EGYÜTT A JÖVŐ MÉRNÖKEIÉRT SZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLYA

Budapest, 2015. április 20.

Tartalomjegyzék

a) Fejezet .....................................................................................................................................3
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK .........................................................................................3
1. A szövetség meghatározása ............................................................................................. 3
2. A szövetség célja és alapvető feladatai ........................................................................... 4
3. Kapcsolat az oktatási intézményekkel és érdekképviseleti szervekkel ........................... 7
b) Fejezet ....................................................................................................................................7
A SZÖVETSÉG TAGSÁGA .....................................................................................................7
1. A tagsági viszony létrejötte ............................................................................................. 7
2. A tagsági viszony megszűnése ........................................................................................ 8
3. A szövetség tiszteletbeli tagja ......................................................................................... 9
c) Fejezet ...................................................................................................................................9
A SZÖVETSÉG ÖNKORMÁNYZATA ...................................................................................9
1. Közgyűlés ........................................................................................................................ 9
2. Elnökség ........................................................................................................................ 12
d) Fejezet ................................................................................................................................14
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ................................................................................................ 14
e) Fejezet .................................................................................................................................16
A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐI, KÉPVISELETE ........................................................16
1. Elnök ............................................................................................................................. 16
2.
Alelnökök .................................................................................................................. 17
3. Titkár ............................................................................................................................. 17
4. Bankszámla feletti rendelkezési jog ............................................................................. 17
VI. SZÖVETSÉGI SZERVEZETI EGYSÉGEK.....................................................................17
1. Munkacsoportok ............................................................................................................... 17
VII. Fejezet ...............................................................................................................................18
VÁLASZTÁSI SZABÁLYOK ................................................................................................18
VIII. Fejezet ..............................................................................................................................19
A SZÖVETSÉG PÉNZÜGYI ALAPJAI .................................................................................19
IX. A
TAGDÍJFIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG
KELETKEZÉSE,
MÉRTÉKE,
FIZETÉSÉNEK MÓDJA .........................................................................................................20
X. Fejezet .................................................................................................................................21
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE ............................................................................................21
XI. Fejezet ................................................................................................................................22
HATÁLYBALÉPÉS ................................................................................................................22

2

Az Egyesület Közgyűlése 2015. április 20. napján a 1/2015.04.01. számú határozatával
elfogadta a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Közgyűlés, a 2013. évi V. törvény vonatkozó §-ai; az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, valamint a 350/2011 (XII.30.)
kormányrendelet alapján kérelmezzük a Szövetség közhasznú jogállásának, továbbá az alábbi
módosítások (vastag, dőlt betűkkel kiemelve) nyilvántartásba vételét.
1.

A szövetség meghatározása

1.1. A szövetség, mint társadalmi szervezet (egyesület) olyan önkéntesen létrehozott,
önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra alakul,
nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi rendes tagjai (a
továbbiakban: tag) tevékenységét. A szövetség jogi személy. A szövetség országosan fejti ki
tevékenységét.
A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá
országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem
állít, és nem támogat. Emellett az Európai Parlament tagjának történő jelölést, a megyei jogú
város képviselő-testületébe történő jelöltállítást, valamint a polgármester jelölését nem
támogatja, illetve a fenti választások során jelölteket nem állít.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1. 6.

A szövetség neve: Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség
A szövetség rövidített elnevezése: EJMSz
Nemzetközi névhasználat: Alliance for The Future Engineers
A szövetség székhelye:1052 Budapest, Váci u. 16/a.
A szövetség jelképe (logója):

2.

A szövetség célja és alapvető feladatai

2.1.

A szövetség célja:

A magyar nemzetgazdaság korszerű piacgazdasággá való átalakulásának egyik előfeltétele,
hogy az egyesülési jog alapján a gazdaság szereplői által alakított, önkormányzattal
rendelkező, az államigazgatás szerveitől elkülönülten működő társadalmi szervezetek jöjjenek
létre.
A gazdasági verseny szabadságának tiszteletben tartásával jelen szövetség céljai:
- A mérnökszakma társadalmi presztízsének emelése a középfokú oktatás, a felsőoktatás
és a gazdasági szereplők általános érdekeinek érvényesítése érdekében.
- Az oktatás, szakképzés rendszerének a piacgazdasági igényekhez történő igazítása,
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-

Az oktatási szövetségek működési területe gazdaságának fejlesztése, támogatása,
A megfelelő minőségű munkaerő-kínálat megteremtése, fejlesztése, erősítése,
Az oktatási intézmények felé történő gazdasági elvárások közvetítése, koordinálása

A szövetség a szövetségi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult.
2.2.
-

A Szövetség feladatai:
Munkaerőpiaci felmérések, előrejelzések koordinálása, szakképzési irányok,
koncepciók, stratégia kialakítása.
Szövetségi gondozásra átvett szakmák feladatainak felügyelete.
Együttműködések, munkakapcsolatok szervezése a fenntartók, szülők, tanulók, iskolák
és a gazdaság szereplői között.
A szakképzés regionális feladataival foglalkozó felmérések, tanulmányok, koncepciók
készítése, véleményezése.
A Szövetség célja a fentiekben megfogalmazott feladatain túl a tagjai és nem tagjai
közötti olyan együttműködési lehetőségek megteremtése és fenntartása, amelyek a
szakmai érdekazonosság alapján elősegítik és folyamatosan biztosítják a gazdasági
társaságok, az egyéni és társas vállalkozások, a jogi személyek valamint az oktatási
rendszerben jelen lévő társaságok, intézmények közötti közvetlen gazdasági, társadalmi
kapcsolatokat, a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködést.

