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Az Egyesiilet Kdzgyril€se. figyelcmmel arra, hogy a tagok a nl6l.korebban megalakitott

ds

mrikiid6 egyesiiletet az rij Polg6ri Tiirvdnykdnyvnek megfelel6en tovAbb kivdnj6k miikijdretni,
ennek, tovdbbri azegyesiilet k6zhaszmijogdlliisdnak megszezdse, illetve t'enntart6sa drdekdben
az al6bbi, a m6dosit6sokkal egysdges szerkezetbe foglalt alapszabAlyt fogaclta el.

I.
AZ IIGYESIILET ADATAI

l. Az Egyesiilet teljes neve: ZUG Kdzdssdgi Kertekdrt Egyestilet
Az Egyesiilet riividitett neve: ZUC Egyesiilet
2. Az Egyesiilet sz6khelye: I 147 Budapest, Telepes utca 68/4. fszr. 2.
3. Az Egyesiilet

jog{llrsa:

Az Egyesijlet dndll6.iogi szem6ly, kiizhaszni

szerveT-et.

4. Az Egyesiilet levelez6si cime: I147 Budapest, Telepes utca 68/,{. fszt.2.
5. Az egyesiilet

tartama: Az alapit6k az Egyestiletet hatiirozatlan id6re hozzik l6tre.

6. Az Egyesiilet

miikiiddsi teriileter Budapest F6vriros XIV. kertilet, Zugl6

7.

Az Egyesiilet log6ja:
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8. Az egyesiilet

honlapja:

zugkert.hu

lI.

AZ EGYESi]LET CfLJA IiS TEVfKENYSfGEI
L Az Egyestilet cdljai:

(1)

Kitzdssdgi keftek ldlesitdsc ds miikddtetdse Zugl6ban, ezaltal egy uj tipusir zitldf'elijlet.
illetve teriiletlrasznositiisi forma meghonositdsa. ztjldfeluletek
fejleszt€se.

(2)

Kdziissdgi keftek. vArosi kertgazdelkodrs, kisparcellds mez6gazdasag ndpszertisitdse'
kertdsz-eti hagyomAnyok 6polisa.
t-ak6k6Inyczctunk kdrnyczcti iillapotdnak javitiisa ds v6delme.
A kdrnyezet- 6s egdszsdgtudatos dletm6dra val6 nevclis,
IlozT,a)Arol s azoncll6tAs ds az dngondoskod6s kultirrrijrinak megterenltdsdhez'
Kdzdssdgipitds a kdrnyiken lak6k bevonesival, a hclyi kdzijssdgi dsszefogAs el6segitdse.

(l)
(4)
(5)
(6)
(7) Az ifiiseg kijmyezeti neveldsinek tamogatAsa,
(8) A hasonl6 cilu szervezctckkel ds magiinszendlyekkcl val6 kapcsolalteremtes

cs

egyiiltmrikddis,

(9)

Nyilvdnoss6g megterentdsc. a helyi kajzdssdgek bevon6sa Zugl6 fejlesztisdbe,
(10) Uj tipusri szabadid6s tevdkenysdg kialakitiisa. rekrcdci6s lehet6sdgck b6vitese
2. Az egyesiilel tcv6kenystgei:

I.

Ac6ljai megval6sit{siraszolg{16' alapc€lszednti tcv6kenys6gek:

Az Egyesiilel zugl6i kdzdssdgi kertek I6tcsitis6nek civil kezdcmdnye26se, szcrvezdse. valamint
Iludapcst F6viros XIV. Keriilet Zugl6 OnkormAnyzauval egyiittmilkddve tdrten6 litesildse 6s
az Onkorminyzat tulaidondban 6llo els6 zugl6i kdzdssdgi ken miikiidtctdse eltal kijzvetleniil
hozzdjArul Zugl6ban ijlaita zdldfeliiletek ldtesul€s6hcz ds mtikijddsihez, 6s ezdltal a kedilet,
kiiltjnijsen a lak6telepi zdldfeltiletek 1eil6dis6hez. Hoz:tijAttrl a zdldfeliileteknek a lakossag
sziirndra nyLijtott szolg6ltat6sainak b6\'iilisdhez, a kdzteriileten val6 kikapcsol6drisi,
sz6r'akozdsi, szabadid6-eltdltdsi lehetdsdgek b6vtil€s6hez, illetve tclepiil6si kdrnyezet
nin6sdgdnek ds rrindezek altal a lakossdg dletmin6sigdnek j avilris6hoz. Kdzdssdgi kert az az
ingatlan, ahol v6rosi ktjztertileten zijldfeltileti hasznelalkdnt, vagy dpitisi telkek ideigleres
hasznalatkdnt iinellAt6, szabadid6s c61tr, kisparccllds kertdszeti zdldsdggyiimdlcs termesztes
tiirt6nik parcellakertek vagy magasiigyiisok kialakit6s6val. ds anely teriiletekcn azeltal a
kdrnyez6 Iakossigb6l j elentkez6 kefitagsag kdzdsen haszndlhal.
A kdzdssdgi kertek ndpszeriisitisdn keresztiil az Egyestilet hozzdLi6rul egy jlajta zitldfeltileF
ds tedilethaszndlat clteriedesdhez Zugl6ban, amely elosegiti az alulhasznositott kdz- €s
magdnteriileteknek hasznosildset a lakoss.ig altali dnelldt6 keddszeti cdli hasznalatot
el6segitve.
A kdzdssdgi kertek szervezdse sordn elciaddsok 6s szabadtd programok szervezdsdvcl,
elektronikus kdzdssdgi oldal. honlap ds levelez6csoport ldtrehozas6val ds miikddtetds6vel,
tor'6bbd helyi ds kiils6 szervczdsii rcndezvdnyen val6 megjelendssel az Egyesiilet hozzdjdrul a
lakossiig rdszvdtcldhez a kdrnyezet alakitdsrlban, illetve a lakossiig ds Zugl6 Onkormiinyzata
kdzdtti kapcsolattart.ishoz.

A k6zdssdgi kertek ndpszenisitdsin ami mag6ban foglalja mas kdrnyezetvedelmi tdn6k, mint
pdldiiul az itkol6giai gazddlkodds, komposztdlds n6psze isitdsdt is az Dgyesiilet el6segiti a
kiimyezettudatos szemldletformAl6st. is [dszt vesz a helyi kdrnyezetvddelemben.

(l)

Kijzdssdgi kertek ldlrehoziisAnak megszervezdse. cl6kdszitdse, tcrvezdse, igymint:
a. kdzdssdgi kel1 szilmiira alkalmas ingatlanok felkutatdsa 6s
nyi lviintarlesa Zugl6ban,
b. kdzdssdgi kefiek rervezdsinek koordin6l6sa,

c.kdzijss6gi kerlek ldtrehoziisiihoz sziiksiges har6sdgi engeddlyek
beszerzdse,

d. kdzcissdgi kertek mrikdddsi 6s szervezeti kereteinek kidolgozAsa.
e. egyeztetdsi targyaldsok folytardsa Budapest XIV. keriiler, Zugl6
OnkormAnyzauval. illetve mas ellami, dnkormiiny,aati. ds tArsadalmi
szervezetekkel, tovribbd ingatlantulajdonosokkai kijzdssigj keftek
alapitdsa irdekdben,

f.

kitzdssdgi kertekben parcellahasznilatra jelentkez6 zugl6i lakosok 6s
adalaik nyil\ dnrarla.a.

g. ingatlantulajdonosokkal hasznAlarbavdreli nregdllapodesok kiit6se
kdzcissdgi kert lirrehozdsara ds miikiidlerdsdrc.
(2) K6zaiss6gi kertek kivitelezds6nek el6kdszitdsc. koordinril6sa. a kivitelezes soran
tArsadalrni, ktjzdssdgi dnkdnles muDka megszervezise.
(3) Kdzdssdgi kerrek mrikddtetdsdnek teljes kdIii elldtasa, lgymint:
Kdzdssdgi kertekben parcelllk kiosztdsa ds haszniilatba adiisa,
parcellahasznrilati dijak besz-eddse ds kezeldse.

a.

b.

Kdzitssdgi kertek szervez_eti

ds

miikctddsi szabdlyainak,

hezirendj dnek kialakitdsa.

c.

Kcizdsseg kertekben fenntartdsi, illetve ktjztjssdgi munkdk

megszervezdse.

