A
Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete Egyesület
ALAPSZABÁLYA

I.

Általános rendelkezések

Az egyesület neve: Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete Egyesület
(továbbiakban: Egyesület)
Az Egyesület rövid neve: NPRSZ
Az Egyesület angol elnevezése:
Organisation of International Protocol Professionals (OIPP)
Az Egyesület országos hatáskörű szervezetként működik.
Az Egyesület székhelye:.1037 Budapest, Solymárvölgyi út 182
Az Egyesület levelezési címe: 1037 Budapest, Solymárvölgyi út 182
Az Egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező egyesületi formában
működő jogi személy.
Az Egyesület alapítási dátuma: 2017. november hó 10. napja.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el. Közvetlen
politikai tevékenységnek minősül: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési
képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése
érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat,
gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, gazdasági társaságba beléphet.
Az Egyesület az Alaptörvény szellemében működik.
II. Az Egyesület céljai, feladatai
Az Egyesület a protokoll szakma presztízsének helyreállítását; a protokollos
munkakörben dolgozó leendő és gyakorló szakemberek közép- és felsőfokú
képzését, tudásuk folyamatos szinten tartását; valamint nemzetközi szakmai
szervezetekkel való tapasztalatcsere révén európai szintű tudásközpont kialakítását
tekinti elsődleges céljainak.

További céljai:
-hozzájárulni az általános viselkedéskultúra színvonalának emeléséhez, a protokoll
ismeretek
tudományos
igényű
közvetítéséhez,
iskolarendszerű
és/vagy
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iskolarendszeren kívüli oktatásához, vizsgáztatásához, a közép-és felsőfokú protokoll
szakképesítés megszerzéséhez; protokoll szakemberek megfelelő utánpótlásához
-elősegíteni a protokoll területen vagy annak segítésében szerepet vállaló nemzetközi
szervezetekkel való kapcsolatfelvételt és ellátni a közvetítő szerepet
-megteremteni e szervezetekkel a kölcsönösen hatékonyon szakmai együttműködést
és tapasztalatcserét (pl. szervezeti tagság révén, közös rendezvények által stb.)
-elősegíteni a nemzetközi protokoll szabályok korszerűsítését és a magyar közéleti
gyakorlatnak az európai integráció protokolláris követelményeihez való igazítását
-elősegíteni naprakész szakmai folyóirat, könyvek,
egyéb kiadványok
megjelentetésével, szakmai konferenciák, kihelyezett tréningek, workshopok,
előadások tartásával a „best practice” hozzáférését és mindezekre alapozva európai
szintű tudásközpont kialakítását.
Az Egyesület besorolási kategóriája: civil szervezet.
Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban:
Civil törvény) rögzített módon végzi tevékenységét.
Az Egyesület céljai elérése érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja:
- Rendezvények, előadások, gyűlések, kiállítások, konferenciák szervezése
- Képzések, oktatás kiegészítő tevékenységek szervezése
- Oktatáshoz szükséges jegyzetek készítése
- Klubestek, vitaestek szervezése, lebonyolítása
- Tanulmányutak, sajtó-utak szervezése
- Kiadványok megjelentetése, online és elektronikus média megjelenések
szervezése
- Kutatások végzése
- Az értékalapú márkaépítés, az innováció segítése és a szervezeti kultúra
fejlesztése
- Az egészséges életmód népszerűsítése
- Tehetséggondozás
- Szakértői anyagok készítése
- Részvétel nemzetközi szervezetek munkájában
- Szakmai díj alapítása, adományozása
Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet a létesítő okiratban meghatározott
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve, azzal összhangban
végez.
III. Az Egyesület tagjai
3.1. Az Egyesületnek rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki aktív
protokollszakember vagy hasonló munkakörben protokollfeladatot ellátó személy ( pl.
menedzserasszisztens, személyi titkár, szakmai, PR vagy marketing referens, vezetői
asszisztens, titkár/nő, irodavezető), aki egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja
az alapszabályt, és rendszeresen fizeti a tagdíjat. A tagság névre szól, de a tagdíjat
cég vagy szervezet átvállalhatja. A tagfelvétel csak elnökségi felkérésre történhet,
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és a felkért tag pozitív válasza esetén a tagfelvételről az Elnökség soron következő
ülésén többségi határozattal támogat.
3.2. A jogszabályt, Alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az Egyesüle
céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható
jogkövetkezmények és a taggal szembeni jogkövetkezmények:
- figyelmeztetés;
- felfüggesztés az Egyesület rendezvényétől, illetve rendezvényeitől történő eltiltás
legfeljebb egy év időtartamra.
- kizárás.
A tagdíjfizetés tartós elmulasztása is e jogkövetkezményekkel szankcionálható.
A jogkövetkezmények alkalmazását elnökségi határozattal kell megindítani.
3.3

Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely természetes és jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, civil szervezet, hivatal,
intézmény, aki az egyesület célkitűzéseivel azonosulni tud és az Alapszabályt
elfogadja. A pártoló tag felvételéről az Elnökség a jelentkezési dokumentum
beérkezését követő ülésén többségi határozattal dönt.

3.4.

Az Elnökség az erről történő szavazást követően többségi határozattal dönthet
tiszteletbeli funkciók adományozásáról (tiszteletbeli tag, alapítótag, elnök stb.). Jelen
alapszabályban rögzítésre kerül, hogy az egyesület Örökös Tiszteletbeli Elnöke,
Karger Kocsis László.

IV. A tagok jogai és kötelezettségei
4.1 A rendes tag jogai
- személyesen részt vehet az Egyesület Közgyűlésének munkájában, ahol tanácskozási
és szavazati joggal rendelkezik,
- választhat, és az Egyesület bármely tisztségére megválasztható,
- javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet,
- az Egyesületben az Elnökség jóváhagyásával végzett munkájáért az Elnökség által
megállapított tiszteletdíj, megbízási díj, költségtérítés illetheti meg.
- távollétében meghatalmazott útján szavazhat, vagy szavazatát elektronikus úton is
benyújthatja az erre vonatkozó eljárási rend szerint.
4.2. A pártoló tag jogai:
- személyesen részt vehet az Egyesület Közgyűlésének munkájában, tanácskozási
joggal igen, de szavazati joggal nem rendelkezik,
- javaslatokat, indítványokat tehet,
- az Egyesületben az Elnökség jóváhagyásával végzett munkájáért az Elnökség által
megállapított tiszteletdíj, megbízási díj, költségtérítés illetheti meg.
4.3. Tiszteletbeli tag
lehet az a személyiség, aki a protokollszakma ügyét hazai és nemzetközi szinten
egyaránt kiemelkedően képviseli és személye köztiszteletben áll. A tiszteletbeli taggá
nyilvánítás - az Elnökség többségének döntése alapján, felajánlással, ünnepélyes
külsőségek mellett - Díszoklevél átadásával történik. A tiszteletbeli tagra nem
vonatkoznak a rendes tag jogai és kötelezettségei.
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4.4. A tagok kötelezettségei:
-

az Egyesület Alapszabályában, illetve szabályzataiban foglalt rendelkezések
betartása,
a tagdíj rendszeres befizetése egy részletben történő fizetés esetén minden év január
31. napjáig,
két részletben történő fizetés esetén I. részlet január 31., II. részlet június 30. napjáig
banki átutalással, vagy az Egyesület házi pénztárába történő befizetéssel. A tagdíj
mértékéről az Elnökség többségi határozattal dönt.
A jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti tagok jogaikat és
kötelezettségeiket képviselőjük útján gyakorolhatják.

V. A tagság megszűnése
5.1

A tagság megszűnik:
kilépés,
törlés,
kizárás,
elhalálozás, illetve jogutód nélküli megszűnés esetén.

