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I. Általános rendelkezések
Az Egyesület neve: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Rövidített neve: MKNE
angolul: Hungarian Society for Environmental Education
németül: Ungarische Gesellschaft für Umwelterziehung
Székhelye: 1031 Budapest, Váci Mihály tér 4. II/4.
Az Egyesület honlapjának címe: www.mkne.hu
II. Az Egyesület célja
Az Egyesület célja a környezeti nevelés fejlesztése, a fenntarthatóságért folyó tanulás támogatása,
valamint a környezeti neveléssel foglalkozók munkájának segítése és érdekeinek képviselete az alábbi
területeken:
a) tudományos tevékenység, kutatás,
b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
c) iskolai közösségi szolgálat,
d) felsőoktatás,
e) kulturális tevékenység,
f) kulturális örökség megóvása,
g) műemlékvédelem,
h) természetvédelem,
i) állatvédelem,
j) környezetvédelem,
k) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
l) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
m) emberi és állampolgári jogok védelme,
n) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység,
o) fogyasztóvédelem.

III. Az Egyesület feladata, tevékenysége
1.) Az Egyesület – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) 32. § (1)
bekezdés a) pontja szerint közhasznú szervezetként – közhasznú tevékenységet folytat, mely
tevékenységével olyan közfeladatokat lát el, amelyről jogszabály rendelkezése szerint állami szervnek
vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
2.) Az Egyesület céljait az alábbi tevékenységek végzésével kívánja elérni:
a) foglalkozik a környezet, környezetvédelem, környezetetika, környezeti nevelés, globális
nevelés, fenntarthatóságra nevelés fogalmainak tisztázásával;
b) szervezi a tagok kapcsolattartását, együttműködését;
c) fejleszti és terjeszti a környezeti nevelés, környezetetikus viselkedés, globális nevelés,
fenntarthatóságra nevelés módszertanát;
d) részt vesz a környezeti tudatosság, tudás, készségek, attitűdök, környezetetika és a részvétel
igényének kialakításában, illetve terjesztésében tagjai körében és a társadalomban;
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e) szakmapolitikai kérdésekkel foglalkozik, azokat megvitatja, véleményezi, azokban állást foglal;
a szakmapolitikát lehetősége szerint alakítja, a szakmapolitikai közéletben részt vesz;
f) szakértői tevékenységet végez.
3.) Az Egyesület közhasznú tevékenysége során ellátott közfeladatok megnevezése és előírásának
pontos jogszabályi helye:
 a környezet védelemének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 38. § h.) pontjában
leírt közfeladatokhoz (a környezetvédelem állami feladatai különösen: környezetvédelem kutatási,
műszaki-fejlesztési, nevelési-képzési és művelődési, tájékoztatási, valamint a környezetvédelmi
termék- és technológia-minősítési feladatok meghatározása, és ellátásuk biztosítása) kapcsolódóan:
- részt vesz a környezeti tudatosság, tudás, készségek, attitűdök, környezetetika és a részvétel
igényének kialakításában, illetve terjesztésében tagjai körében és a társadalomban;


a környezet védelemének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 54. § (2) bekezdése
szerinti közfeladathoz (környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése /óvodai nevelés, iskolai
nevelés, képzés, művelődés, iskolarendszeren kívüli oktatás és továbbképzés, ismeretterjesztés,
könyvkiadás/ kapcsolódóan:
- foglalkozik a környezet, környezetvédelem, környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés
fogalmainak tisztázásával;
- fejleszti és terjeszti a környezeti nevelés módszertanát;



Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.
pontban meghatározott közfeladathoz kapcsolódóan (A helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: kulturális
szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti
szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység
támogatása):
- részt vesz a környezeti tudatosság, tudás, attitűdök, készségek és a részvétel igényének
kialakításában, illetve terjesztésében tagjai körében és a társadalomban



az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43/A. §-a szerinti (Az
állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelést, az állatok megismertetését az
iskolai általános képzésbe, a szakképzésbe és az ismeretterjesztésbe be kell építeni. A feladatok
végrehajtását az állami és önkormányzati szervek, valamint az oktatási intézmények kötelesek
előmozdítani.) közfeladathoz kapcsolódóan: állatvédelmi oktatás



gyermekvédelem érdekében felzárkóztató, tehetségfejlesztő programok és szabadidős
foglalkozások a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
9.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti közfeladat teljesítése érdekében.



fogyasztóvédelmi oktatás és érdekérvényesítés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
45.§ (1) bekezdése szerinti közfeladat teljesítése érdekében.