(4) Rendezvdnyek szervezdse

a. Lakossdgi f6rumok szerr ezdsc.
b. Kulturrilis ds szabadid6s programok szervezise.
c. Kdzdssdgi kertekjeles napjain tinnepsdgek rendezdse.
a, Az Egyestilet ciljainak megfelcl6en az aldbbi (konkEl) kiizhaszni tevdkenysdgeker lbjri
ki:
Az dpitett kdrnyezet alakirdsa ds v6delme az 1997. ivi LXXVIII. rdrvdny 57lA
g (2) alapjan,

-

- Helyi kdrnyezet- 6s tenndszelvddelem. vizgazdrilkodris, vizkArelhdrites,
ivdvizell6tas, szennyvizelvez€t€s, -kezelis ds -drtalmatlanitAs
(csatornaszolgdltatas); hulladikgazdrilkodds a 201 l. dvi CI-XXXIX. tijrvdny I 3.
g(l) 11. 19. alapiAn.

Az Egyesiilet bizlositja, hogy szolgeltatdsaib6l a tagjain (nlunkavellal6in. dnkdntesein) kivail
mds is €szes0lhessen.

A szolg:iltates iginybevctclc sordn az Egyesiilel a kerttagokkal - aki berme Ly zugl6i lakos lehet
- parcellahaszndlati szerzoddst k61. Kerttag biirmely zugl6i lakos lehet, nem sziiksiges
egyesiileti tagnak Iennie.

I

Nem kdzhasznLi tevdkenysdg:

(!) Kommunikdci6, kapcsolattartds ds kapcsolatipit€s
a Elektronikus kommunikilci6s feltiletek miikddteldse (levelez6 lista,
blog, iacebook oldal, honlap, hirlevdl) a zugl6i kcizdssdgi kertek,
tagjaik, ds riltaliban az 6rdekl6d6 zugl6i lakossAg sz6mdra.
L Kapcsolattartas hasonl6 cdli civil szervezetekkel ds mris krizcissdgi
keftekkel.
c. Megjelends rendczvdnyeken, viisdrokon.
d. Zugl6i kdzdssdgj kertek mddia ds sajt6 mcgjelen6sdnek szervezdsc.
C. Kdzdssigi kcrtcket nipszerljsit6 kiadv.inyok kdszirdse (pdlddul plakdt.
s2616lap) 6s leries7lise

(6) Szponzorok €s tiimogat6k l'elkutatrisa. adomdnyok gyiijtdse.

ll. Gazdasrgi-vdllalkozisi tev6kenys69:
Az Egyesiilet ciljai negval6sitdsa gazdas6gi felrdreleinek biztositesa

d:rdekdben, a cdlok
megval6sitiiseval kdzvetlenill dsszefiiggd gazdasdgi-vdllalkozisi tevdken) sdget is folytathat,
amely azonban nem lehet az Egyesiilet fd tevdkenysdge. Az ilyen tevdkenysig v6gzdsdb6l
sziifmaz6 bevitel nem haladhatia meg az dves dsszbevdtel 60 %-At. Az Egyesiilet
gazdasegiv6llalkozesi tevdkcnysdget csak
kdzhasznLi, illetve az alapcdlja sz.erinti
tevikenysigei megval6sitdsa €rdekdben, azokat nem veszdlyeztetvc vdgez. Gazddlkodiisa sordn
eldn ercdmdnydt nem osdhatja fel, azt az alapszab6lyban meghatarozott kdzhasznil
tevdkenys6gcire lbrdithatja.

a

IIl.

Az Egycsiilet kdzvetlen politikai tevdkenys€get nem folytat, szervezete paftokt6l
ffiggetlen ds azoknak anyagi tiimogatast nem nyrijt, illetve azokt6l tiimofjadst nem kap.
I

II.

A TACSAGI VISZONY

L Az

Egyesiiletbe felvdteliiket kdrhetik azok a termdszetes 6s jogi szemdlyek, akik, illetve
amelyek az Egyesiilet c6lkitriz-€seit elfogadjdk. Kiskoni tefm6szetes szcmily felvdteldhez
tdrvdnyes kdpviseliji hozzdjdrul6 nyilatkozat is sziiksdges.
Az egyesiileti tagsdg formiii:

4

r,

l,
.,

rendes tagsAg,

tiszteletbeli tags6g,
pArtol6 tags6g.

Az Egyesiilet azonos tipusLi tagiail egyenl6 jogok illetik meg, jogaikar a tagok szemdlyes
aktivirris ttjan gyakoroljrik. Az egyesiilet tagjai a kdzgyiilisen teljes bizonyit6 ereiii
maganokimtba foglalt meghatalmazis alapjdn - megharalmazott kdpviscl6 irddn is r6szr
vehetnek, ds gyakorolhatjek hnacskozdsi.

illetvc

ha ezzel

rendelkcznek szavazati .iogukat.

2. Az Egyesiilet rendes tagidva vilaszrhar6 az

ajogi szemdly 6s magdnszemdly. aki a beldpdsi
nyilatkozatban az Egyesiilet alapszabelydt clfogadja. 6s a tagsAgi viszonyb6l sz|tmaz6
kdtelezettsdgek tcljesitdsdl vdllalja. A rendes ragsAg ldtrcidtr€nek ds fenntartiisanak feltdrele a
tagdij hatarid6bcn tdrtdn6 megfizetise.
Az Egyestilet tagiavd velasztdst a.icldlt a megl'elel6co kilajhcjft ds aldirt beldpisi nyilarkozat
benyijusaval ktrelmezheti. A nyilatkozalhoz melldkelni kcll kdt rcndes tag ajrinlisdr is.
Amennyiben jogi szemdly kdri felvdteldl. melldkelni kell a szeNezel igazoldsit arr6l, hogy
neviben kijdrhat eL kdpvisel6kdnt a lags6gijogok gyakorlisa sorrin.
Az ajenldsokkal el|itott beldpdsi nyilatkozatot az Egyesi.ilet elntjkinek cimezve kell benyijtani.
A kdrelmet az Elna,ksdg iavaslatdra az elncik te4eszti a Kdzgyrilds eld, ds az Egycsiilet rendes
tagjevA vdlasztasr6l a Kdzgyrilds egyszeni sz6rdbbsdggel ddnt.

Az Egycsiilet rendes tagiainak jogai:
a) rdszt vehetn,rk azEgyesiilet Kdzgyrildsdn, ott ranAcskoziisi (ide6rtve a kdrd6sek feltdtel6t
is). inditvAnyozasi, 6szrevdtelezdsi. f'els26lal6si ds szavazatijogot gyakorolhatnak;
,, bermely tdrsasagi tisztsdgre vdlasthatnak 6s megvalaszthat6k. Kiskorit rendes tag csak
dletkorAnak megl'elel6 olyan tisztsdgre vAlaszthat6, mely kdpviselcti joggal nem j:ir. c)
.iogosultak rdszt venni az Egyesi.ilet tev6kenysdgdben ds rendezvdnyein;

dJ igdnybe veher.ik

az

Egyesiilet dltal nyfjrott ldtesitmdnyeket,

felszereldseker,

kedvezmdnyek€t,

eJ

a

A/

FgyesLilet rendes tagiainak kdrelessegeil

4)

kdtelesek megtrtani az Alapszabrily ds egydb egyesiileti szab6lyzatok rendelkezdseit,
illet6leg az Egy:stilet szerveinek hatdrozatait;

testiileti szerv,lk vezet6it6l, valamint a tisztsdgvisel6kt6l tajdkoztatdst kaphatoak.

D/ kittelesek teljesiteni az llgyesiilet tevdkenysdgdvel kapcsolatosan dnkdnt elvellalt
feladataikat, di t6liik elvdrhat6 n6don el6segiteni az Egycstilet cdlkirrizdseinek
megval6sitasit;
c) kiitelesek a tagdijat kdsedelem ndlktii belizetni;
l1em veszdlycztcthetik az egyesiilet cdljainak megval6suliisiit

ds az

Egyesiilet tevdkenys6git.

:1.

Az Flgyesiilet tiszteletbeli tagja lehet

-

a Kdzgyrilds felkdrdse

alapjdn

az a szemdly, aki az

Egyesi.ilet drdekdben vdgzelt kimagasl6 tevdkenys6gdvel az Egyesiilet cdlkitiiz€seit tdmogatja,

segiti.

tiszteletbeli tagok az Egyesiilet rendezvinycirc nrcghivhat6k. A tiszteletbeli tag a
Kdzgyiildsen csak tandcskozdsi joggal vehet rdszt, tisztsdgre a tis?lcletbeli tisztsdgek
kivdteldvel - nem vdlaszthat6. szavazati .ioga, tagdiillzetdsi kiitelezettsdge nincs. Kdtcles
betartani az alapszabdly 16 vonatkoz6 rendelkezdseit, ds nem veszilyczlctheti a cdlok

A

megval6sulAsdt.