5.2

Bármely tag az Egyesületből az Elnökséghez intézett írásbeli bejelentéssel bármikor
kiléphet.

5.3

Az Elnökség kizárhatja a tagok sorából azt a tagot, aki az Egyesület céljainak
megvalósítását súlyosan veszélyezteti. A kizárás alá vont tagot az eljárás
megindításáról 3 napon belül írásban kell értesíteni. Az értesítésben meg kell jelölni a
tervezett kizárás okát, és határidő kitűzésével lehetőséget kell adni az eltérő
személyes álláspont előterjesztésére. A kizárási eljárás alá vont tag az értesítés
kézhezvételét követő 10 napon belül - választása szerint írásban, vagy szóban terjesztheti elő az Elnökséghez az ellenérveit. Szóbeli magyarázat bármely elnökségi
tagnak előadható, azonban törekedni kell arra, hogy ilyenkor az Elnökség minél több
tagja jelen legyen. A szóbeli ellenérvekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a
jelenlévők aláírásukkal látnak el.
Az Elnökség kizárás tárgyában hozott határozatának tartalmaznia kell a jogorvoslatra
történő figyelmeztetést. Az érintett tag az Elnökség kizáró határozatával szemben a
Közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért a határozat közlésétől számított 8 napon belül. A
határozat közlésére a 8.4. pontban foglaltak az irányadók.
A Közgyűlés döntéséről az Elnökség 5 napon belül értesíti az érintett tagot.

5.4

Az Elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagsági díjjal a
jogkövetkezményekre való felszólítás ellenére három hónapnál régebben hátralékban
van. A jogkövetkezményekre való felszólításnak tartalmaznia kell azt, hogy
amennyiben a tag tagdíjhátralékát a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon
belül nem rendezi, az Elnökség törölheti a tagot a tagok sorából.

5.5

A törlést, illetve kizárást kimondó határozat ellen 15 napon belül az Egyesület
Közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.
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VI. Az Egyesület szervezete, tisztségviselői, a képviselet
6.1

Az Egyesület testületi szervei:
Közgyűlés
Elnökség

6.2

Az Egyesület tisztségviselői:
az Elnökség tagjai
a Felügyelő Bizottság tagjai

6.3

Amennyiben az Egyesület éves bevétele meghaladja a 20 MFt-ot, 3 (három) tagú
Felügyelő Bizottságot kell választani. A Felügyelő Bizottság az Egyesület testületi
szerve, tagjai az Egyesület tisztségviselői.

6.4

A bankszámla fölötti rendelkezésre az Elnök önállóan jogosult az elnökség utólagos
tájékoztatás mellett. Az Alelnökök a 10.1 szerint jogosultak a rendelkezésre.

6.5.

Elektronikus határozathozatal
Az Elnökség kivételes esetben az elektronikus és internet alapú kommunikációs
eszközök (e-mail) útján is hozhat határozatot. Ez esetben az elnökségi tagok fizikai
részvétele helyettesíthető technikai eszközök igénybevételével.

6.5.1.

Az Egyesület elnöke, illetve az elnökség tagja kezdeményezheti az
elektronikus döntéshozatalt, mely mindig nyilvános eljárás.

6.5.2.

A szavazatot elektronikusan kell elküldeni a szavazat leadására vonatkozó
felkérést tartalmazó e-mailben megadott címre, úgy, hogy minden szavazó
láthassa a másik szavazatát, illetve használni kell a kézbesítést és az üzenet
megnyitását regisztráló alkalmazást mind a kiküldőnek, mind a címzetteknek.

6.5.3.

Az elektronikus döntéshozatal akkor támogató eredményű, amikor az emailben kiküldött előterjesztésről a meghatározott időpontig legalább a
szavazati joggal rendelkezők több mint fele (50%+1 fő) igennel szavaz.
Amennyiben a szavazásra jogosult nem szavaz a kijelölt határidőig, hallgatása
nem minősül sem támogatásnak, sem ellenkezésnek, hanem tartózkodásnak
számít.

