és a7eqe,iikl jryi/, a kb:Jz!<rú ja&íl)ísnjl, ,alani í d iuil r?lDeryrek nűkddéréúl ís tánlgalásánjl
r7ólő 201 1 . fui CI})(V rz tendelkezésci az irányadóak_

2./ ]elerL Alapszabály egyes pontiainak éfirénytelensége az egesz Alapszabályt nem tcszi én énlelenrré.

3./ Az Egyesiilct a Szegedi Tórvényszéktól kéri nyilíánt2ttásba vételét. Áz ll,gycsülct a bítósági
nyilvántaításba vétellel jön tétre.

4./ Jelen nódosi!3so_tka1,5g,seges szerkezetbe fogJalt Álapszabá1 az ngy.si;]et W§ffiW
ffi log2dt2.1 é. hJ$ta ]ó! 

j,

Budapest, 2015. december 17.

,khn nódaítálakkal eglréle! :l,lrker,übe íOg/alt Ald?Jldbá\í Szegeden, 2015, decembet 17. nap-án leiegy7en
ű gidejűlq a Cü. )8. § (2) beke3l,iin ,1gelennel iga1olon, hog) 1111 dk s<öl)e!e negtelel a4, Alapqabáj
nóda!ííáíak dlapián l)ará00! trríal ának:

NÁGY Ú i IRoDA
Dr NA :l ügyvéd
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