Tisrcletbcli tag fclvitcli16l

a Kdzgyiilds ddnt.

A tags6g

a

fclkdris

clfogadrisdLval

jdn ldtre.

Az Egyesiilet keretdben hoss,.abb id6n et kiemelked6 tev6kenysdget kilEtel.t szemdlyek, illetve
a tiszteletbeli tagok tiszteletbeli tisztsdgre v6laszthat6k (tisztelctbcli clndk, tjszteletbeli
tirselnOk).

4.,^z Egyesiilet pertol6 tagja lehet az a szervezet, amely

keszsdgdt fejczi

tevdkenysdgdnek rcndszeres 6s folyamatos anyagi temogatAsiira.
tevikenysdgdben csak vagyoni hozzrijdruldssal vesz rdszt.

ki az Egyesiilet

A pertol6 tag az egyesiilet

A jogi szemdly parlol6 tag jogait kdpviseldje irtian gyakorolja. A pdrtol6 tag kdpvisel6je rdszt
vehet az Egyestilet testiileti iildsein. nincs szavazata, tisztsdg viselisdre nem valaszthat6,
tagdijat nem kell fizetnie, dc az iiltala villalt vagyoni llozz'jfut]l{s szolgaltatdsera kdtelcs.

Kiitelesek tov6bbd bctartani az alapszabdly riijuk vonatl(oz6 rendelkezdseit, ds nem
vcsz6lyeztethetik a cdlok megval6sulAset.

A p6rtol6 tag felvdteldr6l els6 fokon az Elndksdg ddnt, fellebbezdssel 6lni a Kdzgyiil6s fel6
lehetsiges. A Kdzgyr:iids a tagfelv6tel kdrd€sdben mdsodfokon jarhat el.
5. A. rendes lag kdrheti a bir6sigt6l az egyesijlet szervei Altal hozott hatdrozat hatdlyon kivi.il
helyezdsdt, ha a hatdrozat jogszabAlysdrt6 vagy az alapszabdlyba iitkdzik.

A hatarozat hatelyon kiviil

iriint att6l az idijpontt6l szAmitott hirrminc napon beliil
lehet keresetet inditani az egyesiilet ellen, amikor a jogosult a hatArozatr6l tudomest szerzett
vagy a hatarozatr6l tudomAst szerezhetett volna. A haterozat nreghozataldt6.l szimitott egyives.
helyezdse

Jogvesrd hatilrid6 elteltdvel per ncm indithat6.
NeIniogosult pcrindiliisla az. aki a hatrirozat meghozataliihoz szavazat6val hozzijrrult, kivive.
ha ti\/edds, megtdveszis vagy jogellenes fanycgetds n1iatl szavazotl a hatArozat mellett.

A tagsrigi viszony megsztinik:
a) a tag kil6pisdvel, amelyet az egyesiilet kipvjseldjihez kell irdsban bejelenteni. A tag
kilepettnek rekintend6 a kildp6 nyilatkozata kdpvisel6 illali kdzhezvdteldnek napjrival. b) a tag
6.

kizrir6sdval.

c,
d,

halrldval. vagyjogut6d ndlkiili megszrindsdvel,
a tagsdgi jogviszony felmondesAval.
a tag

Az Elniiksdg dijnt els6 fokon a tagkizdris i.igydben, mdsodlokon az Egyesiilct Kcjzgyrildse jAl
el. Az Elndksdg tagiainak, illerve a riszreletbeli tagok fegyelmi ijgydbcn els6 fokon is a
Kdzgyiilds diint.
Kizrirand6 az Egyr:stilet tagjai kijziil
az a tag, aki tevdkenysdgivel. magatartAsiival vagy mulaszt6siival az Egyesi.ilet cdljainak
megval6suliiset vesz€lyezteti.

-

az a tag, aki hai h6napon keresz.tul az elnciksdg irrisbeli p61hat6rid6t triz6, ds az ismdtelt
mulasztiis jogkdvctkezmdnyeire kifejezettcn felhiv6 felsz6litrisa ellendre cln]aradl a tasdii

megfizetdsdvel.
az a tag, al.it bir6sdg jogerds ds vdgrehajtand6 s:rabadsiigvesztds biintetdsre itdlt ds a
kdziigyekr6l eltilroft .

Az alapszabAly e magatartlisokra mes lehetsdges j ogkiivetkezmenyt nem iillapit lneg.

A kizrirdsi elj6rrist els6

fokon

az Elndksdg tagjainak i.igyc kiv€reldvel az Elndksdg folytada
le. ,{z eli.lrds meginditrisdt bdrmely tag irlisban kezdcminyezheti. a tudomiisiira.iutott t€nyek ds

kdriilminyek rdszletczisdvel. illetve a rendelkczdsre 6ll6 bizonyildkok mcgjeliildsdvel,
csatolasiival. Az eljards meginditdsrdr6l az elndk d6nr. Az eljar6s alii vont taggal az eliAriis
meginditdsdt is az ellene felhozoft okokat, annak bizonyirdkait kdzdlni kell, rovaibbA
lehetds€get kell birtositani sziimiira. hogy vddekezdsit ds bizonyirdkait el<iadja. A tag az eljdr6s
sordnjogi kepvisel6t is igdnybc vehet. A lagot az Elndksdg k\z|.i;sI Itugyal6 iildsire meg kell
hivni. ds itt is lehetdsdget kell adni szdm6ra, hogy vddekezds6r megfeleliien el<iadhassa.

A taggal az Elndksig kiz6r6 hatdrozat6t irdsban kdzdlni kell. A haliiroT,atnak tartalmaznia kcll
a kiziris indokldra kdrdben az annak alapjriul szolgril6 okokat, tdnyekel. illetvc az,ok
bizonyitikait. A hatarozatnak toviibb tartalmaznia kell az ig6nybe vehet6 - egycsiileten bejuli
ds kiviili jogorvoslatr6l sz6l6 pontos ds kifejezeft taidkoztardst.

A kizdrt tag a kizdriissal

kapcsolatos hatarozat ellen a hatdl.ozal kdzhezviteldt6l szimitott
tizeniit rapon beliil az Egyesi.ilet Kdzgyiilds6hez fellebbezissel dlher. A f'cllebbezdsben meg
kell ieliiLni, hogy a kizdr6 haterozat megv6ltoztatasAt milyen okb6l kivAnja Iogszeriltlensdg,
ideirtve az alapszabrily sdrelmdt is, illetve megalapozatlansdgl.6s kdteies az erre vonatkoz6
bizonyitdkait mcgj.ldltli. A kcizgyiilis cisszehivilsilra jogosulr szemdly a lellebbezds drdemi
tergyalasm alkalmassiigir6l a fellebbez€s kdzhezvdreldr kdvet6 30 napon beliil ddnrdst hoz.
Alkalmas fellebbe:ris esetdn az dsszehiv6 ktiteles az egycstilet Kdzgyiildsdr a fellebbezds
megdrgyal.isiira legkds6bb 30 napon beliil tisszehivni. A tag vddekezdsdnek is riszvdteldnek
lehet6sdgit a Kdzg,yrildsen is biztositani kell. azzal, hogy a hatiirozat meghozatala soren az
irintctt tas a kdrddsben Dc,r szavazhat.

A tag tagsAgi jogviszonya kiziirds esetdn a kdvetkez6 id6pontokban szlinik meg:
a) M Eln'ksee ddntdse esetdn a k{:zhezv6telt6l szemirotr 15 napos fellebbezdsi haterid6
lcteltdt k6vet6 naDcn.

b/

fellebbezds esetdn, illetve az Elndksig tagiai vonatkoz6seban a l(dzgyillds kizdrdst
helybenhagy6 (eln6ks69i tagok esetdben kizar6) hatArozatanak meghozatalzrval.

IV.
AZ EGYESULET SZERVEZETE 65 TISZTSfCVISEL6I
L Az ES/esiil€t szervci
Az l'lgyesiilet testiileti szervei:
a, Kdzgyrilds,
b, ttlnijksdg.
Az Egyesiilet tis/sdgvise16i
r, elniik,

I

b)

alelndk,

cl

gazdas6gi elndkhelyettes.

Az egyesiilet vezet6 tisztsdgvisel6inek az Elntiks6g tagiai min6siilnek.
2. A

Kiizgiil6s

A Kiizgyrilds a rendes tagok dsszessdge, az Egyesiilet ddntdshoz6 szervc.