2.2.1. A szövetség feladatai az oktatás fejlesztésével kapcsolatban
a) javaslataival, véleményezési tevékenységével támogatja az átfogó oktatásfejlesztési,
gazdaságstratégiai döntések előkészítését,
b) együttműködik az állami és az oktatási intézményekkel, illetve a munkaerő-piaci
érdekképviseleti szervezetekkel, kamarákkal, szövetségekkel,
c) tájékoztatást ad a gazdasággal összefüggő munkaerő-piaci kínálat alakulásáról és
elvárásairól, valamint a gazdálkodó szervezetek tevékenységét érintő oktatáspolitikai
döntésekről és intézkedésekről, ezek hatásairól;
d) előmozdítja a mérnöki szakma társadalmi presztízsének fejlődését,
e) közreműködik az oktatásfejlesztési koncepciók és programok munkarészeinek
kidolgozásában és végrehajtásában;
f) közreműködik a közép- és felsőoktatási intézményekkel, a belföldön végzett vagy
belföldre irányuló, továbbá a külföldiek számára belföldön végzett munkaerő-piaci
tájékoztató és propagandamunkában,
g) az oktatási és mérnökhallgatói szervezetek tevékenységét összehangolja, ennek
keretében kiállításokat, konferenciákat és más rendezvényeket szervez;
h) közreműködik a gazdálkodó szervezeteket és az egyes szakmákat érintő tájékoztatási és
képzési feladatok ellátásában, ennek részeként pályázati módszertani útmutatót állít
össze,
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i) tájékoztatást ad a pályaválasztásról és oktatási lehetőségekről és feltételekről, az
oktatási intézmények egyéb aktusairól és NEFMI döntéseiről;
j) előmozdítja a gazdálkodó szervezeteknek az oktatással, képzéssel összefüggő
tevékenységét, ezekhez módszertani segítséget nyújt és támogatja e területeken a
képzést és a továbbképzést;
k) az oktatás és képzés számára irányelveket fogalmaz meg, mely elősegíti a közép- és
felsőszintű oktatás minőségét, valamint a hallgatók felkészültségét a munkaerő-piaci
igények figyelembe vételével;
2.2.2. Az oktatás, képzés általános érdekeinek érvényesítése
A szövetség az oktatási és képzési tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek
érvényesítése céljából
a) javaslatok, vélemények, tájékoztatások nyújtásával előmozdítja az oktatási
intézményekre vonatkozó jogszabályoknak, kormányzati és helyi önkormányzati
programoknak, intézkedéseknek az oktatás fejlődéséhez, szervezettségéhez, a
munkaerő-kínálati - mérnöki oldalról történő - megfelelő minőségéhez szükséges
programok kidolgozását;
b)

a szövetségi javaslatok, vélemények, tájékoztatások megalapozottsága érdekében - a
statisztikai törvény rendelkezéseinek megfelelően - adatokat gyűjt és az adatok alapján
a gazdasági folyamatokról elemzéseket készít és hoz nyilvánosságra.

c) kezdeményezi az oktatás és képzés előkészítésének, fejlesztésének, tematikájának
érvényesülését, a megfelelő minőségű munkaerő-kínálat kibocsátását akadályozó vagy
korlátozó intézkedések módosítását vagy hatályon kívül helyezését, illetve az ilyen
körülmények
megváltoztatásához
szükséges
jogszabályok,
intézkedések
meghozatalát.
d) Az oktatási intézmények, gazdasági szervezetek széles körét érintő jogszabályok,
szabályozási koncepciók tárgyában a szövetség évente legalább kétszer szakmai
konzultációt tartanak.
A szövetségi ellátásához, valamint az elemzések elkészítéséhez a szövetség jogosult a taggazdálkodó szervezetekről valamint oktatási intézményekről vezetett nyilvántartások
nyilvános adataihoz való hozzáférésre.
2.2.3. A 2.2. pontban
alaptevékenységként látja el.

felsorolt

tevékenységeket

A Szövetség feladatait:
- a közgyűlés,
- az elnökség,
- a szövetségi titkár és szakmai koordinátor, valamint
- a munkacsoportok, útján látja el.
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a

szövetség

célja

szerinti

2.2.4. A szövetség közhasznú besorolása: egyszerűen közhasznú szervezet
Az Ectv. rendelkezései szerint:
34. § (1) A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának
tartalmaznia kell, hogy a szervezet
a) milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú tevékenység(ek)et mely
közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladat(ok) teljesítését
mely jogszabályhely(ek) írja (írják) elő, valamint - ha tagsággal rendelkezik - nem
zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;
d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

1.

Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében a 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20.
pontjának megfelelően az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
tudományos tevékenység, kutatás: a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról
szóló 2004. évi CXXXIV. törvényben meghatározott „Együttműködés a középtávú
tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában” nevű
közfeladat ellátása érdekében a törvény 5. § (3) bekezdése szerint.
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: szakmai rendezvényeket,
továbbképzéseket szervez és vezet le, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 4. §-ban meghatározott „felnőttoktatás, fejlesztő nevelés-oktatás” közfeladatok
ellátásának segítése érdekében. (nevelés, oktatás)

2.

Egyéb tevékenység:
az euroatlanti integráció elősegítése

A Szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból'.
3.

Kapcsolat az oktatási intézményekkel és érdekképviseleti szervekkel

A szövetség az országos érdekképviseletek, kamarák, szövetségek helyi szervezeteinek
bevonásával szükség szerint konzultációs fórumokat hoz létre.
Ennek célja, hogy a szövetség és az érdekképviseleti szervek a feladataikkal összefüggő
kérdéseket egyeztessék, közös álláspontot alakítsanak ki, és közösen lépjenek fel a tagok,
valamint a térség munkaerőpiacának szakmai fejlődése érdekében.