6.5.4.

Az elektronikus és internet alapú kommunikációs eszközök útján hozott
határozat akkor lép hatályba, amikora határozati javaslatra leadott szavazatok
a megadott határidőn belül megérkeznek az elnökség titkárához. Amennyiben
az érvényességhez szükséges számú szavazatok alapján a határozat
elfogadását vagy elutasítását a még le nem adott szavazatok
befolyásolhatják, a határozat csak a fenti határidő elteltével lép hatályba.

6.5.5.

Az elektronikus döntéshozatal okáról, témájáról és a szavazás eredményéről
jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az Egyesület elnöke és ügyvivője ír alá. A
jegyzőkönyvet valamennyi elnökségi tag részére meg kell küldeni a
szavazatszámlálás lezárását követő 30 napon belül.

6.6.6.

Ezen elektronikus úton meghozott határozatok esetében jelölni szükséges a
Határozatok Könyvében az „elektronikus úton” megjegyzést a döntéshozatal
kapcsán.
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VII. A Közgyűlés
7.1

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll.
Nem nyilvános rendezvény.
A Közgyűlést az Egyesület az Elnökség által a meghívóban meghatározott helyszínen
tartja.

7.2

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
az Alapszabály megállapítása, módosítása. Az Alapszabály módosításához a jelen
lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
az elnökségi tagok, a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása,
illetve lemondásuk elfogadása,
- az Elnök, az Elnökség, valamint az FB tagja tisztségéből az alábbi esetekben
hívható vissza, ha:
i.
az Egyesület céljainak megvalósítását veszélyezteti
ii.
az Egyesület etikai normáit, alapszabályának rendelkezéseit megszegi
iii.
az Egyesület tekintélyét csorbító magatartást tanúsít
iv.
bűncselekményt követ el, és jogerősen elítélik
a tagdíj mértékének megállapítása és a rendelkezések módosítása,
az Elnökség előterjesztése alapján az Egyesület két Közgyűlés közötti időszakra
terjedő tevékenységének megállapítása, valamint az erről szóló beszámoló
elfogadása,
az éves költségvetés elfogadása,
az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a 2011. évi CLXXV törvény 29.§.
szerinti tartalommal összeállított melléklet elfogadása,
az egyesület gazdálkodási tevékenysége fő irányainak meghatározása, valamint az
esetleges alapítványrendelés elhatározása,
más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondása,
az Egyesület céljának megváltoztatásához, feloszlásának, vagy más szervezettel
történő egyesülésének kimondása valamennyi tag kétharmadának igenlő
szavazatával
döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az Alapszabály vagy közgyűlési
határozat a Közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet az Elnökség a Közgyűlés
elé terjeszt,
A tagok felvétele, kizárás tárgyában történő fellebbezés elbírálása,
Stratégiai és operatív szervek létesítése (Oktatási stratégia, Szakmai Kollégiumok),
Végelszámoló kijelölése.
Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és
csak egyesületekké válhat szét.

7.3

A Közgyűlést legalább évente egy alkalommal, vagy szükség szerint kell összehívni.
Az összehívást az Elnökség rendeli el, végrehajtásáról az Elnök gondoskodik írásos
vagy elektronikus meghívó, napirend eljuttatásával, legalább 8 nappal a kitűzött
időpont előtt. A meghívót igazolható módon írásban (pl. ajánlott vagy tértivevényes
küldeményként) vagy elektronikus levélben kell a tagok részére megküldeni. A
meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét és székhelyét, a Közgyűlés idejének
és helyszínének megjelölését, valamint a Közgyűlés napirendjét. A napirendet a
meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A közgyűlési meghívóban
közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az
eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. A megismételt
közgyűlést három napon belül, de legkorábban az eredeti pontos időpont után egy
órával lehet és kell megtartani.
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A Közgyűlést a szavazatra jogosult tagok 1/3-ának az ok és a cél megjelölésével
előterjesztett írásbeli indítványára, a törvényszék elrendelésére, illetve a tagsági
jogviszonnyal kapcsolatos elnökségi határozat ellen benyújtott jogorvoslat elbírálására
30 napon belüli időpontra össze kell hívni azzal, hogy ennek elmaradása esetén a
kezdeményező tagok a kezdeményezésben megjelölt időpontra maguk hívják össze a
Közgyűlést.
Az Elnökség köteles Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések céljából, ha
az Egyesület céljainak elérése veszélybe kerül.
7.4