A Kdzgyrilds rendes ds rendkiviili lehet. Rendes Kdzgyrilist az Egyestilet fvente egyszer tart.
A kdzgyiilds ddntdseit iilis tartdsdval hozza meg.
a) A Kiizgyiil6s itsszehivlisa, a napirend meg6llapitdsa, a Kiizgyiil6s helt/6nek kij€ldl6se.

A Ktizgyiilds iildsit

az elndk, akadiilyoztatesa esetdn az alelnijk irasban, meghiv6 kiilddsdvel

hivja cissze. Ddnrisivel megjeldli a kiizgyrllds napirendjdt, tovibbi kijeldli annak helydt ds
id6pontjdt. Megicliili azt is, hogy a kdzgyrildsen videokonferencia itjen is lehetsdges-e a
megielen6s.

Rendkivtili Kitzgyrildst kell cjsszehivni a tagok legaldbb egyharmada 6ltal alaift kdrelemre,
melybcr mcgjcldlik az ijsszehivas okat is cdlj6t. A Kijzgyiildst iissze kcll hivni, ha azt az
illetdkes t6rvdnyszdk elrendeli. Ossze kell tovabbA hivni a sziiksdges intd,,keddsek megtdtele
cdl.iAb6l akkor is. Im:

d, az egyesiilet vagyona az eseddkes tartozasokat nem fedezi:
b) az egyesiilet el6reldlhat6lag nem lesz kipes a ta(ozesokat eseddkessdgkor teljesiteni; vagy
cJ az egyesolet cdljainak eldrdse vesz6lybe keriilt.
Ez ut6bbi esetekben ijsszehivott Kdzgyrildsen a tagok kiitelesek az dsszehivasra okot ad6
kdriilmdny megsziintetdse irdekdben intdzkeddst lenrli vagy az egyesiilet megsziintetdsdrdl
ddntenl.

Az Elnitk az Dlndksdg egyszcrri sz6tdbbsdgdvcl hozot harAozata
alkalmakkor is jogosult cisszchivni.

alapjZiD a

Kdzgyiildsr egy€b

A Kijzgylil€s f6szabdly szerint az egyesiilet szdkhelydn tartand6, de az dsszchivo hatiirozhat az
iildsnek a szdkhel)et magriban foglal6 megye (f6vriros) teri.iletdn egy6b alkalmas helyszinen
t6rtin6 megtartds6r6l is. A kdzgyiilds dssz.ehivhar6 akkint is. hogy az_on a tagok kizerolag
ciektronikus hirkd,ldsi eszkdziik segits€g6vel vannak jelen.

A kdzgyrjldsi meghiv6nak tartalmaznia kell:
a, az Egyesiilet ne\/dt 6s szdkhelydt;
,) az iilds idejdnek ds helyszindnek megieldl6s6r;
c, az iilds napirendidt. A napirendet a meghivdban olyan rdszlctcss€ggel kell feltiintetni, hogy
a szavazlsra jogosultak a t.irgyalni kivAnt rdmakdrdkben 6lldsponljukat kialakithassdk. A
meghiv6hoz csatolni keil tovdbbd az ir,sbeli eltiterjesztdsekct is. d) A konfercnciak(izgyrildsre vonatk()z-6 intbrm6ci6kat.
Szabdlyszeninek az dsszehiv6s akkor min6siil. ha a tagok az Uldsr6l legalebb nyolc nappal az
iilds id6pontjAt megel6z6cn irdsban, vagy amennyiben nrinden tag rendelkezik e-mailcimmcl,

e-mail itjen, igazc,lhat6 m6don a megkiilddrt meghiv6 ritian erresiilnek. A Ktizgyrllds
iildsdnek mcghiv6jit az el6zetes drtesirdsi id6kdzbe[ az Egyes0lct honlapian is kdzz6 kell renni.
Ha a ddnt€shoz6 szerv

iildsit

hivdk dssze, az tildst akkor lehet megtafiani,
ha az iildsen valantennyi rdszvdtehe jogosult.iclcn van, ds egyhangttlag hozz|jirul az, Lil6s
nen1 szabillyszertien

megtart6sehoz.

A kdzgyiildsi neghiv6 kdzbesilds€t6l szamitott dt napoD beliil a ragok ds az Egyesiilet szervci
a Kijzgyril€st dssizehiv6 szem6lyt6l a napirend kiegdszirdsdt kirhetik. a kiegiszitds
indoko|isdval. tsrriil az dsszehiv6 szemdly az inditvauy bedrkeztdt kdvet6en haladdktala,rul
ddnt, ds az inditvenyokat kdvet6en kialakult vdgleges napirendr6l a tagokat haladdktalanul
i16sban, igazolhat6an idesiti.
Ha az dsszehiv6 a napirend kiegdszitdse ir6nti kdrelemr<il nem dijnt vagy a7l elutasitja.
kdzgyrilds a napirend elfogadiisiir6l sz-616 hadrozat mcghozataldt megel6z6cn kiildn ddnt

a
a

napirend kiegdszitdtdnek tdrgyriban. Ehhez azonban az sztiksdges, hogy valamennl i szavazasr:r

jogosult jelen Iegy,:n, ds a napirenden nem szerepl6 kdrdds megt6rgyaldsdhoz egyhangtilag
hozz6jeruljon.
6) Az iil6s lebonyolitrisa

Az til6s megnyitds.ir kdvet6en ki kelljcliilni a Kdzgyrilds tisztsdgvisel6it, akik: a levezer6 elndk,
a .iegyz6kdnyv-vezet6, 6s jegyz6kdnyv hitelesit6k (dk egyittal sziiksdg szerint
szavazatszdmliil6k is).

a

,{ levezet6 elndk szemdlydnek megviilasztasdr6l a Kdzgyr.ilds az ulds megkezd6sekor a
jelenlev6, szavazatiioggal rendelkez6 tagok egyszerri sz6tdbbsdgdvel hat6foz.
A jcgyz6kdnyvvczct6t a Icvczct6 clndk.iavaslatara a Kdzgyillds hagyjaj6vri.

Jegyz6kdnyvvezet6 nem tag (tagi kdpvisel6) is lehet.

n.iegyz6kdnyv hitelesitds6re a levezet6 eln<jk kdt jelcn ldvd cgycsiileti tagot k6r fel, akik
villaljik, hogy a Kdzgyrilds tclies cgiszdn vigig jelen leszrek. is alliirisukkal hitelesitik a
f'elveend6 jegyz,rlkrinyv tartalmat.

[21 kdvet6en meg kell rillapitani a Kcizgyrilds hatrirozatkdpessdgdt. A l]atarozatkdpessdget
minden hatArozathozatalnril vizsgrilni kell. Ha egy tag valarnely iigyben n,:m szavazhat, 6l az.
adott hatarozat meghozataldnel a haurozatkdpessdg megdllapitesa sorin figyelnren kivtil keil
hagynr.

Iatdrozatkdpessdg esetdn a Kijzgyrjlds szavaz
kdvet6en a napirend ellbgadeser6l.
I

a napirend

csctlcges l(iegdszitdsdrdl, ezt

A Kclzgyrilds egdszdriil .jcgyz6kdnyvet kcll felvenni. A jegy26kdnyvnek tartalmaznia kell a
Kiizgytilis helyit. ideiit. a hatirozatkdpess6g rneg6llapitdsdt, a Kdzgyrilds megvdlasztott
tisztsdgvisel6it. az ellogadott napirendet. a napirend kereteben elhangzott hozzdsz6lisok
dsszelbglaliisrit. a meghozott ddntiseket. A j egyz6kdn),vnek tartalmaznia k:ll - sorszamozva
a meghozott diintdsek teljes tarralmet, hatAly6t. illetvc a ddnt€st tdnrcgatdk ds ellenz6k
szrmardnydt (ha lehelsdges, akkor a szemdlyit is). A lefiizdtt es sorszemo:.ott iegyzdkdnyvek
a Ha#rozalok Ny ilvantartAsak€nt is szolgalnak. A Hatiirozatok Nyilvdntartasrban a ddntdsek
szercpelnek (kdzgyiil6s is elndksdg esetdn egyarAnt) nyilvantafiva. Napirendi pontonkint
szefepel benne a ddntdse tartalma. id6ponda ds hat6lya. a dmogat6k ds az ellenz6k szdmariinya,
szemdlye. A llat6rozatok Nyilvdntanesrinak vezctdsddrt az alelndk felel.