6

II. Fejezet A SZÖVETSEG TAGSÁGA
1.

A tagsági viszony létrejötte

A szövetség tagja lehet bármely természetes személy, belföldi gazdálkodó szervezet,
társadalmi szervezet, alapítvány aki (Hl. amely) a Szövetség célkitűzéseit magáénak vallja, és
elfogadja a Szövetség alapszabályát, valamint befizeti a szövetségi tagdíjat.
A tagfelvétel a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
1.1.
-

-

1.2.
-

A szövetség tagjának kötelessége, hogy
megfizesse az alapszabályban meghatározott összegű tagdíjat,
a regisztrációs adatokat szolgáltassa,
megtartsa a jelen Alapszabályban és a szövetség más szabályzatában foglaltakat,
betartsa a választott szövetségi testületek által hozott döntéseket
az üzleti titok, illetve adatvédelmi törvény, és egyéb jogszabály által védett
információkon, adaton kívüli információ szolgáltatás.

-

A szövetség tagjának feladata, hogy
legjobb tudása szerint hozzájáruljon a szövetség fentebb említett feladatainak
ellátásához, azok megtervezéséhez és fejlesztéséhez.

1.3.

2.

A szövetség tagjának joga, hogy
részt vegyen a szövetség tevékenységében és rendezvényein,
részt vegyen a tisztségviselők (elnökségi tagok) megválasztásában,
valamennyi testületi szervre, illetve tisztségre választható legyen
tisztséget viseljen a szövetségben,
igénybe vegye a szövetség szolgáltatásait, éljen javaslattételi jogával bármely
szövetségi választott testület felé,
természetes személy személyesen, míg jogi személy tag a bejegyzett illetve a jogi
személy képviseletében eljáró, meghatalmazott személy útján gyakorolja jogait illetve
teljesítési a kötelezettségeit
a szövetség bármely szerve törvénysértő határozatának bírósági felülvizsgálatát kérje.

A tagsági viszony megszűnése

Megszűnik a szövetségi tagság, amennyiben
2.1.

A jogi személy tagszervezet jogutód nélkül megszűnik, vagy a természetes személy
elhalálozik.

2.2.

A tagok a tagsági viszonyt kilépéssel megszüntetik. A kilépést írásban kell bejelenteni.
A tagsági viszony a bejelentés tényével, a bejelentésnek az Elnökkel történő közlés
napjával szűnik meg.

2.3.

A Szövetségből való kizárás körülményei:

2.3.1. Ki kell zárni azt a tagot, aki a szövetségi tagdíjfizetési kötelezettségét tagdíjtartozása
megfizetésének a kizárásra történő előzetes figyelmeztetést is magába foglaló
felhívásban megjelölt határidőig sem tett eleget,
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2.3.2. Ki kell zárni azt a szövetségi tagot, aki az Alapszabályban és más szövetségi
szabályzatokban foglalt, valamint a tagokra előírt egyéb rendelkezéseket ismételten
vagy súlyosan megsértette, és ezért az Alapszabályban feljogosítottak kizárását
kezdeményezték.
2.3.4.
-

A kizárás kezdeményezésére jogosultak:
elnök,
alelnök,
titkár.

2.3.5. A kizárás kezdeményezésére jogosult a tag kizárására irányuló javaslatát írásban,
részletesen indokolva az Elnökséghez nyújtja be. Ezt a javaslatát a kizárásra okot adó
magatartás tudomásra jutásától számított 30 napon, és a cselekmény elkövetésétől
számított 6 hónapon belül terjesztheti elő.
2.3.6. Az Elnökség a javaslat beérkezését követő 8 napon belül értesíti az érintett tagot az
eljárás megindításáról, és arról, hogy védekezését írásban terjesztheti elő 8 napon belül,
illetve kérésére az Elnökség meghallgatást tart. Az Elnökség a javaslat beérkezésétől
számított 30 napon belül az ügyről határozatban dönt. Határozatát megküldi a Titkárnak
és az érintetteknek. A határozatnak tartalmaznia kell a jogorvoslatra történő
figyelmeztetést. A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet
a Közgyűléshez fordulni. A fellebbezési határidő eredménytelen leteltével a határozat
jogerőssé válik, és a tag a nyilvántartásból törölhető.
3.

A szövetség tiszteletbeli tagja

A szövetség Elnöksége tiszteletbeli tagnak azt a társadalmi szervezetet, alapítványt, valamint
természetes személyt, illetve gazdálkodó szervezetet kéri fel, aki a térség oktatásának
fejlesztését, vagy a szövetség munkáját kiemelten segíti, és akit ezért az Elnökség arra
érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagot az elnökség veszi fel. A tiszteletbeli tag nem kötelezhető
tagdíj fizetésre. A tiszteletbeli tag csak tanácskozási joggal vehet részt a döntéshozatalban,
egyebekben szavazati joga nincs, tisztségviselővé nem választható. A tiszteletbeli tagot a
szövetség tagjai választják meg a tagságra.

III. Fejezet A SZÖVETSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A szövetség Önkormányzati testületi szervei:
1.
2.

Közgyűlés
Elnökség.

1.

Közgyűlés

A szövetség legfelsőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a szövetség tagjainak összessége.
Rendes közgyűlést évente legalább egyszer a Szövetség székhelyén (1052 Budapest, Váci u.
16/a.) kell tartani.
1.1.
-

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
az elnökség határozata alapján,
ha a tagságnak legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével azt kéri,
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-

az elnökség határozata elleni fellebbezés elbírálása érdekében
ha a bíróság azt elrendeli.

