ELSŐ MAGYAR SZIVARKLUB EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
– Módosításokkal a ……..… kelt Alapszabállyal egységes szerkezetbe foglaltan a
…………………. sz. közgyűlési határozat alapján –
1. Általános rendelkezések
1.1

Az

ELSŐ

MAGYAR

SZIVARKLUB

Egyesület

(továbbiakban:

Egyesület)

tömöríti

mindazokat a természetes személyeket, akik a magyar szivarkultúra fejlesztésében
részt kívánnak venni.
1.2

Az Egyesület önálló jogi személy, amely nyilvántartott tagsággal rendelkezik.

1.3

Az Egyesület politikai pártoktól és egyházaktól független társadalmi szervezet. Az
Egyesület nem folytat pártpolitikai és vallási tevékenységet, részükre anyagi és
erkölcsi támogatást nem nyújt, valamint nem állít, és nem támogat jelölteket
országgyűlési és önkormányzati és Európa Parlamenti választásokon.

2. Az Egyesület
2.1

Az Egyesület magyar nyelvű elnevezése: ELSŐ MAGYAR SZIVARKLUB Egyesület

2.2

Az Egyesület angol nyelvű elnevezése: THE FIRST HUNGARIAN CIGAR CLUB Association

2.3

Az Egyesület székhelye: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 58.

2.4

Az Egyesület működési területe: Magyarország

2.5

Az alapítás éve: 2003. (kettőezer-három)

2.6

Az Egyesület nyilvántartási száma: 10.539 (Fővárosi Törvényszék)

3. Az Egyesület arculatképei
3.1

Az Egyesület emblémája:

4. Az Egyesület célja
4.1

Az Egyesület elsődleges célja a hazai szivarkultúra fejlesztése és ápolása.

5. Az Egyesület feladatai
5.1

Az Egyesület feladatai:
a)

elősegíti

a

hagyományokhoz

kapcsolódó

kulturált

szivarozási

szokások

fejlesztését,
b)

tagjai részére különféle rendezvényeket szervez,

c)

kapcsolatot tart hasonló céllal működő hazai és külföldi szervezetekkel,
egyesületekkel,

d)

állami és társadalmi szervei előtt képviseli az Egyesület tagjainak érdekeit,

e)

ellátja az Egyesület Alapszabályában meghatározott, illetve a Közgyűlés vagy
az Egyesület elnöksége által a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat,
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5.2

Az Egyesület a feladatai körében szerződést köthet.

6. Az Egyesület tagjai
6.1

Az

Egyesületnek

tagjelölt,

rendes,

szüneteltető,

és

tiszteletbeli

tagjai

lehetnek.
6.2

Rendes tag lehet minden természetes személy, akit az Egyesület Közgyűlése a
tagjai közé választott.

6.3

Tagjelölt az a természetes személy, aki a minimum 6 hónapos tagfelvételi
folyamat hatálya alatt áll.

6.4

Szüneteltető tag lehet minden természetes személy, aki az Egyesület rendes
tagja volt.

6.5

Tiszteletbeli tag lehet a Közgyűlés döntése alapján az a természetes személy, aki
jelentősen hozzájárult tevékenységével az Egyesület céljainak eléréséhez.

7. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
7.1
Az Egyesületbe való belépés, illetve kilépés önkéntes.
7.2
Az Egyesületi tagság felvétellel keletkezik, és a taglistából való törléssel szűnik
meg.
7.3

Tagfelvétel folyamata

7.4

Kérelem - A tagjelölt két rendes tag ajánlásával, írásos tagfelvételi-, belépési
kérelmet nyújt be a Kamaráshoz, melyben nyilatkozik arról is, hogy az Egyesület
Alapszabályát megismerte és azt elfogadja magára nézve kötelezőnek. A Kamarás
a kérelemről haladéktalanul tájékoztatja a tagságot.

7.5

Vétó [tiltakozás a tag felvétele ellen] -A rendes tagoknak a tagfelvételi kérelem
tagok mindegyike részére történő közzétételének időpontjától számított harminc
(30) naptári nap áll rendelkezésre arra, hogy írásban vétót jelentsenek be a
Kamaráshoz a tagjelölt és annak tagfelvételi kérelme ellen. A vétót indokolni nem
kell. Vétó esetén a tagjelölt jelentkezését a Kamarás írásban elutasítja.

7.6

Tagjelölti időszak - A tagfelvételi kérelem időpontjától számított minimum hat
(6) hónapos időszak, mely idő alatt a tagjelölt bemutatkozik az Egyesület
tagjainak és bizonyságot tesz arról, hogy méltó a rendes tagi státusz elnyerésére.

7.7

Felvételi vizsga – A tagjelölti időszak végén a tagjelölt az előzetesen írásban
átadott felvételi vizsga anyag alapján a Kamarás előtt írásban és szóban
bizonyságot

tesz

a

szivarkultúrával

és

az

Egyesület

működési

rendjével

kapcsolatos ismereteiről. Közgyűlés elé csak olyan tagjelölt bocsátható, aki sikeres
felvételi vizsgát tett.
7.8

Tagfelvétel - A tagok felvétele a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, a Közgyűlés a
tag felvételéről annak jelentkezését követően legkorábban a hat (6) hónap
tagjelölti időtartamot követő első Közgyűlésen, titkos szavazással, a tagok
egyszerű többségi határozata alapján dönt.