A

Kdzgyiilds iildsei nyilr,6nosak. A nyilvarlossiig jogszabilyban meghalirozott esetekbcn
korlAtozhat6, illetve kizrirhat6 (pl. szerndlyisdgi j ogok vddelme, vagy titokvidclcm esetdn). de
csak a videni kiviint igdnnyel ardnyosan. az iilds adott napircnddel irintett rdsziben.

A kdzgyiilds tlldsc video-konlerencia itjrin is megranhar6. A haszndlt elektronikus hirkijzltj
eszkdz. skype, illetvc cgydb. a kdp ds hang egyidejti kcizvetit6s6t is a tagoll korlarozasmenles,
val6s idcjii kommunikici6i6t egysze e biztosit6 hil6zati. illetve internetcs clektronikaieszkajz

lehet. Lchet6sdg van arra, hogy a szdkhelyre rissz-elrivott kdzgyi.ildsen a t..gok ezen a m6don
jelenjcnek meg. ds arra is, hogy a kdzgyrildst teljes cgiszdben elektronikus hirk6zl6 eszkdzijk
alkalmaziisiival tartsAk meg. Erre a meghiv6ban ki kell tdrni, azzal, hogy e m6d nem
alkalmazhat6 a tagok brirmelyikdnek hAtranyila, ds az adott cszkdzzel nem rendelkezd tag

jelenldtdt kirdsdre a kdzgyiilds ijldse alatt a szdkhelyen biztositani kell. A konferenciakdzgyiildsre az iilds mcgtartasara vonatkoz6 dltalanos szabiillokar kell alkalmazni. A ragok
azonositiisa a rendszerbe tdrtin6 bejelentkezds soriin tdrtinik. A tagoknak egyedi felhaszndl6
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nevet kell biztosjtani, melynek jelszavat a tag llat|rczza meg. Az ilyen modon tatott
kdzgyrildsen a tagokon kiviili meghivottak rdszvdrelit is biziosirani kell.
Titkos szavazest ig6nyl6 kdrdisek konf'erencia-kdzgyiildscn csak akkor lAfgyalhatdak. ha a
titkos szavaz,s lebonyolirasenak tcchnikai feltitelei bizrositoftak.
c) A Kiizgyiil6s hatrrozatkdpcss6g€

A Kdzgyrilds hatArozatkdpes, ha azon

a szavaziisra j ogosult tagok tdbb.

mint felejelen van. Az

Egyesiilet minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

Ha az egydbkdnt szabelyszenien dsszehivotl Kdzgyiilds a megjelent szavazAsra jogosult
tagoknak az cl6irtniil alacsonyabb sziima miatt hatilrozatkdptelcn, legakibb hrirom napon 1rili,
de legkds6bb l5 mpon beliili id6pontra ugyanazon tArgysorozattal ij Kdzgyiilist kell kiriizni.
an)ely a megjelent szavaziisra j ogosu lt tagok szemrira tekintet n€lkiil (de legalibb hdrom ilyen
tag.ielenldt6ben) hat6rozatkdpes. n megismdrelt Kdzgyrilds az eddig nleg'elajlr feltdtelek eset6n

is csak akkor vrlik hat.irozatkipessd, ha a Kitzgyill6s nregism6relt jellegdre ds a tAvolldl
jogkdvetkezmdnyeiro a tagok iigyclmdr a meghiv6ban eltire fellrivjak. A hatArozatkdptelensig
miatt megismdtelt Kcizgyiil€s cisszehivhat6 az eredeti Kcjzgyiilds napjAval azo os DaprJ is.
ebben az esetben a megismdtch Kdzgyiilds rneghivdjakdnt is az eredeti meghivd szolgdl. Abban
az esetben azonban. ha a megism€tclt Kdzgyiilds dsszehivdsira ncm az eredeti Kiizgyrilds
napjiival azonos napra keriil sor, a nregism€telt KdzgyLildsre valamennyi tag reszele a
megismdteh Kdzg)/rilds iddponfat megel6zd legalibb l5 nappal iiabb meghivdt keLl kiildeni.
A megismdtelt Kdzgyrildsre sz6l6 meghiv6ban minden esetben tajdkozrarni kcll a ragokar a
tiivolmaradiis kdvetkezminyeil6l, arr6l. hogy a megismdtclt K6zgyiilds az credeti napirendi
pontok tekiDtet€beD a megjeleitek sanliira tekintet nilkiil hadrozatkdpcs lesz.
A napirend kiegdszitdsdre ekkor nincs lehet6sig.
./, A szavazis mddia, a hatirozatok kiizldsc:

A

Kdzgyiilis haliirozatait altaldban nyilt szavazissal. egyszerli sz6t6bbsdggel

l1ozza.

Szavazategyenl6sdil esetdn ismitelt szavaziis tarthat6.

Titkos szavazdst re:rdelhet el a Kdzgyrilds az elndk eldterjesztdsdrc vagy a szavaziisrajogosult
tagok egyhannadinak kezdemdnyezdsere. Szern6lyi kdrddsekbcn a szavazi:rs mindcn esetben
titkosan tdrtdnik.

Az Egyesiilet alapsrzabAlydnak m6dositrisdhoz, az Egyesiilet egyesiildsehez is szdtvelesiihoz a
kdzgytilds hriromnegyedes sz6tdbbsdggel hozott haritrozata sziiksdges. ,\z Egyesiilet cdljenak
m6dositisdhoz is az Egyestlet megszrindsdr6l sz6l6 kdz_gyiildsi ddnteshez a szavazatijoggal
rendelkez6 tagok hiiromnegyedes szdtdbbsdggel hozott hatdrozata sziiksdgcs. Ha a krizgyiilis
hatiirozatkdptelen, a megismdtelt kdzgyiilis az er.edeti napitenden szerepld iigyekben a
megielent tagok sziimiira tekintct ndlkijl hatArozatkdpes, ha azt az ercdcti id6pontot legal6bb
hdrom ds lcgfeljebb tizendt nappal kdvet6 id6pontra hivjdk dsszc.

1I

Az Egyesiilet cvcs besz[mol6ja ds kdzhaszntisdgi melldklet j6vrihagydsdnak m6dja: nyilt
szavazAs, a jelenlev6k 50 % a+ I fd elfogadrisa estdn a beszdmol6l a k6zgyiil6s eltal
j6\,:ihagyottnak kell tekinteni.

A

KtizgyLilds hatiirozathozataldban nem vehet r6szt az a szemdly, aki vagy akinek kcizeli
hozz{taftoz6ja [Prk. 8:L $ (1) bek. L pont], dlettarsa (a tovabbiakban egyrjtt: hozzalaftozf)) a
hatiirozat alapjiin

-

kdtelezettsdg vagy lelel6ssdg al6l mentesiil, vagy

-

bdrmilycn m6s ckinyben rdszesill, illetve a megkdtend6 jogiigyletben, iiletve meghozand6
ddntisben egyibkint irdekelt.
aki ellen a hatdrozat alapjdn pert kell inditani;

-

-

akinek olyan hozzirartoz6ja drdekelt a ddntisbcn, aki az egyesiiletnek nem tagja; aki a
ddntdsben drdekelt mds szervezettel tdbbsdgi befolydson a1apu16 kapcsolatban dll. Nenr
min6siil el6nynek az Egyestilet cdl szerintijuttatAsai keretdben a bdrki ,ltal megkdtds n6lkiil
igdnybe vehet6 nem pdnzbeli szolgAltatAs, illetve az Egyesiilet dltal tagjenak, a tagsegi
jogviszony alapj6n nyiitott, alapszab6lynak megfelel6 cdl szerinti
tatas.

j

elnijk sz6ban kihirdeti a dtintdst. A meghozott hatdrozatr6l az
irintetteket a meghozatalt kdvet6 kdl hdten beliii igazolhat6 m6dor dfiesiteni kell, valanint azt
az llgyesiilet honlapi6n (zugkert.hu) nyilvenossegra kell hoznia.
A. szavaziist kdvet6en a levezet6

e) A Ktizgyiil6s

hatrskiire:

A Kttzgyiilds kizar6lagos hat,skdre:

.rl

ehbgadja vagy m6dositja az Alapszabelyt;

b)

hat&ozatho?,atal a mds egyestjlettel val6 egyesijlds, illetve az egyesiilelekre val6 sz6tvdl6s
egyes k6rddseiben (egyesiil6s, illetve szdtvdlds elhatdrozdsa,

egyesiild:ii szdtv6lasi terv.

illetve a kapcsol6d6 szamviteli beszAmol6k, egyestil6si szdtv6ldsi szerz6ddsek clfogadrisa)
c, az Egyesiilet tagjainak sordb6l t6rtdn6 kizer:is;
dJ megvdlasztja, beszdmoltatja; 6s - ha tisztsdgiik cllatasdra miltatlannii viiltak visszahivja az
[g),esiilet vezeto tesliileteinek tagiait (Elncjksdg), illetve az egyesiilet tisztsdgvisel6jt,
kdnywizsgAl6jdt, tovibbd megAllapitja esetleges dijaziisukat- e) az €ves tagdij dsszeg6nek
megdllapitesa;
elfogadia az ives kdltsdgvetdst, az Elndksdg szakmai beszimol6jet, illetve a sziimvitcli
beszamol6t. annak mcllikleteivel egytitt (kiegdszit6 melldklet, kdzhasznisdgi mell6klct).
j6vdhagyja az Elndksdg munkaprogramjdti

/,
p

h)

t

elfogadja a zdrszdmadest ds a vagyonmdrleget;

felhalalfiazT,a az Elnijksdget a megellapitott kdlts6gvct6sbcn az egyes rovatok kdzdtti
iitcsopoftositiisra;
mindazonegydb iigyek, amelyeket.jogszabdly vagy kdzgyrildsihat6rozat a hatdskdrdbe utal.