Ha az Elnökség tagjainak létszáma az eredetileg megválasztottak felére csökken, a
Közgyűlést az elnökségi tagok 15 napon belüli időpontra kötelesek összehívni.

7.5

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele
(tagok fele + 1 fő) jelen van. A megismételt Közgyűlés az eredetivel azonos napirend
tekintetében a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha a tagokat
az eredeti meghívóban tájékoztatták a megismételt közgyűlés időpontjáról és
helyszínéről, valamint figyelmeztették a távolmaradás következményeire.
A Közgyűlésen a helyben szavazással is megerősített napirendekben szereplő
kérdésekben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van
és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

7.6

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
tagja vagy alapítója;
e) aki e döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

7.7

A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, a Közgyűlésben minden
tagot egy (1) szavazat illet meg. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek
kell tekinteni.

7.8

A szavazás minden kérdésben nyílt, titkos szavazásról bármely szavazásra jogosult
tag indítványára a közgyűlés dönthet.

7.9

A 8.8. pontjában írt összeférhetetlenségi szabályt a közgyűlés határozathozatalára
értelemszerűen alkalmazni kell.

7.10. A Közgyűlés üléseit az Ügyvivő, vagy az elnökség által felkért személy vezeti. A
Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két, a Közgyűlés által
megválasztott tag hitelesít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a megjelent tagok
számát és a Közgyűlés határozatképességét, a napirendet, a Közgyűlés határozatait,
valamint minden olyan eseményt vagy körülményt, nyilatkozatot, amelynek
jegyzőkönyvbe foglalását bármelyik tag kéri. A Közgyűlés döntéseiről az Elnök
nyilvántartást köteles vezetni, amelyből megállapítható a döntésre jogosult szerv
döntésének tartalma, időpontja, a döntést támogatók és ellenzők számaránya,
tartalmazza a hozott határozatokat. A Közgyűlés döntéseit az Elnök az érintettekkel a
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döntést követő 15 napon belül írásban közli, továbbá gondoskodik arról, hogy azok az
Egyesület honlapján www.nprsz.hu közzétételre kerüljenek.
7.11. A Szervezet tisztségviselőinek megválasztása titkos szavazással történik, kivéve, ha a
Közgyűlés nyílt szavazást rendel el. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki
az érvényes szavaztok több mint felét megszerezte.
7.12. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 6 napon belül a
tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől írásban, indokolással kérhetik a napirend
kiegészítését. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha
a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a
Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön
dönt a napirend kiegészítése tárgyában.
7.13 Az Elnökség a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi,
gazdasági szervezetek képviselőit és magánszemélyeket is.
7.14. . Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület
székhelyén bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.
VIII.
8.1

Az Elnökség

Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve.
Az Elnökség négy tagból áll. Az elnökség tagjai az az Elnök, és az Alelnökök. A
Közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy kíván-e az elnök mellett Ügyvivő Elnököt
(később: Ügyvivőt) például rotációs alapon az alelnökök közül kijelölni.
Az Örökös Tiszteletbeli Elnök az elnökség többi tagjának jogaival, kötelezettségeivel
rendelkezik – a szavazati jog kivételével.