A közgyűlés összehívásáról az Elnök gondoskodik, a rendes közgyűlést az összehívás
kezdeményezésétől számított 30 napon belül, rendkívüli közgyűlést 10 napon belül kell
Összehívni, úgy hogy 8 nappal előtte írásban köteles az összehívást a tagokkal igazolható
módon, ajánlott levél vagy visszaigazolható e-mail útján közölni.
A közgyűlésen a természetes személy tagok személyesen, míg a jogi személy tagok bejelentett
és igazolt képviselőjük útján vesznek részt. Amennyiben a képviseletre jogosult nem a
törvényes képviselő (vezető tisztségviselő) úgy csak az általuk kiadott közokiratba, vagy teljes
hatályú magánokiratba foglalt meghatalmazás útján gyakorolható a képviseleti jog.
A Közgyűlés levezető elnökének személyére a Szövetség elnöke tesz javaslatot a Közgyűlés
megnyitását követően. A levezető elnöknek javasolt személyt a Közgyűlés nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel (50%+1 szavazat) választja meg. A Közgyűlés többi tisztségviselői, így
a jegyzőkönyvvezető, illetve a két fő szavazatszámláló személyére a megválasztott levezető
elnök tesz javaslatot, amely személyeket a Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel (50%+1 szavazat) választ meg.
A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 8:1. §], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
1.2.
-

-

A közgyűlés hatásköre:
az alapszabály megállapítása és módosítása,
a szövetség éves költségvetésének (éves pénzügyi terv) meghatározása,
a szövetség elnökségének, illetve elnökének megválasztása
az elnökség éves beszámolójának elfogadása,
a szövetség más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása,
a szövetség feloszlásának kimondása,
tagsági díj összegének és befizetés módjának megállapítása,
kitüntetések alapítása,
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása az alapszabály keretei között, amelynek
részletesebb szabályai nem lehetnek ellentétesek az alapszabály rendelkezéseivel,
a felvétel és kizárás során hozott elnökségi határozatok elleni fellebbezések elbírálása,
tag felvétele
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az egyesülettel munkaviszonyban áll;
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával
köt;
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-

-

1.3.
-

-

a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;
a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
a végelszámoló kijelölése;
döntéshozatal minden kérdésben, amelyet az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.
A közgyűlés határozatképessége
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint a fele
(50% + 1 fő) jelen van.
A Szövetség alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Szövetség céljának módosításához és az
egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A határozatképtelenség miatt tartott megismételt közgyűlés során a közgyűlés a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben a tagok figyelmét az
eredeti meghívóban felhívták a távolmaradás következményeire, és közölték a
megismételt közgyűlés időpontját is. Megismételt közgyűlés során csak az eredetileg
napirendre tűzött kérdésekben lehet közgyűlést tartani.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem
e) tagja vagy alapítója;
f) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
g) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
1.4. A közgyűlés határozathozatala
- A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlevő rendes tagok egyszerű
szótöbbségével hozza. Az elnökség tagjait, illetve az elnököt titkos szavazással
választja a VI. 1 . 3 pontban megjelölt kivétel figyelembevételével.
- A jelenlévő tagok kétharmados többséggel hozott határozata szükséges:
■ az alapszabály megállapítása és módosítása,
■ a szövetség évi költségvetésének (éves pénzügyi terv) meghatározása,
éves beszámoló elfogadása,
■ a szövetség elnökségének, illetve elnökének megválasztása, e
tisztségviselők díjazásának megállapítása
■ közhasznúsági melléklet elfogadása
- Jelen alapszabályban rögzített, illetve jogszabályi előíráson túlmenően titkos
szavazásra abban az esetben kerülhet sor, ha azt valamelyik tag kéri, és kérésének
megfelelően nyílt szavazással többséget kap a közgyűléstől.
- Szavazategyenlőség esetén a szavazást egyszer meg kell ismételni, újabb egyenlőség
esetén az indítványt el kell vetni.
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-

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
közgyűlésen határozatképességével kapcsolatos megállapításokat, a levelező elnök, a
szavazatszámlálók, a jegyzőkönyv hitelesítők személyére vonatkozó indítványokat,
illetve a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásával kapcsolatos rendelkezéseket,
az adott napirend lényegét, illetve a napirend vonatkozásában elhangzott lényeges
észrevételeket és javaslatokat, hozzászólásokat, módosító indítványokat, kiegészítő
indítványokat, valamint a határozatokat. A közgyűlési jegyzőkönyvnek minden esetben
tartalmaznia kell a döntések tartalmát, helyét, időpontját és hatályát, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számarányát, valamint a döntések mellett és ellen szavazók
személyét név szerinti megjelöléssel (nyílt szavazás esetén). A jegyzőkönyv
tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva az alábbiakban megjelölt
módon.

-

A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és a
közgyűlés elején megválasztott két személy hitelesíti.

A Szövetség közgyűlése nyilvános. A nyilvánosságot a közgyűlés többségi határozattal
korlátozhatja, vagy kizárhatja, ha az ülés témája adatvédelmi vagy személyiségi jogot érint.
A Szövetség határozatait minden évben 1-es számmal kezdődő sorszámmal, a meghozatal
pontos dátumának és a határozat tárgyának feltüntetésével a „Közgyűlési Határozatok
Könyvében" rögzíti.
A Közgyűlés döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban - igazolható módon közli az érintettekkel, valamint a Szövetség internetes honlapján, a www.ejmsz.hu oldalon
nyilvánosságra hozza, valamint a Szövetség székhelyén kifüggeszti.
A döntések érintettekkel való közlésének, és a döntés nyilvánosságra hozatalának módja
tekintetében a Közgyűlés a felelős szövetségi szerv.
A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Szövetség székhelyén - a
Szövetség képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, arról saját
költségére másolatot készíthet.
A Szövetség évente egyszer a www.ejmsz.hu című internetes honlapon nyilvánosságra hozza a
Szövetség szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási
lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült
szakmai-pénzügyi beszámolót. A Szövetség által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által
megismerhetőek.
1.5. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági melléklet tartalmazza:
-

-

a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket
támogatásonként (támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve
nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását,
fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni);
a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott)
támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat;
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-

-

2.

a kettős könyvvitel esetében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett
főbb tevékenységeket és programokat;
az Egyesület által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő
célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához
szükséges adatokat, mutatókat;
a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.
Elnökség

A Szövetség Elnöksége 1 évi időtartamra választott 5 fős testületi szerv.
2.1.