3. Az Elnitks69

I2

.r) Osszet6tele:

Az Egyesiilet opcrativ vezetdsdvel kapcsolatos feladarokar a hArom tag[r Etndksdg ldtia el. Az
Elndksdget a Kiizgyiilds vrilasztja hrirom dves id6tarlamra. Az Elnitksdg tagiai: az elnijk. az
alelndk ds a gazdasdgi elndkhclyettes. A tagok mcgbizatAsa megvAlasztrisuk elfogaddsrival .jrin
l6tre.

b) Miikiid6se:
Az Elndks6g ddntdseit iilds tartasaval hozza meg.
Az Elndksdg iildseit szi.iksdg szerinti gyakorisriggal, de legaLibb f'dlivcok6nt radja. Az Elnijks6g
0ldseit az elniik, akadAlyoztat6sa esetdn az alelndk hivja 6ssze irdsban. Szabiilyszeriinek az
dsszehives akkor min6siil. ha a tagok legaldbb kdt nappal az iil6s id6pontjer megel6z6en irdsban
igazolhat6 m6don, megl vd megkiilddsdvel dflesiilnek. is az iilds tiirgysorozatAr6l lejrAst
kapnak. Az Eln6ksdg tilisinek meghiv6jAt az cl6zeres drresirdsi id6kdzben az egyesiiler
honlapj6n is krizzd kell tenni.

A meghiv6nak tartalmaznia kell:

4l az Egyestilet nevdt 6s szdkhcly6t:
!,laz tilds idejdnek ds helyszindnck megjeldldsdt;
g,l az iil6s napirendjdt. A napirendet a meghiv6ban olyan fdszleressdggel kell feltiintetni. hogy
a szavaziisra jogosultak a tdrgyalni kiviint temakdrrjkben dlldspontjukat kialakithassAk. A
meghiv6hoz csatolni kell lovdbbA az irAsbeli el6terjeszrdsekel is.
4) A konf'ercncia-kdzgyiildsrc vonatkoz6 informdci6kat.
Az elniiksdgi

tilisre

annak tdrgykdrdre

figyelenmel eseterkdnt tovibbi szemdlyek hivhal6k

meg.

Az Elndks6g iildsei nyilvenosak. A nyilvdnossrig jogszabdlyban meghatArozott esetekben
korl6tozhat6, illetve kizrirhatd (pl. sz-emdlyisdgi jogok vddelme. vagy titokvidelem eseldn). de
csak a vddeni kiv6nt igdnnyel ardnyosan, az iilds adott napircnddel 6rintett rdszdben.
Az elniiksdgi iilds haterozatk6pes, ha a szavazdsrajogosult elndksdgi ragok valamennyien jelen
van. HatArozatait nyilt szavazdssal, egyszerii sz6liibbsdggel hozza. SzivaT-ategyenl6sdg esetdn

ajavaslatot elvelettnek kcll tckintenj, meg kell ismdtelni.
I

latarozatkdptelensdg esetdn legkisdbb l8 napon beliil

-

az Elnatksdg

tilisit

ism6relren dssze

Hat6rozatkdptelensig miatt ismdtelten Osszehivott iildsek is csak akkor
hadrozatkdpesek, ha azokor az Elndksdg tagiainak titbb, mint a felejelen van.

kcll hivni.

Az Elndksdg hatarozathozataliban nem vellet rdszt az a szemdly, aki vagy akinek kdzeli
hozz'tartozdja [Ptk. 8:1. -6 ( ]) bek. 1. pontl. dlettArsa (a tovribbiakban egytrI.. hoz:z^artoz6) a
hatdrozat alapjdn

-

kdtelezettsdg vagy f'elel6ssdg al6l mentesiil. vagy

t3

-

bdrmilyen m6s el6myben rdszesiil. illetve a megk<itcndo jogiigyletben. ddnt6sben cgydbkdnt
irclekclt.
Nem min6sul elonynek az lrgyestilet cdl szerinti juttatesai kerct6ben a b6rki eltal megkdtis
ndlkiil igdnybe vchct6 nem pdnzbeli szoig,ltatds. illetvc az Egyesiilel dlral lagjenak, a tagsagi
jogviszony alapjrin nyirjtott, alapsabdlynak megfelel6 cdl szcrinti .iurtatAs.

Az Elndksdg iildsir6l.iegvz6kdnyvel kell felvenni, amelybcrr rdgziteni kell az elndks€gi illcs
helydt, idej61, a jelenl6vcik szanldt ds szemdlydt, a hal6rozatk6pess6g megdllapitisat, a
napirendet, az clhangzott hozzasz6liisok rijvid 6sszefbglaldsrit. Ajegy26kiinyvnek tartalmaznia
kclltovAbba soNzdmozva - a meghoz-ott ddntdsek teljes tartalmdl. hatalydt, illetve a ddntdst
tdmogat6k ds ellenz6k szlimaranyal (ha lehetsdges, akkor a szemdlydt is). A lefiizijtt ds
sorszfmozott jegyz6kdnyvek a HatArozatok Nyilvintaftdsakdnt is szolg6lnak, amely
vezetdsddrt az alelniik lilel.
Az Elndksdg ddnldsei16l az drintetteket a meghozatalt kdvct6 kit hdten beltil igazolhar6 m6don
dflesiteni kell, valan]int azt az egyestilet honlapjAn (zugkcrt.hu) nyilvdnossdgra kell hozni.

Az Elnijksdg iilcsc konferencia-r:ilds lbrmejdban is mcgtarthat6, melynek lebonyolitdsar.a

a

konferencia-kdzgyiildsre vonatkoz6 szabalyokat kell megf'eleloen alkalmaari, azzal, hogy nem
rendelhet6 el tavszavazds szemdlyi k6rd6sekbcn, valamint az dves besziimol6 ds az dves
kdlrsdgvelds lerve,,erenek cl lbuddasa sordn.
c) Ilat6skiir€:
Az Elndksdg ddnl minden olyan, az egyesiilet iriinyitasaval kapcsolatos kdrddsben, anlelyet az
Alapszabiily nem utal a Kdzgyrilds kizir6lagos hataskdribe.

Az Elndksdg faladatai:
aJ az Egyesiilet tdNdnyes 6s alapszabiilyszerri mrikdd€s6nek bizlosit6sa ds leligyelete;
a Kiizgyitlisi hat.irozatok vdgrchaitiisAnak szeNezdse ds a vigrehajtiis ellenorzese;
az Egycsiilet miikijddsdvel kapcsolatos egy6b szabiilyzatok megaliapitdsa ds mddosjtasa;
..// az €vi kdltsdgvet6s-teNczet megdllapitesa;
s, az dves munkalerv-javaslat el6kdszitdse;
az tvcs besz,6mol6 elkdszit6se ds a Kdzgyrilds eld teriesztdse;
tagfelvdteli kdrelmek clbirdldsa, irj tagok felvdtelei
h/ a Kiizgyiilds id6pontjdnak kit zdse, tergy so rozatdnak aisszeellitiisa 6s el6kdszitese, az
Elndl urasitasa a Kd,/gyirles ci(szehlvdsdr.r.