8.1.1. Az Ügyvivő megválasztásához az elnökség kétharmados többsége szükséges. Az
Ügyvivő az Elnök az elnök általános helyettese, míg az alelnökök szakmai helyettesek.
8.2

Az Elnökség:
 feladata az Egyesület ügyvezetése.
 gondoskodik az Egyesület ügyviteléről, tevékenységének szervezéséről,
 végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási és
operatív feladatot, belső munkamegosztás alapján,
 gondoskodik az éves költségvetés végrehajtásáról,
 megállapítja az alkalmazottak díjazását, illetve a tagok költségtérítését,
 dönt a két Közgyűlés közötti időszakban az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat
a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal,
 szükség esetén különböző testületeket, munkacsoportokat alapíthat.

8.3

Az Egyesület vezető szerveinek (Közgyűlés, Elnökség, Felügyelő Bizottság), szakmai
testületeinek,
esetleges
munkacsoportjainak
működésével
kapcsolatos
adminisztrációs, dokumentációs és gazdasági teendők ellátásáról az Elnökség
gondoskodik titkárság működtetésével. Az Elnökség olyan nyilvántartást vezet,
amelyből a Közgyűlés, illetve az Elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya
egyértelműen követhető, az egyes döntések támogatóinak és ellenzőinek száma (ha
lehetséges, személye is) is megállapítható.
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8.4

Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki munkaidőben korlátlanul
betekinthet. Ez a jog csak személyiségi jogi vagy adatvédelmi jogi jogszabályi
rendelkezések okából korlátozható. Az iratbetekintés időpontját az Elnökkel kell
egyeztetni.
Az Egyesület működése nyilvános, arról az érdeklődőket a rendezvényeken, valamint a
közvetlenül hozzáfordulókat az Elnökség tájékoztatja.
Az Egyesület rendezvényein a szolgáltatást a tagok és meghívottak vehetik igénybe.
Az Egyesület a tevékenységéről a nyilvánosság számára honlapján éves beszámolót
tesz közzé.

8.5

Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja a meghívóban
megjelölt helyszínen. Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze. Az Elnökség ülése
nem nyilvános, azon az elnökségi tagokon kívül kizárólag a meghívottak vehetnek
részt. Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak 50%-a +1 fő jelen van.
Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség ülését
az elnök a napirendi javaslatot is tartalmazó papír alapú, vagy elektronikus meghívóval
legalább 8 nappal az ülés előtt hívja össze.

8.6

Az Elnökség köteles beszámolni a Közgyűlés előtt tevékenységéről. Az Elnökség tagjai
kötelesek a Közgyűlésen részt venni. Az elnökség tagja akadályoztatása esetén írásos
indoklás alapján maradhat távol a Közgyűlésről.

8.7

Az Elnök és az Elnökség tagjainak megbízatása négy (4) évre szól. Az Egyesület
tisztségviselői újraválaszthatók.

8.8

Az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

8.9

Nem lehet az elnökség tagja az,
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéletek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól
nem mentesült;
- akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt
az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője
nem lehet; és
- akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig.

8.10 Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül
vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület
által a tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, ezen alapszabályának megfelelő
cél szerinti juttatás.
8.11 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles a szervezetet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget tölt be egyidejűleg más szervezetnél..
8.12 Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
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határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
visszahívással;
lemondással;
a vezető tisztségviselő halálával vagy;
a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátáshoz
szükséges körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

8.13. Az Egyesület tagjai a vezető tisztségviselő visszahívását bármikor kezdeményezhetik
írásban (akár elektronikus dokumentumban) rendkívüli közgyűlés összehívásával,
melyhez a tagság 20%-kánál több támogató aláírás kell.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik
vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal
bármikor lemondhat.
Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető
tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől
számított hatvanadik napon válik hatályossá.
8.14. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős
bírósági törléstől számított egy éven belül – az Egyesület törlésének időpontjában
tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a
megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna
vagyon, át kellett volna adni.
8.15. Az Egyesület megszűnését megelőző 2 évben a vezető tisztségviselők az Egyesület
megszűnésétől számított 2 évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az Egyesület
hitelezőivel szemben mindazon tartozásokért, amelyeket az Egyesület vagyona vagy a
vagyoni hozzájárulást nem szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi személy általános
szabályai szerinti helytállási kötelezettsége nem fedezett.
IX. Az Elnök
9.1

Az Elnök az Egyesületet önállóan képviseli. Az Elnök - illetve az Alelnökök a 10.1. pont
szerint - a bankszámla fölötti rendelkezésre önálló, „cégszerű” aláírással jogosult.
Az Elnökség az Elnökét maga választja tagjaiból, hívja vissza.