Tagjai: elnök, alelnökök (4 fő)

2.2.

Az Elnökség feladata
a Szövetség irányítása a közgyűlések közötti időszakban, a közgyűlés határozatainak
megfelelően,
az alapvető szövetség politikai, stratégiai és a gazdaságpolitikai kérdések megvitatása,
állásfoglalás kialakítása,
szövetségi munkacsoportok, almunkacsoportok működésének elősegítése,
a tag munkacsoportba, almunkacsoportba sorolása, és besorolásának módosítása,
döntés a tag felvétele, és kizárása ügyében,
tiszteletbeli tag felvétele,
kijelölt testületi szervként a választásokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
választási, jelölő, szavazatszámláló bizottság megválasztása,
javaslat kidolgozása a tagdíj fizetési módjára,
a szövetség által alapított kitüntetések odaítélése.

-

2.3.

Az Elnökség éves munkaterv alapján működik és legalább negyedévente tart ülést.

Az Elnökség ülését 8 nappal megelőzően, a napirendek meghatározásával a Szövetség Elnöke
írásban hívja össze.
Az Elnökség ülését akkor is össze kell hívni, ha azt legalább 2 elnökségi tag alapos indokkal
írásban kéri.
Az Elnökség ülésén a Szövetség Elnöke, vagy az általa írásban megbízott Alelnök elnököl.
Az Elnökség határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség
akkor határozatképes, ha ülésén legalább 3 tag jelen van. Ülésére a titkárt meg kell hívni, aki
tanácskozási joggal vesz részt. Ülésén jegyzőkönyvet kell vezetni. Az elnökségi ülés
jegyzőkönyvének minden esetben tartalmaznia kell az elnökségi ülés határozatképességével
kapcsolatos megállapításokat, a levelező elnök, a szavazatszámlálók, a jegyzőkönyv
hitelesítők személyére vonatkozó indítványokat, illetve az elnökségi ülés tisztségviselőinek
megválasztásával kapcsolatos rendelkezéseket, az adott napirend lényegét, illetve a napirend
vonatkozásában elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, hozzászólásokat,
módosító indítványokat, kiegészítő indítványokat, valamint a határozatokat. Az elnökségi
ülés jegyzőkönyvének minden esetben tartalmaznia kell a döntések tartalmát, helyét, időpontját
és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, valamint a döntések mellett és
ellen szavazók személyét név szerinti megjelöléssel (nyílt szavazás esetén). A jegyzőkönyv
tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva az alábbiakban megjelölt
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módon. Az elnökség határozatait minden évben 1-es számmal kezdődő sorszámmal, a határozat
pontos dátumának és a határozat tárgyának feltüntetésével az „Elnökségi Határozatok
Könyvében” rögzíteni kell. A Szövetség elnökségének ülése nyilvános. A nyilvánosságot az
elnökség többségi határozattal korlátozhatja, vagy kizárhatja, ha az ülés témája adatvédelmi
vagy személyiségi jogot érint
Az elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban - igazolható módon közli az érintettekkel, valamint a Szövetség internetes honlapján, a www.ejmsz.hu oldalon
nyilvánosságra hozza.
2.4. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 8:1. §], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
IV. Fejezet ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
A Szövetség éves bevétele várhatóan nem haladja meg meghaladja az ötvenmillió forintot,
ezért az Ellenőrző Bizottság felállítása nem indokolt. Amennyiben a tagdíjból vagy egyéb
forrásból származó bevétel meghaladja az ötvenmillió forintot, úgy a Szövetség Közgyűlése
Ellenőrző Bizottságot hoz létre. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
1.1. A Szövetség felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely 3 főből áll. Az Ellenőrző
Bizottság tagjait a Közgyűlés kéri fel határozatlan időre. Az Ellenőrző Bizottság tagjai indokolt
esetben visszahívhatóak. Visszahívhatóak, ha tevékenységükkel a Szövetség céljainak
megvalósítását veszélyeztetik. Az Ellenőrző Bizottság tagjai vezető tisztségviselőknek
minősülnek.
Az Ellenőrző Bizottság tagjainak névsorát a közgyűlési jegyzőkönyv tartalmazza.
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A 2011. évi CLXXV. törvény 38. § (3) bekezdése alapján nem lehet a felügyelő szerv elnöke
vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a Szövetség elnöke vagy elnökségi tagja;
b) a Szövetséggel - a megbízatásán kívül - más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik;
c) a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -; illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
Az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az Ellenőrző
Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
Nem lehet a Szövetség Ellenőrző Bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú
szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki a
közhasznú szervezet megszűnését követő két évig.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai kötelesek tájékoztatni a Közgyűlést, amennyiben más közhasznú
szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk keletkezik, és a megválasztást megelőzően a
jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú szervezetnél fennáll-e vezető
tisztségviselői megbízatása vagy sem.
1.2. Az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek.
Tiszteletdíjban akkor részesülhetnek, ha a Szövetség anyagi helyzete lehetővé teszi. A
működési költségek nem haladhatják meg az összes költség 25%-át. Az Ellenőrző Bizottság
tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják.
1.3. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg - amely nem lehet ellentétes az
alapító okirattal -, és a szerint működik.
Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az
Ellenőrző Bizottság döntéseit egyhangúlag hozza.
Az ülések összehívását az Ellenőrző Bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A
tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell.
Az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A
határozatképtelenség esetén a megismételt ülést - azonos napirendi pontokkal - legalább nyolc
napos időközzel kell kitűzni. Az Ellenőrző Bizottság nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel
(50%+1, azaz 2 szavazat) határoz.
Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít,
határozatait ugyancsak sorszámozza. Zárt ülés elrendelésére és megtartására nevesített konkrét
esetekben (pl.: különösen védett egészségügyi személyes adatok, személyiségi jogok, az
adatvédelmi szabályok védelme érdekében, stb.) kerülhet sor.
1.4. A jegyzőkönyv tartalmazza: a jelenlévő tagok, meghívott személyek nevét, a
határozatképességgel kapcsolatos megállapításokat, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, a
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jegyzőkönyv hitelesítők személyére vonatkozó indítványokat, illetve az ellenőrző bizottsági
ülés tisztségviselőinek megválasztásával kapcsolatos rendelkezéseket, az adott napirend
lényegét, illetve a napirend vonatkozásában elhangzott lényeges észrevételeket és
javaslatokat, hozzászólásokat, módosító indítványokat, kiegészítő indítványokat, valamint a
határozatokat. Az ellenőrző bizottsági ülés jegyzőkönyvének minden esetben tartalmaznia
kell a döntések tartalmát, helyét, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számarányát, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személyét név szerinti
megjelöléssel (nyílt szavazás esetén).
Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni - neve feltüntetése
mellett - a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a
résztvevő tagok aláírják.
1.5. Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így
különösen: jogosult a Szövetség működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést,
tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni a Szövetség Elnökségétől, illetve munkavállalóitól, a
Szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Szövetség Elnökségi
ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
Az Ellenőrző Bizottság köteles a Szövetség Elnökségét tájékoztatni, és a Közgyűlés
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit
egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés döntését teszi
szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Közgyűlést az Ellenőrző Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc
napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés
összehívására az Ellenőrző Bizottság jogosult.
Ha a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeleti
szervet.
Az Ellenőrző Bizottsági tagság megszűnik: a tag halálával, lemondással, a Közgyűlés által
történő visszahívással, a Szövetség megszűnése esetén.
Az Ellenőrző Bizottsági tagság visszahívással történő megszűnésére a következő esetekben
kerülhet sor:
a) Az Ellenőrző Bizottság tagjának megbízatása alatt hozott, az alapszabály
rendelkezéseit megsértő döntés felülvizsgálatának önhibából eredő elmulasztása,
b) Az Ellenőrző Bizottsági tagnak jogszabályt, a Szövetség Alapszabályát, vagy
Közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén,
c) Az Ellenőrző Bizottsági tagi tisztségének visszaélésszerű betöltése.
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V. Fejezet A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐI, KÉPVISELETE
Tisztségviselők:
1.
2.
3.
4.
1.