4.) Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból – az egyesület tagjain, vezető tisztségviselőin,
munkatársain, önkéntesein kívül – másokat is részesít.
5.) Tagjai tevékenységét az Egyesület egyéb módokon is támogatja, működésének elősegítéséhez
támogatást szerez.
7.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól és politikai
szervezetektől független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem fogad el.
8.) Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait saját honlapján
nyilvánosságra hozza.
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IV. Az Egyesület tagjai
Az Egyesületnek rendes, tiszteletbeli és pártoló tagjai lehetnek.
1.) Rendes tagok a környezeti nevelésben résztvevő olyan természetes vagy jogi személyek,
a) akik az Egyesület Alapszabályát magukra nézve írásban kötelezőnek elismerik,
b) akiket az Egyesület tagjai sorába felvett,
c) és akik a tagdíjat rendszeresen fizetik.
A rendes tag a jogait személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján gyakorolja.
2.) Új rendes tagok felvétele kérelem alapján, erre a célra rendszeresített űrlapon, két tag ajánlásával,
az Elnökség határozata alapján történik. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye
nincs.
3.) Kiskorú természetes személyek is tagjai lehetnek az Egyesületnek, de ők képviseleti joggal nem
ruházhatók fel.
4.) A rendes tag jogai:
a) részt vehet az Alapszabályban meghatározottak szerint az Egyesület szerveinek munkájában, s
ott egy szavazattal rendelkezik;
b) az Egyesület bármely tisztségére választható;
c) a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) szabályozása szerint igénybe veheti az
Egyesület által nyújtott kedvezményeket, támogatásokat, az Egyesület rendelkezésére álló
anyagi eszközöket;
d) az Egyesület rendezvényeire vendégeket hozhat;
e) területi és szakmai csoportokat hozhat létre más tagokkal együtt.
5.) A rendes tag kötelességei:
a) az Alapszabályban elfogadott célkitűzéseknek megfelelő munkájával, társadalmi és erkölcsi
magatartásával az Egyesülethez méltó tevékenységet kifejteni;
b) a rábízott és vállalt feladatokat elvégezni;
c) a tagok munkáját támogatni;
d) a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni;
e) betartani a közgyűlés és az Elnökség rendelkezéseit.
f) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.
6.) Tiszteletbeli tag az a hazai vagy külföldi állampolgár, aki a környezeti nevelés érdekében olyan
kimagasló tevékenységet folytatott, hogy ezáltal méltóvá vált erre a megtiszteltetésre.
Tiszteletbeli taggá választásról a Közgyűlés dönt.
Az Egyesület a tiszteletbeli tagnak megválasztásáról oklevelet ad át. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem
fizet, szavazati joggal nem rendelkezik, az Egyesület szerveibe be nem választható.
A tiszteletbeli tag az Egyesület Közgyűlésén tanácskozási joggal jelen lehet.
7.) Pártoló tag az a természetes vagy jogi személy, aki az Egyesületet szellemi vagy anyagi javaival,
illetve pártolói tagsági díjjal támogatja.
A pártoló tagság elfogadásáról az Elnökség dönt.
A pártoló tag az Egyesület Közgyűlésén tanácskozási joggal jelen lehet. Egyéb jogokkal és
kötelességekkel a pártoló tag nem rendelkezik.
8.) A tagság megszűnése
a) A tagság
 a tag kilépésével,
 a tag törlésével,
 a tag kizárásával szűnik meg.
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b) A tag a tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
c) A tag halála, jogutód nélküli megszűnése esetén, illetőleg abban az esetben, ha a tag két évi
tagdíjjal hátralékban van, és igazolt felszólítás ellenére sem rendezi tagdíját, a tagsági
jogviszonyát az Egyesület 30 napos fizetési határidő eredménytelen elteltével törléssel
megszünteti. A felszólításnak tartalmaznia kell azt a tájékoztatást, miszerint ha a tag az elmaradt
tagdíjat 30 napon belül nem fizeti be, úgy az Egyesület törli a tagok sorából.
d) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési, illetve elnökségi határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén, ha a tag veszélyezteti az egyesület
tevékenységét, céljának megvalósítását – legalább 3 egyesületi tag vagy egy egyesületi szerv
írásos indoklással ellátott kezdeményezésére – a taggal szemben az Elnökség kizárási eljárást
folytathat le, s a tagot – 30 napos határidővel – kizárhatja. A tag kizárását kimondó határozatot
írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizárást kimondó határozat ellen a
kézhezvételt követő 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésről a Közgyűlés dönt.