9.2

Az Elnökség üléseit az Elnök vezeti. Távolmaradása esetén az Ügyvivő helyettesíti.

9.3

Az Elnök meghatározza az Elnökség tagjainak feladatkörét, felügyeli az Elnökség
tevékenységét, az Egyesület működését.

9.4

Ha az Elnökség egyes feladatok ellátására munkaszerződéssel vagy megbízási
szerződéssel bárkit foglalkoztatni kíván, a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja.

9.5

Az Elnököt akadályoztatása esetén az Ügyvivő helyettesíti.

9.6.

Az örökös tiszteletbeli elnök aktív vezetőségi funkciót nem visel, azonban- az
Egyesület elnökségének felkérésére- alkalmanként reprezentálja az Egyesületet a
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hazai és a nemzetközi protokoll eseményeken. Tagsági viszonya egyebekben azonos
a rendes tagok jogaival. Meghívása esetén az elnökségi üléseken tanácskozási
joggal vesz részt.
X. Az Alelnökök és az Ügyvivő elnök (Ügyvivő)
10.1 Az Elnök tartós akadályoztatása esetén az Ügyvivő az Egyesület képviselője önálló
képviseleti joggal. Az Ügyvivőt az Elnökség a tagjai sorából választaja meg, rotációs
rendszerben.
10.2 Feladata az Egyesület szervezeti működtetése, illetve az Elnök helyettesítése.
10.3. Az elnökség a megbízatása idejére, feladatainak segítése céljából szervező titkárt
kérhet fel, akinek feladata:
- közreműködik a szervezési-és adminisztrációs tevékenység ellátásában,
- biztosítja a nyilvántartások naprakészségét,
-gondoskodik a közgyűlési és elnökségi ülések jegyzőkönyvei vezetéséről, illetve az
ülések és az egyéb rendezvények technikai előkészítéséről,
-Közgyűlés, az Elnökségi ülések és a Felügyelő Bizottság határozatainak naprakész,
sorszámozott nyilvántartása a Határozatok Könyvében
-minden olyan feladat ellátása a két elnökségi ülés között, amelyet az Elnökség a
hatáskörébe utal
XI. A Felügyelő Bizottság
11.1 A Felügyelő Bizottság az Egyesület felügyelő és ellenőrző testülete, a Közgyűlésnek
legalább évente egyszer jelentési kötelezettséggel tartozik.
11.2. A Felügyelő Bizottság három (3) tagját a Közgyűlés közvetlenül három (3) évre
választja. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
11.3. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő
bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
11.4. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület
által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak
megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója, vagy
alkalmazottja
11.5 A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül Elnököt választanak.
11.6 A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület törvényes
gazdálkodásának, valamint az Alapszabály, az SZMSZ és
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működésének,
a határozatok