Elnök,
Alelnökök,
Titkár.
Szakmai koordinátor

Elnök

A közgyűlés által 1 3 éves időtartamra választott tisztségviselő, aki a Szövetséget önállóan
képviseli. Az Elnök feladatát társadalmi megbízatásként látja el.
1.1.

Az Elnök személye mellett bármely alelnök önállóan is jogosult a Szövetség
képviseletére.

1.2.

Az Elnök feladata:
-

a Szövetség képviselete,
a közgyűlés összehívása
a Közgyűlés és az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek
kivételével minden, a Szövetséget érintő ügyben önálló döntés meghozatala,
a Szövetség más szervezetekkel, érdekképviseleti, társadalmi és egyéb
szervekkel való kapcsolattartásának koordinálása,
a munkacsoportok munkájának szervezése, összehangolása, működési
feltételeinek biztosítása,
a tagok egymás közötti kapcsolattartásának koordinálása,
a Szövetség nemzetközi kapcsolatainak szervezése,
a Szövetség titkára munkájának meghatározása, és ellenőrzése
tevékenységéről a közgyűlésen történő beszámolás, az Elnökség
tájékoztatása.
mint munkacsoporti elnök: a munkacsoport almunkacsoportjainak
koordinálása.

2.

Alelnökök

2.1.

A közgyűlés által munkacsoportok szerint 1 évi időtartamra választott tisztségviselők,
akik a Szövetséget önállóan is képviselik.
- Az alelnökök e jogkörükben végzett tevékenységükről az Elnököt
tájékoztatják. Az alelnökök feladatukat társadalmi megbízatásként látják el.

2.2.

Az Alelnökök feladatai:
- az Elnökségi munka-megosztásban vállalt feladatok ellátása,
- mint munkacsoporti elnökök: a munkacsoport rész-munkacsoportjainak
(munkacsoportjainak) koordinálása.

3.

Titkár

3.1. Titkár feladatát megbízási szerződéssel, megbízási díj fejében látja el. A titkár nem tagja
a Szövetség elnökségének.
16

3.2. A szövetség titkára csak az lehet, akinek felsőfokú végzettsége van, a gazdasági életben
vállalatnál, vállalkozásnál vagy társadalmi szervezeteknél legalább kétéves gyakorlatot szerzett
és idegen nyelvtudással rendelkezik.
3.3.

A Titkár főbb feladatai:
az elnökségi ülések szervezése, előkészítése,
az elnökség elé kerülő előterjesztések, határozati javaslatok véleményezése,
az elnökségi határozatok végrehajtásának szervezése, elősegítése,
adminisztratív munkák ellátása,
munkacsoportok munkájának elősegítése, biztosítása.
Feladatkörének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg.

4.

Szakmai koordinátor
Szakmai koordinátor feladatát megbízási szerződéssel, megbízási díj fejében látja el.
A szakmai koordinátor nem tagja a Szövetség elnökségének.

4.1.

A szövetség Szakmai koordinátora csak az lehet, akinek felsőfokú végzettsége van, a
gazdasági életben vállalatnál, vállalkozásnál vagy társadalmi szervezeteknél legalább
kétéves gyakorlatot szerzett és idegen nyelvtudással rendelkezik.

4.2.

4.3.

A Szakmai koordinátor főbb feladatai:
A titkár irányítása alatt felelős a munkacsoport akciók adminisztratív és
támogató feladatainak koordinálásáért.
Elvégzi a projektek megvalósításához, kivitelezéséhez kapcsolódó támogató
feladatokat.
Fentiek ellátása érdekében kapcsolatot tart a projekt szervezeten belüli és azon
kívüli résztvevőivel, megszervezi a szükséges megbeszéléseket, egyeztetéseket.
A feladat ellátásához nyomon követi a vonatkozó jogszabályokat, valamint a
területet érintő híreket és befolyásoló tényezőket.
A szövetségi honlapon megjelenítendő tartalmat összeállítja, a meglévő
tartalmat frissíti, kezeli a közösségi oldalon található profilt.