,)
.,

.fl
I
,

./)

,t,

a KdzgyLilds 6ltal n,)egAllapitolt k6ltsdgvetdsi keret kdz-dtt riirtdn6 gazddlkodiis;

az Elnciksig egyes tagiai

iltal elletandd szakfeladatok

meghaterozAsa;

szuksdg sze nt munkabizottsAgok (szakbizottsagok) ldtrehozdsa, a tagok szdmdnak
meghatd.ozesa, vezet6inek kijel<ildse, besz6moltatasa, feladatkdriik, dijazisuk
meghat6rozAsa;

,

ddntds minden olyan egydb kdrddsben. amely nem raftozik

a Kdzgyrilds kizAr6lagos

hatdskdrdbe.
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Az Elndksdg a kdt Kiizgyiilds kiizdtti id6szakban vdgzelt levdkenysdgdr6l a Kdzgyrilds el6tt
besziimol. ds intdzlreddseit a Kijzgytilds hagyja j6vA. Az Elndksdg ditnriscir6l kdt kdzgyrilis
kiizdtt t6jdkoztatja az Egyesiiler tagjait.

4. Az Eryesiilet tisjztsdgviscl6i

rl) Megbizatrsi id6
Az egyesiilet IV. pont szerinti tjsztsdgvise16it a Kdzgyrilds hrirom ivre viilasztja,
megbizatiisuk Iei6rta uten ijm valaszthat6ak. A hArom dves ciklus kdzben rnegszund
megbizatiisir tisztsdtlviselo helyire megvrilasztott rii tiszrsdgvisel6 megbizatdsa a ciklusb6l mdg
hrtraldv6 id6re sz6l.

l.

6) Osszef6rhetetlenrs6gi szabrilyok

A vezet6 tisztsdgvisel6kre

a Prk. 3:22. g-dban, valaminr az Ectv. 38.

{ ( I)

bekezdds ds 39. S ( l)

bekezdds szabrilyai irdnyad6ak.

Vezet6 lisztsdgvisel6 az a nagykori szemdly lehet, akinek cselekv6kdpessdgdt a tevdkenysdge
ell6tds6hoz sztiksdltes kdrben nem korlitozek. Nenr lehet vezet6 tisztsdgvise16 az, akit
biincselekminy elktrvetdse miatljoger(isen szabadsAgvesztds biinletdsre itdltck, amig a biintetett

elddlethez fiz6d6 hitrdnyos kdvetkezminyek al6l nem mentesiilt. Ncm Ichct vezet6
tisztsdgvisel6 az, akit e fbglalkozrist6l .ioger6se[ eltiltoltak. Akit valamely loglalkozrist6l
joger6s bir6i itdlettel eltilrottak, az eltiltAs hardlya alatr az ireletben mcgieldll tevdkenysdget
folytat6 jogi szemdly vezet6 tisztsdgvisel6je nem lehel. Az eltiltrist kimond6 hatarozatban
megszabott id6tafirmig nem lehet vezet6 tisztsdgvisel6 az, akit eltiltottak a vezet6
tisztsdgvisel6i tevdkenys6gt6l.

A kdzhaszni szervczet megszlindsdt kdvctd hdrom dvig nem lehet mes kdzhasznLi

szervezct

is feltigyel6 szervdnek lagja az a szemdly, aki kor6bban olyan kdzhasznir
szeNezet vezet6 tisztsdgviseldje (feltigyel6 szervdnek tagia) volt - annak megsziindsdt
mege1626 kdl dvben legaldbb egy ivig -.
., amely jogut6d ntlkiil szLint meg rigy. hogy az rillanri ad6- ds vamhat6sagnel nyilv,ntanott
ad6- is vdmtafio2:iisiit nem egyenlitette ki.
vezet6 tisztsdgviseliije

amellyel szemben az rillami ad6- ds vlimhatdsdg jelent6s dsszegri ad6hidnyt tdrt fel,
c) amellyel szember) az dllami ad6- ds viimhatdsag UzlctlczdrAs intizkeddst alkalmazott. v,Lgy
iizletlezddst helyettesil6 birsdgot szabott ki,
di amelynek ad6szamat az allami ad6- ds vemhat6sdg az ad6zds rendjdr<il sz616 tdrvdny szerint
lelfiiggesztette va.gy tijrijlte.
D7

A diintdshoz6 szerv, valamint az ijgyveT,etit szeN hatatozathozalalAbaD nen1 vehet rdszt az a
szemdly, aki vagy akinek kozeli hozT,iLtafioz6ja a hatatozat alapj6n a) kdtelezettsdg vagy
felel6ssig al6l mentr)siil, vagy

b) birmilyen mes el6nyben r6szesiil, illetve a megkdtend6 j ogiigylctben eE,ydbkdnt drdekelt.

A vezet6 tisztsdgviscl6, illetve az ezeknekjelitlt szemdly kdteles valamenn.r'i drintett kdzhaszni
szervezetet el6z-clesen tAjdkoztatni arr6l, hogy ilyen tisztsdget egyidcjrileg mAs kdzhasznf
szervezetndl is bctdlt.

Nem lehet az Egyesiilel kdnyvvizsgrl6ja az a szemdly, aki
az egyestilet m6s tisztsdgdt is betdlti.
b)

.,

,rJ

a kdzhaszni

szervezcttel e megbizatiisiin kiviili mAs tevdkenysdg kifejtdsdre irinyul6
mllnkaviszonyban vagy munkavdgz€sre ir6nyul6 egydb jogviszonyban iill. ha jogszabdly
miskdpp nem rendelkezik.
a kdzhaszn[r szeNezet cdl szerint i j uttatAsdb6l r6szesiil , kivivc a bdrki dltal megkcitds n6lkiil

iginybe vehet6 nem pdnzbcli szolgAltatAsokat, €s az cg]'esiiler allal ragjdnak a ragsagi
jogviszony alapjdn a ldtesit6 okiratban foglaltaknak megfelel6en nyijtotr cil szerirti j utratast
. iiletve

d) az a) -c) pontbat\ iteghatdroz-ott szen€lyek kdzeli hozz{tafiozoja.

A vezet6 tisztsigvisel6i megbizat6s az aliibbi esetekben sziinik megl
d hatArozott idejri megbizatas esetdn a megbizds id6tartamdnak lejirrdval;
,, megsztintet6 feltdtelhcz kiitdtt megbizads esetdn a feltdtel bekdvetkezdsdvel; c)
visszahiviissal;
.r) lemondessal;

tisztsigvisel6 haldldval vagyjogut6d ndlkiili megszrinds€vel;
vezet6
a
tisztsdgvisel6 cselekv6kdpessdgdnek a tevdkenysdge ell6trisrihcz sztiksdges kdrben
tdrtdn6 korlatoziseval;

eJ a vezet6

,

g,) a vezet6 tisztsdgvisel6vel szenrbeni kizdr6 vagy ajsszefdrhetetlensdgi

ok bekdvetkeztdvel.

c) A v€zetti tisztsdgvisel6k feladaF 6s hatisktirei

A vezet6 tisztsdgvisel6k iigyvezetdsi feladataikat szemdlyesen kijtelesek ell6tni.
Az elniik feladatai:
a) a Kdzgyiilds ds az elndks6gi iildsek dsszehivesa, levezetdse,
b/ kdpviseliaz Egyesiiletet hat6sdgok ds harmadik szemdlyekkel szemben,
c) az Egyesiilet adminisztmtiv szervezetdnek kialakitdsa ds vezetdse,
d) a testiileti szen,ek hatfuozatainak vdgrehajtrisrir6l val6 gondoskodds,
e, az Egyesijlet szeNeinek tdrvdnyes €s alapszabiilyszerri tevdkenysdge feletti 6rkiidds,
a Kitzgyiilds. az Elntiksdg Alral meghatarozott feladatok ellitdsanak koordinelAsa ds

.l)

i16nyitdsa.

l6

A tov{bbi elniiksdgi tagok feladatail,

a

kdzdttiik lev6 munkamegosztdsr az Elndks6g hatiirozza

meg.

d) Az Egyesiilet vezet6 tiszts6gviselaii:
Elndk: Dr. Pdnczil Mtiin

Aleln6k: Lq czkov ic s Z o I t d n
Gaz-dasAgi Elndkhclyettesr K6viiry Orsolya
5.

A k6pviselet rendje

Az Egyesilletet az {rlndksdgi tagok tin6ll6an kdpviselik.

A kdpviselet el6bbi rendje

a banksz6mla feletti rendelkezdsre is iriinyad6.