végrehajtásának, betartásának ellenőrzése, különösen a közgyűlési döntések
egyesületi célokkal való összhangjának átfogó ellenőrzése. Jogosult az Egyesület
ügyeiről a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni, az Egyesület üzleti könyveibe, irataiba
betekinteni, a pénzkezelés és utalványozás rendjét megvizsgálni.
11.7. A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni. A Felügyelő Bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak. A Felügyelő Bizottság tagjai az Elnökség
ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.
11.8 Az FB akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van.
Az FB üléseit szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tartja. Az FB zárt
ülést rendelhet el, ha ezt személyiségi jogi vagy adatvédelmi szempontok indokolják.
Határozatait – ha az Alapszabály másként nem rendelkezik – nyílt szavazással és
egyszerű szótöbbséggel hozza. Az FB ülését az FB elnök a napirendi javaslatot is
tartalmazó írásbeli meghívóval, legalább 3 nappal az ülés előtt hívja össze. Az FB
üléséről az elnök jegyzőkönyvet vezet.
11.9 A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági
tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.
11.10 A felügyelőbizottsági elnöki tisztség megszűnik a felügyelőbizottsági tagság
megszűnésével.
XII. Az Egyesület gazdálkodása, vagyona
12.1 Az Egyesület éves költségvetési terv szerint önállóan gazdálkodik. Gazdálkodása
során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott
célkitűzéseket szolgáló tevékenységére kell fordítania, vagy tartalékot képezhet belőle
12.2 Az Egyesület bevételei:
tagdíjak
állami és önkormányzati illetőleg gazdálkodó szervezetektől kapott támogatások
adományok
pályázati úton nyert támogatás
a tevékenységből, gazdálkodásból és vállalkozásból származó esetleges bevételek
egyéb források.
12.3 Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, csak kitűzött céljainak
megvalósítása érdekében, és azokat nem veszélyeztetve végezhet.
12.4 Az Egyesület nem folytat befektetési tevékenységet.
12.5 Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem
veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.
12.6 Az Egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával,
mint mérleg-fordulónappal köteles beszámolót készíteni. A mérleg fordulónapja – a
megszűnést kivéve - december 31.
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12.7 Az Egyesület a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját az adott
üzleti év mérleg-fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz május 31-ig letétbe
helyezi és közzéteszi.
XIII.

Az Egyesület megszűnése

13.1 Jogutódlással történő megszűnés
Az Egyesület csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét.
13.2 A jogutód nélküli megszűnés okai
Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
- megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett;
- a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését;
- az arra jogosult szerv megszünteti;
- az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
- az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
13.3 Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott – ennek
hiányában a nyilvántartó bíróság által kijelölt –, az Egyesület céljával megegyező vagy
hasonló cél megvalósítására létrejött szervezetnek kell átadni.

13.4 A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki.
A vagyon feletti rendelkezési jog az Egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

13.5 Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős
bírósági törléstől számított egy éven belül – az Egyesület törlésének időpontjában
tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a
megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon,
át kellett volna adni.
13.6 Az Egyesület megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők az Egyesület
megszűnésétől számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az Egyesület
hitelezőivel szemben mindazon tartozásokért, amelyeket az Egyesület vagyona vagy a
vagyoni hozzájárulást nem szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi személy általános
szabályai szerinti helytállási kötelezettsége nem fedezett.
XIV.

Összeférhetetlenség

14.1. Az Egyesület tisztségviselői kijelölésénél, illetve választásánál figyelembe veszi a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Továbbiakban Ptk.) 3:115. § és
3:156. § szakaszában írott összeférhetetlenségi szabályokat.
14.2. A testületi szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója 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,
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illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
XV. Az Egyesület feletti törvényességi ellenőrzés
15.1. Az Egyesület működése felett az ügyészség a hatályos szabályok szerint
törvényességi ellenőrzést gyakorol.
15.2. Ha az Egyesület működésének törvényessége másképp nem biztosítható, az ügyész a
Törvényszékhez fordulhat.
15.3. A bíróság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 11. § (3)-(6)
bekezdése szerint biztosítja az Egyesület jogszerű működését.
XVI. Az Egyesület törvényességi felügyelete
16.1 Az Egyesület feletti általános törvényességi felügyeletet az Egyesületet nyilvántartó
törvényszék látja el.
XVII. Vegyes rendelkezések
17.1 Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben
foglaltak, valamint az egyesületekre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések az
irányadóak.
Az Egyesület jelen Alapszabályát a 2020. augusztus 27-i közgyűlés elfogadta.
Budapest, 2020. szeptember 1.
Hossó Nikoletta
elnök
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