5.

Bankszámla feletti rendelkezési jog

A Szövetség bankszámlája feletti rendelkezési jog a Szövetség Elnökét és 4 alelnökét önállóan
illeti meg.
VI. Fejezet SZÖVETSÉGI SZERVEZETI EGYSÉGEK
1.

Munkacsoportok

A Szövetség a céljának elérése érdekében a szakmai feladatok ellátására a szövetségi tagokból
munkacsoportokat hoz létre. A munkacsoportok vezetői az alelnökök, tagjai a Szövetség
rendes, és tiszteletbeli tagjai, ill. az általuk kijelölt természetes személyek.
A munkacsoport a Szövetség szakmai tevékenységét összefogó szakmai integráló egység, mely
országos szinten oktatási, képzési kérdésekben állást foglal, és a szövetségi szakmai - stratégiai
feladataiban döntést hoz.
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1.1. A szövetség az alábbi 4 munkacsoportot különíti el:
- I. Munkacsoport - középiskola szintű előkészítés, fejlesztés
- II. Munkacsoport - egyetemi szintű előkészítés, fejlesztés
- III. Munkacsoport - társadalmi presztízs + kommunikáció
- IV. Munkacsoport - érdekképviseleti csoport, kormányzati szintű
előkészítés, fejlesztés
A Szövetségben további munkacsoportok akkor hozhatók létre, ha az adott gazdasági, oktatási
ágazat jelentősége, gazdasági életre, munkaerőpiacra gyakorolt hatása, stratégiai szerepe azt
indokolja.
A munkacsoport feladatai:
- a munkacsoportra speciálisan jellemző jogszabály tervezetek véleményezése,
- szakmai minősítések, fejlesztések kidolgozására javaslattétel, véleményezés.
1.2. A munkacsoport működése
A szövetség Elnöksége minden tagot fő tevékenysége alapján javasol egy munkacsoportba. A
munkacsoport szakmai vezetését és irányítását a munkacsoporti vezető látja el. A tagok
önállóan döntenek az Elnökség javaslata alapján arról, hogy melyik munkacsoportba tartoznak.
Amennyiben a munkacsoport működése az erőforrások korlátozottsága, a tagok létszáma miatt
szakmai veszélyben van, úgy az Elnökség kezdeményezheti a tag másik csoportba való
sorolásét.
A munkacsoportok működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza az Alapszabály keretei között.

VII. Fejezet VÁLASZTÁSI SZABÁLYOK
1.1.

Tisztségviselők

Tisztségviselőnek, azaz a Szövetség elnökének (alelnökének) az választható, aki közügyektől
eltiltás hatálya alatt nem álló
a) magyar állampolgár,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
hatálya alá tartozik, és bevándorolt, vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.
Képviselettel együtt járó tisztségre csak büntetlen előéletű, nagykorú tag választható.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
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Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
1.2.

Jelölőbizottság

Az Elnökség előzetesen 3 tagból álló Jelölő Bizottságot, és azon belül elnököt választ a rendes
tagok közül. A Jelölő Bizottság a tagság véleménye alapján jelölteket állít azon rendes tagok
közül, akik a jelölést elfogadják. A jelölő bizottság munkájának eredményét a bizottság elnöke
terjeszti az Elnökség elé.
1.3.

A választás lebonyolítása

A választás titkos szavazással történik, az alábbi szabályok figyelembevételével:
Egy jelölt esetén a választás a közgyűlés többségi határozata alapján nyílt szavazással is
történhet. Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a leadott érvényes szavazatok 2/3-át
megszerezte. Amennyiben a jelöltek a megválasztáshoz szükségestől kevesebb szavazatot
szereznek, újabb választási fordulót kell tartani. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a
jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi.
Ha az Elnökség létszáma kiválás, lemondás következtében csökken, az egyesület Elnökének
rendkívüli közgyűlést kell összehívnia, az Elnökség létszámának kiegészítése miatt.

VIII. Fejezet A SZÖVETSÉG PÉNZÜGYI ALAPJAI
1.
A szövetség a feladataik ellátásával, illetve működésükkel járó költségeket a következő
bevételekből fedezik:
a) tagdíjakból;
b) egyéb bevételekből, ideértve az önkéntesen felajánlott hozzájárulásokat is;
1.1.
A szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. A költségvetést a Szövetség titkára
írásban állítja össze, és terjeszti az Elnökség elé. Az Elnökség jóváhagyásra a Közgyűlés elé
terjeszti.
1.2.
A Szövetség mérlegét a titkár írásban terjeszti az Elnökség elé. Az Elnökség a
könyvvizsgáló által megvizsgált mérleget jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti.

1.3.
A Szövetség vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet a
Szövetség fő tevékenysége. A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért
eredményét nem oszthatja fel, azt a szövetségi célokban megfogalmazott tevékenységekre
használja fel.
1.4. A Szövetség támogatást egyéni kérelmek alapján is nyújthat, ha a támogatott személyek
vagy szervezetek tevékenysége a szövetségi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.
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Ha a Szövetség bármely cél szerinti juttatását pályázathoz köti, a pályázat nem tartalmazhat
olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).
Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások
kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
Amennyiben a Szövetség befektetési tevékenységet végez, a Közgyűlés befektetési
szabályzatot készít és azt egyhangúlag fogadja el.
A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat
ki. A közhasznú szervezet a közhasznú társaság kivételével
-

vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű
hitelt nem vehet fel;
az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel
törlesztésére nem használhatja fel.