AZ EGYESULET GAZDALKODASA
L Az Egyesiilet vailyoni eszkdzei
Az Egyestilet bev6lelei: a.)
tagdijak,
b.) tagdij tilfizetdsek
c.) tamogatAsok, vagy ajdnddkozris cimdn juttatott pdnziisszeg,
d.) kiadvdnyokb6l szdrmaz6 bevdtelek,
e.) palydzat ltjdn nyert dsszegek,
f.) alapitvanyi t6mogatis,
g.) az Egyesiilet rendezvdnyeinek bevdtelei,
h.) egydb dsszegek.
2. Az egyesiilet tagja beldpdskor. illetve tags6gi .iogviszonya folyamen dvente tagdi'at kdteles
fizetni.

A tagdij ndrtdke tagonkdnt 6vi 1.000,- Ft. Ev kdzbeni belepcskor a ragdij a beldpds h6napjdr6l
az dv hdtral6v6 rdszdre id6aranyosan sz6mitott mdrtdkil, melyben a beldpds h6napja egdsz
h6napnak sziimit. l! tagdijat a beldpds napjdn kell megfizetni az adott h6napra. Azt kiivet6en,
illetve r6gi tagok esetin a tagdij befizetdsdnek m6djet a kdzgyrilds hatdrozza meg. A tagok
tagdij befizetdsei16l az Elndksdg a tagnyilvdntart.ishoz kapcsol6d6 nyilvAntarlast vezet. Azdves
flzetds esetdn egy isszegben el6re a t6rgydv miirc. 3l. napjaig kell meglizetni, kdszpdnzben a
pdnrerosrak etadv,l vagy kdzvetleniil az egyesiilet bankszdmlajAra tdrtdn6 Atutalassal.

l.

Az Egyesiilet pdnzeszkdzeinek felhaszndl6sa
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Az Egyesiilet pdnzeszk<jzeinek cdlszerii lilhasznilrsera eves kiJltsdgvetdst kdszit. A kijvetkez6
6vre sz6l6 kdltsdgvctdst (s az cl6zb iv gazddlkodis6r6l szol6 besziimoldt a gazdasdgi
elniikhelyettes terjeszti a K6zgyiil€s eld j6vAhagyds vdgett.

Az Egyesiilet tartozesaidft

felel. Az Egyesiilet alapit6ja, tagja - a ragloni
- a szervezet tartozasaidd saiit vagyond.ral nen felel.

saj61 vagyoneval

hozzijdrulisrinak megfizetisin

til

4. Az Egyesiilet kdzhaszn szervezetkdnt kett6s kdnyvvitel vezeldsdre kdtelezett. A sz6mviteli

nyilvAntartdsail Ligy vezeti. hogy azok alapj.in az alapcdl sz.rinti (kdzhasznir)
tevdkenysdgdnek ds gazdasdgi-vdllalkozAsi tevdkenysdgdnek bevdtelei, k6ltsdgei,
rdf-orditrisai ds eredm6nye (nyeresdge, vesztesdge) egymest6l elkiildnitve megallapithat6k
legyenek. Azokat a kdltsdgeket. r6forditrisokat, amelyek sem az alapcdl stzerinti (kiizhasznf)
tevdkenysdgdhez, sem a gazdasiigi-vdllalkozrisi tevdkenysdgdhez nem rendelhet6k
kd7-vetlentil hozz6, a bevdtelek (ide nem 6rtve az ilyen kdltsdget. rdfofditiist ellentdtelez6
hevdtelt) dssz,ege arenyAban osztja meg a kdt tevdkenysdg kdzdtl.
5.

Az Egyestilet csak olyan nr6don vehet fel hitelt ds vdllalhat kdtelezettsdget, amely neln
veszdlyezteti az alapcdl szerinti, kijzhaszni tev6kenysdgdnek elldteslrt ds mrikdddsdnek
fenntartdsdt.

6. Az Egyesiilet birmely cdl szerinti juttatasAt paly{z,athoz nem kdtheti, vAlt6t, illetve mAs
hitelviszonyt meglestesit6 drtdkpapirt nem bocsiithat
gaz:dasrigi-vrillalkozrisi
tevdkenysdg6nek fejlesztdsdhez kdzhaszni tevdken),sdgdt veszdlyeztet6 mirtdkii hitelt nem
vehet lel.

ki. A

vI.
AZ EGYESULI'T MEGSZUN6SE
Az Egyesiilet jogutdd ndlktil megsztinik, har
- a tagok kimondj6k megszlindsdt; vagy - az arrajogosult szerv megsziinteti.
- az Egyestilet mcgval6sitotta cdl.jdt vagy az Egyesiilet cdljrnak megval6sitdsa lehetetlennd viilt.
ds

ij

odlt nem hatarozlak megi vagy

iri el a tiz f6t.
feltdve mindegyik esetben, hogy a jogi szenrdly vagyoni viszonlrainak lezrirdsira iriinyul6
megfelel6 cljards lefolytatdsdt kdvet6en a bir6sAg ajogi szemdlyt a nyiiv6ntart6sb6l tdrli.
- az Egyesiilet tagiainak sziima hat h6napon keresztiil ncm

Az Egyesiilet jogril6dliissal szrjnik meg, ha mAs egyesiilettel egyesiil, illctve egy vagy tdbb
egyesiiletre szdtvdlik.

Az Egyestilet

megsziindse esetdn a hitelezdk kieldgitdsit kdvet6en megmarad6 vagyon
felhasznal6sdnak rn6djer6l a Kdzgyiilds dtint.

vIt.
t8

EGYES KOZIIASZM{JSAGCAL KAPCSOLAl'OS RENDEI,KEZESEK

Az Egyesiilet mtlkcjddsdvcl kapcsolatosan keletkezctt jratokba az Egyes0let szdkhelydn
l.
- az Egyesiilct kdpviseldjdvel el6zctesen egyeztetelt id6pontban - birki belekinthet, azok16l
sajat kdlts€gre mAsolatot kdszilhet. Az iratbelekintdsdft felel6s szemdly az Egyestilet Elndke.

2.

Az Egycsiilct

3.

A

interneles honlapjdn kcrcsztiil nyilviinossagra hozza az Egyes0let
miikddisdnek adatait, szolgiltatdsainak igdnybevdteli nr6did1. a temogatdsi lchetdscgckct.
illctvc azok mdrtdkit 6s fcltdteleil- valan1int a miikodisr6l kdszLilt szakrnai-pcnziig) i
beszamol6kat. A2 llgyesiilct 6ltal nyijtotl c6l szerinti j uttatiisok barki dlul nlegismerhet6k.
kdzhaszntr szervezctek feletti ad6ellen6zisl az ad6hat6s:ig. az dllamhaztartasb6l
szdrmaz6 (kdltsdgvet6si) timogatds felhasznalesdnak ellenorzdsdt tijNiny elterd rendelkez6se
hi.inyeban az Allami SzAnrvcv6szdk. az ellami vagy dnkormdnyzati k6llsdgvetisbdl. illctve a
nemzetkdzi forrasokb6lj uttatott tAmogatrisok i'elhaszndlasdnak cllen6rzesdt a kiil6n jogszabdly
szerinli ellen6rzisi szervezet, a kdzhasznt mi.ik6dis f'elelri tcjrvdnyessdgi cllcn6rzist pedig a

rei ir6nyad6

szabdLlyok szerint az iigydszs6g ldtja el.

vIlt.
ZAR6 RT]NDELKEZI.]SDK
sz,rege u Eg)esiilet 2022. mdius 16- dn tn ott
Katzgtiilis[n megvdltsztolt ,ezelii tiszrsig|iselqk nev[wl keiill egys[ges szerkezetbe
foglaldsta

l. Az Alipszabdl! jeten hatdlyositott

2.
3.

A tasieeyzdkjelen alapszabdly ncm nyilvAros, elkiildnitetten kezelt

-

!!g!.LlLbIg! kdpezi

'fiirvdnykiinyvriil sz616 20i3.
Ajelen alapszabAlyban nem szabAlyozott kildisekre a Polgdri
dvi V. tdrvdny. az cgyesiil6sijogrdl. a kdzhaszni.iogellasr6l. valamint a civil szervezetek
mrikiiddsdr6l is trmogatasLir6l sz6l6 2011. dvi CXI,XXV. tdrvdny. illelve a kapcsol6d6
cgy6b hatdlyos jogszabdlyok rendelke26sci irdnyad6ak.

Atutirotljogi kipviseld igozolom, hogt a jelen egtsdges szetkezetbefoglttlt 4l'tpszahdl! sziiwg
nteglletel a titesitd okitul - mtidosittisok apiin kinlakult hatdlyos tQ almdnak.
Kelt. Budapeslen 2022. meius 16. napjAn.
Keszitettem is cllenie
2022. majus h6 16.
Dr. l:l:icz I!1:n

zen []udapeslen,
i Iroda

't!1.: 361-Dl: I
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