V. Az Egyesület képviselete
Hatóságok és harmadik személy előtt az Egyesület elnöke önállóan – de meghatalmazásával az
Elnökség tagjai is – képviselhetik az Egyesületet. Az elnök adatait a felügyeletet ellátó szervhez be kell
jelenteni.
VI. Az Egyesület szervezete
1.) Az Egyesület vezető testületei:
 a Közgyűlés,
 az Elnökség,
 a Felügyelő Bizottság.
2.) Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnök, az Elnökség tagjai és a Felügyelő Bizottság tagjai.
3.) A Választmány az Egyesület, illetve az Elnökség javaslattevő és tanácsadó szerve.
4.) A Szakértői Testület az Elnökség szakmai munkájának megvalósítását hivatott elősegíteni.
VI. A) Az Egyesület legfőbb szerve: a Közgyűlés
1.) A Közgyűlés a rendes tagok összessége. Az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.
2.) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és a Választmány tagjainak megválasztása, visszahívása;
b) az éves munka- és költségvetési terv, az éves beszámolók és a közhasznúsági melléklet
elfogadása, valamint döntés az Elnökség és a Felügyelő Bizottság részére felmentvényről.
Amennyiben a Közgyűlés ezt a döntést elmulasztja, a felmentvényt elfogadottnak kell tekinteni;
c) az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának, valamint megszűnésének
kimondása;
d) az Egyesület Alapszabályának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása,
módosítása;
e) a tagságból való kizárás miatti fellebbezés tárgyában való döntés;
f) tiszteletbeli tagság adományozása és annak visszavonása;
g) a tagdíj megállapítása;
h) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
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i) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok
vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés.
3.) A Közgyűlés összehívása
a) Rendes közgyűlést évente egyszer kell összehívni.
b) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni az Elnökség vagy a Felügyelő Bizottság határozatára,
vagy a rendes tagok egyharmadának a cél megjelölésével az Elnökséghez benyújtott írásbeli
kívánságára bármikor.
c) A Közgyűlésre az Egyesület honlapján, tájékoztatójában vagy folyóiratában közzétett
hirdetmény vagy a tagoknak küldött meghívó útján, írásban kell a tagokat legalább 15 nappal
előbb meghívni a hely, az időpont és a napirend megjelölésével.
d) A Közgyűlést – annak helyét, idejét és napirendjét meghatározva – az Elnökség vagy szükség
esetén a Felügyelő Bizottság hívja össze.
e) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül a tagok írásban
kérhetik az Elnökségtől a napirend kiegészítését, a kiegészítés indokolásával. A napirend
kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv jogosult dönteni, azonban ha nem dönt,
vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a szabályszerűen előterjesztett napirend kiegészítésének tárgyában. A
szabályszerűen nem közölt napirendi kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi
részvételre jogosult jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárulnak.
f) A Közgyűlés nyilvános. A rendes tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát
gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és
észrevételeket tenni.
4.) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van. A
határozatképességet minden szavazás előtt vizsgálni kell, a szavazásból kizárt tagok figyelembe vétele
nélkül.
A határozatképesség hiánya miatt elhalasztott és – az eredeti időpontot legfeljebb 15 nappal követő
időpontra – másodszorra összehívott Közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelent
tagok számától függetlenül határozatképes; erre a meghívóban a tagok figyelmét fel kell hívni.
5.) A Közgyűlés általában egyszerű szótöbbséggel dönt, de
a) az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a
jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
b) az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez
a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
6.) A Közgyűlés a határozatait – a személyi ügyek kivételével – nyílt szavazással hozza.
Minden rendes tagnak egy szavazata van. A Közgyűlés többségének kívánságára titkos szavazással
lehet határozatot hozni. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot ismételten szavazásra kell bocsátani.
Ismételt szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.
7.) A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag nevét és
lakóhelyét. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
8.) A Közgyűlés üléséről jegyzőkönyv készül. A Közgyűlés – az Elnökség vagy bármely tag javaslatára
– egyszerű szótöbbséggel dönt a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő személyéről.
A jegyzőkönyv tartalmazza:
a) az egyesület nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés helyét és idejét;
c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
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d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól
tartózkodók számát.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott,
jelen lévő tag hitelesíti.
9.) A Közgyűlés a határozatait szóban hirdeti ki, és 14 napon belül az Egyesület irodájában és honlapján
közzéteszi a tagok részére.
VI. B) Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve: az Elnökség