A Szövetség éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági melléklet elfogadásával
egyidejűleg, az adott üzleti év mérlegfordulóját követő ötödik hónap utolsó napjáig a
Közgyűlés kétharmados döntése alapján történik.
A Szövetség köteles az elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező
könyvvizsgálat fennállta esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának
elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év
mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni,
kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a
könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
A Szövetség a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával
önállóan gazdálkodik. Az Szövetség a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti
tevékenységet - ideértve a közhasznú tevékenységet is - folytathat és - célja megvalósítása
gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is
végezhet, amennyiben ez az alapcél illetve közhasznú célok szerinti tevékenységet nem
veszélyezteti.
Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a Szövetség közhasznú
tevékenységeire fordítja.
A Szövetség az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell
nyilvántartani.
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A Szövetség bevételei:
a) alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által Az Egyesület rendelkezésére
bocsátott vagyon;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel
c) a költségvetési támogatás
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből jutatott támogatás
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint
kiutalt összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett
bevétel
e) más szervezettől illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
A Szövetség költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül
kapcsolódó költségek;
c) Az Egyesület szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció
költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez
használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
A Szövetség gazdálkodására és adománygyűjtésre egyebekben a 2011. CLXXV. törvény V.
fejezetének 17.§-26.§-ai irányadóak.
A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó
(költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában
az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi
forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti
ellenőrzési szervezet látja el.
A Szövetség működése – így a közhasznú működés felett – az ügyészség – az e törvényben,
valamint a Ptk-ban meghatározott eltérésekkel – az ügyészségről szóló törvény rendelkezései
szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan
ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásának van helye.
A Szövetség beszámolója tartalmazza:
a) a mérleget (egyszerűsített mérleget)
b) az eredmény kimutatást (egyszerűsített mérleget)
c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet
A Szövetség saját honlappal rendelkezik, így a közzétételi kötelezettsége kiterjed a beszámoló
saját honlapon (www.ejmsz.hu) történő elhelyezésére is. Az Egyesület a saját honlapon
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közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti
évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.
A Szövetség beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
A Szövetség beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot
készíthet. A letétbe helyezett beszámolót a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni,
valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni.
A Szövetség éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, arról – a saját költségére –
másolatot készíthet. Mivel a közhasznúsági mellékletnek részét képezik az egyesület
működésének és szaktevékenységének legfontosabb adatai, ezek nyilvánosságára is ugyanez a
szabály vonatkozik.
A Szövetség nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell
alkalmazni azzal, hogy a közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.
IX. Fejezet
A TAGDÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE, MÉRTÉKE,
FIZETÉSÉNEK MÓDJA
1.

Tagdíj

Tagdíjat köteles fizetni minden rendes tag.
1.1. A tagdíjfizetési kötelezettség a tagsági viszony keletkezésével azonos időpontban
keletkezik.
1.2.

A tagdíjfizetési kötelezettség a tagsági viszony megszűnésével szűnik meg.

2.
2.1.

A tagdíj mértéke
A tagdíj mértéke:

Természetes személy tag esetén: 250.000.-Ft/év
Jogi személy tag esetén:
 Egyesületi tag előző, lezárt pénzügyi év éves árbevételének 0,2%-ának megfelelő
összeg, de legalább 100.000,- Ft és legfeljebb 1.000.000,- Ft.
 A már befizetett tagdíj összegéből év közbeni kilépés esetén a kilépő tag részére
visszatérítés nem jár.
3.

A tagdíj megfizetésének rendje:

3.1. A tagok a tagdíjat évi két részletben kötelesek átutalással a szövetség
bankszámlaszámára megfizetni.
A két részletben való befizetés az alábbiak szerint történik:
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a) minden év május hó 31. napjáig az évi tagdíj összege 50%-a esedékes tagdíjelőleg
címén. Az alapítás évében az előleg befizetésének a megalakulástól számított 60 napon
belül kell megtörténnie.
b) augusztus 1. napjáig esedékes a május hó 31. napjáig befizetett és az éves tagdíj
különbözetének összege. Az alapítás évében december 15. napjáig esedékes a tagdíj
különbözet befizetése.
3.2. Az év közben belépő tagok időarányos tagdíjat fizetnek (negyedéves bontásban, azzal
a kikötéssel, hogy az a Tagdíj felénél nem lehet kevesebb).
X. Fejezet A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
1.

A Szövetség megszűnik:
a) ha a Közgyűlés a Szövetség feloszlását, vagy más szövetséggel való egyesülését
kimondja,
b) bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.

2.

A Szövetség feloszlása esetén a Szövetség vagyona - a közgyűlés döntése szerint - más
hasonló célú társadalmi szervezet részére kerül átadásra a hitelezők kielégítését
követően.

3.

A Szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a Szövetség vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a
nyilvántartásból törli.

4.

A jogutód nélkül megszűnt Szövetség a hitelezők kielégítése után fennmaradt
vagyona a Szövetség tagjait illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy
jogelődjük a Szövetség javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.

5.

A jogutód nélkül megszűnt Szövetség tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való
részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt Szövetség ki nem elégített
tartozásaiért.

6.

A Szövetség jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a Szövetség jogutód
nélkül megszűnik, ha
a) a Szövetség megvalósította célját vagy a Szövetség céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

XI. Fejezet HATÁLYBALÉPÉS
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 2011. évi
CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.
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Alulírott, az Egyesület elnöke igazolom, hogy a 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2)
bekezdése alapján jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapszabály 2015. augusztus „...” napján elhatározott módosításai alapján hatályos
tartalomnak azzal, hogy jelen Alapszabályban a módosítások vastag és dőlt betűszedéssel,
illetve a törölt részek áthúzott betűtípussal kerültek megjelölésre.
Budapesten, 2015. április 20.

.........................
Elnök
Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1:

Tanú 2:

Név:
Lakcím:
Aláírás:
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