1.) Az Elnökséget a Közgyűlés 3 évre választja. Az Elnökség biztosítja a Közgyűlés határozatainak
végrehajtását, és irányítja az Egyesület ügyviteli feladatait.
Az Elnökség 5 főből áll. Vezetője az elnök (aki egyben az Egyesület elnöke).
Az Elnökség tagja csak feddhetetlen, nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Az Elnökség tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
2.) Az Egyesület elnöke felelős a Közgyűlés összehívásáért és vezetéséért, valamint a Közgyűlés
határozatainak érvényesítéséért. Biztosítja az Alapszabály, az SzMSz és az Egyesületet érintő
jogszabályok rendelkezéseinek megtartását. Munkáltatói jogokat gyakorol.
3.) Az elnökségi üléseket az elnök hívja össze legalább negyedévenként, továbbá szükség szerint,
írásban, legalább 14 nappal előbb a napirend megjelölésével. Ha az Elnökség tagjai közül legalább 2 fő
írásban kéri, rendkívüli ülést bármikor össze kell hívni.
a) Az elnökségi ülésen az Elnökség tagjai elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával távolról
is részt vehetnek, illetve az elnökségi ülés elektronikus hírközlő eszköz útján is megtartható.
Ehhez az szükséges, hogy az Elnökség tagjai személyenként egy darab skype felhasználónevet
közöljenek az Egyesület elnökével, ahol az Elnökség tagjai elérhetők. Az online vagy telefonos
videohívás, illetve videokonferencia (Skype videohívás, illetve konferenciahívás) során
biztosítani kell a beszélgetés valamennyi részvevőjének személyazonosítását (hang és arckép
továbbítás) és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt.
b) Az elnökségi ülés nyilvános, de a nyilvánosság a személyhez fűződő jogok és az üzleti titok
védelme érdekében korlátozható.
c) Az ülésről emlékeztető készül.
d) Az ülés határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van.
e) Az Elnökség a határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot ismételt szavazásra kell bocsátani. Ismételt
szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.
f) Az Elnökség a határozatait a Határozatok Tárában rögzíti és 14 napon belül az Egyesület
irodájában közzéteszi, az érintett személlyel pedig címére küldött e-mailben, elektronikus
levélcím hiányában ajánlott levélben közli.
4.) Az Elnökség jogosultságai és feladatai:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe;
c) az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet, valamint az éves munkaterv és költségvetési terv
elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
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e) az Egyesület jogszabály és alapszabály szerinti szervei megalakításának, a tisztségviselők
megválasztatásának és a közgyűlés üléseinek előkészítése;
f) a tag felvételéről, kizárásáról való döntés és a tagsági viszony megszüntetése törlés útján;
g) a területi és szakmai csoportok megalakulásának jóváhagyása.
5.) Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjának megbízatása megszűnik:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással; a Közgyűlés jogosult az egyesület bármely vezető tisztségviselőjének a
visszahívására, ha az illető
- az Egyesület céljait és szellemiségét súlyosan sértő vagy egyébként súlyosan méltatlan
magatartást tanúsít
- az Egyesületben betöltött tisztségét vagy megbízatását önhibájából nem, vagy önhibáján kívül
álló okból 6 hónapot meghaladó időtartamban nem teljesíti.
d) az Egyesülethez címzett lemondási nyilatkozattal, amelyet írásban egy másik vezető
tisztségviselőhöz vagy a Közgyűléshez kell intézni;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
6.) Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a vezető tisztségviselői megbízatásról való
lemondás csak új elnökségi, illetve felügyelő bizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
VI. C) Az Egyesület felügyeleti szerve: a Felügyelő Bizottság
1.) A Felügyelő Bizottságot az Egyesület tagjaiból a Közgyűlés választja 3 évre. A Felügyelő Bizottság
3 tagú. Tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták.
2.) A Felügyelő Bizottság
a) figyelemmel kíséri az Egyesület jogszabályok és Alapszabály szerinti működését;
b) ellenőrzi az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, különösen az Egyesület költségvetésében
jóváhagyott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori előírásoknak megfelelő felhasználását;
c) betekinthet az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, felvilágosítást kérhet
a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól, megvizsgálhatja és szakértővel
megvizsgáltathatja az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát,
valamint szerződéseit;
d) megvizsgálja az Egyesület beszámolóit és véleményét közli a Közgyűléssel;
e) köteles a Közgyűlés elé kerülő érdemi előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos
álláspontját a közgyűlésen ismertetni;
f) köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet írásban tájékoztatni, és annak összehívását
kezdeményezni, ha - az elnökségi tagok felelősségével kapcsolatos gyanú támad, vagy ha arról
szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését
teszi szükségessé.
3.) A Felügyelő Bizottság megállapítása és javaslata alapján az Egyesület illetékes szerve köteles a
megfelelő intézkedéseket megtenni, annak végrehajtását ellenőrizni, és minderről a Felügyelő
Bizottságot értesíteni.
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4.) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől
számított harminc napon belül – össze kell hívni. Ha az összehívásról harminc napon belül nem történik
intézkedés, akkor a testület összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv
a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő
Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
5.) A Felügyelő Bizottság tagjait tanácskozási joggal meg kell hívni a Választmány és az Elnökség
üléseire, az Elnökség tagjaitól jelentést, az Egyesület alkalmazottaitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhetnek, továbbá betekinthetnek az Egyesület könyveibe és irataiba, azokat
megvizsgálhatják.
6.) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik, határozatait
szótöbbséggel hozza.
7.) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről jelentést tesz a Közgyűlésnek.
VII. Az Egyesület tanácsadó testületei
A) Választmány
1.) A Választmányi tagokat a Közgyűlés választja 3 éves időtartamra.
2.) A Választmány javaslattételi és véleményezési jogokkal rendelkezik.
3.) A Választmány működésére vonatkozó szabályokat az Egyesület Szervezeti és Működési
Szabályzata határozza meg.
B) Szakértői Testület („Aranygyapjasok”)
Az Elnökség tanácsadó testülete. Tagjait az Elnökség hívja meg munkájának segítésére az Egyesület
tagjai sorából.
VIII. Határozatok és nyilvánosság
1.) A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit a szervezet ügyintéző szerve nyilvántartja a Határozatok
Tárában az Egyesület irodájában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a
támogatók és ellenzők számarányát, (nyílt szavazás esetén) személyét.
2.) Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik
a) a jegyzőkönyvek vezetéséről, a döntések érintettekkel való közlésének, illetve nyilvánosságra
hozatalának módjáról;
b) az iratokba való betekintés módjáról;
c) a szervezet működésének nyilvánosságáról;
d) a szolgáltatások igénybevételének módjáról, nyilvánosságáról;
e) a beszámoló és a közhasznúsági melléklet közlésének, nyilvánosságra hozásának módjáról.
IX. Összeférhetetlenségi szabályok
1.) Nem lehet az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagja,
a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
b) akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, vagy az Egyesület tevékenységével
összefüggő valamely foglalkozástól, az eltiltás hatálya alatt.
2.) Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja,
a) akivel szemben az elnökségi tagokra vonatkozó valamely kizáró ok fennáll,
b) aki az Elnökség vagy a Választmány elnöke vagy tagja, vagy annak közeli hozzátartozója,
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c) aki az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
d) aki az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül (kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján
nyújtott cél szerinti juttatásait).
a) a b)-d) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
3.) A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak meghozatalakor nem szavazhat az a személy vagy annak
közeli hozzátartozója,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy bármilyen 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 az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratának 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 adóés 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.
4.) 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.
X. Az Egyesület gazdálkodása
1.) Az Egyesület működéséhez szükséges anyagi források lehetnek: a tagdíj; az Egyesület
tevékenységéből származó bevételek, állami és egyéb szervek vagy magánszemélyek
támogatása, pályázati támogatások, adományok.
2.) A mindenkori tagdíjat a tagok minden év március 31. napjáig kötelesek készpénzben, vagy az
Egyesület számlájára történő átutalással megfizetni.
3.) Az Egyesület éves költségterv alapján gazdálkodik.
4.) Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenysége megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
5.) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt csak az
alapszabályban megjelölt közhasznú tevékenységeire fordíthatja.
6.) Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az
egyesület által a tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő
juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
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7.) Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal azért nem
felelnek.
8.) Az Egyesület befektetése csak a Közgyűlés által elfogadott Befektetési Szabályzatnak
megfelelően történhet.
9.) Az Egyesület szabályszerű vagyonkezeléséért és gazdálkodásáért az elnök az SzMSz szerinti
saját felelősségi körének megfelelően felelős.
XI. Záró rendelkezések
1.) Azokban a kérdésekben, amelyekben az Alapszabály nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesületekről, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLCCV. törvény és a Szervezeti és
Működési Szabályzat az irányadók.
2.) Jelen módosított – egységes szerkezetű – Alapszabályt a 2016.09.18. napján és a 2017.05.13. napján
megtartott Közgyűlés elfogadta.

Budapest, 2017.05.13.
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