7.9

Igen-Nem

szavazat-egyenlőség

esetén

a

tagjelölti

időszak

a

következő

Közgyűlésig automatikusan meghosszabbodik.
7.10 Kilépés–Az Egyesületi tagság az Elnöknek címzett egyoldalú írásos nyilatkozattal,
a tag részéről bármikor megszüntethető. A kilépéssel a tag tagsága idején
keletkezett kötelezettségei valamint a tagságból eredő jogai a tagnyilvántartásból
való törléssel megszűnnek. A tag halála esetén a tagsági viszony automatikusan

2

megszűnik. A tagsági jogviszony megszűnik a tagsági jogviszonynak az egyesület
általi felmondásával is.
7.11 Kizárás - Az Egyesületből kötelező és rendkívüli módon zárható ki egy tag.
7.12 Kötelező kizárást eredményez, ha a tag a megadott határideig és írásos,
igazoltan kézbesített, valamint kézhez vett, avagy annak ezen Alapszabály szerinti
vélelmének

igazolását

követő,

legalább

15

napos

póthatáridőt

és

jogkövetkezményeket is tartalmazó felszólítás ellenére sem fizeti meg hiánytalanul
az éves tagdíját a póthatáridő leteltéig, vagy nem rendelkezik a Kincstárnok,
írásban kiadott részletfizetési engedélyével. Az előbbi, és a tagnak a közgyűlés
általi kizárását indítványozó kérdésben a Kincstárnok dönt, és terjeszti azt a
következő közgyűlés elé. A kötelező kizárásról a soron következő Közgyűlés dönt a
22.9. pontban hivatkozottak szerinti módon és eljárásban.
7.13 Rendkívüli kizárás A tagdíj-fizetés vagy annak késedelmén kívüli kérdésekben,
csak a Jogi és Etikai Bizottság eljárását és javaslatát követően, a soron következő
Közgyűlés határozata alapján történhet, de csak a 22.9. pontban írtak szerinti
eljárásban és abban hozott döntést követően.
7.14 A tagokról az Egyesület tagnyilvántartást vezet, melyet a kiküldött Közgyűlési
meghívó mellékleteként évente minimum két (2) alkalommal közzétesz a tagok
számára. A tagok személyére vonatkozó adatok egyébként nem nyilvánosak.

8. A tagok jogai és kötelezettségei
8.1
Az Egyesület rendes tagjának jogai:
a)

részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,

b)

szavazati joggal részt vehet a Közgyűlés határozatainak meghozatalában,

c)

választhat és választható az Egyesület szerveibe,

d)

javaslatot tehet az Egyesület, az Egyesület szerveit és tevékenységét érintő
kérdések megtárgyalására.

e)

Az egyesület rendes tagja


új tagot ajánlhat,



feltüntetheti és hivatkozhat egyesületi tagságára,




az Egyesület rendezvényeire, korlátozás nélkül vendéget hozhat,



kérheti szüneteltető tagi státuszba helyezését,



tagsági

jogviszonyát

az

Egyesület

képviselőjéhez

intézett

nyilatkozattal bármikor megszüntetheti.
8.2

Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei:
a) az egyesület eredményes és céljai szerinti működésének elősegítése,
b) az Egyesület Alapszabályának, Közgyűlési határozatainak és egyéb
szabályzatainak betartása, illetőleg betartásának biztosítása az általa ajánlott
tagjelöltek, és vendégek esetében,
c) az Egyesület népszerűsítése,
d) a tagsági díj megfizetése.

8.3

Az Egyesület szüneteltető tagjának jogai:
a) esetileg – az éves Egyesületi rendezvények egyharmadát (1/3) meg nem
haladó mértékben részt vehet az Egyesület rendezvényein,
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b) kérheti rendes taggá történő vissza aktiválását.
8.4

Az Egyesület szüneteltető tagjának kötelezettségei:
a) az egyesület eredményes működésének elősegítése,
b) az Egyesület Alapszabályának, Közgyűlési határozatainak és egyéb
szabályzatainak betartása,
c) az Egyesület népszerűsítése,
d) a mindenkori éves tagsági díj egyharmadának (1/3) megfizetése.

8.5

Az Egyesület tiszteletbeli tagjának jogai:
a) korlátozás nélküli számban részt vehet az Egyesület rendezvényein,
b) új tagot ajánlhat,
c) feltüntetheti és hivatkozhat tagságára,
d) korlátozás nélkül vendéget hozhat magával az Egyesület rendezvényeire.

8.6

Az Egyesület tiszteletbeli tagjának kötelezettségei:
a) az egyesület eredményes és céljai szerinti működésének elősegítése,
b) az

Egyesület

Alapszabályának,

Közgyűlési

határozatainak

és

egyéb

szabályzatainak betartása, illetőleg betartásának biztosítása az általa ajánlott
tagjelöltek, és vendégek esetében,
c) az Egyesület népszerűsítése.
9. Tagsági díj
9.1

Az éves tagsági díj összegéről a Közgyűlés dönt.

9.2

A tagsági díj összege
Rendes tag –teljes összegű éves tagdíjat fizet
Szüneteltető tag – a teljes összegű éves tagdíj egyharmadát (1/3) fizeti
Tagjelölt: a teljes összegű éves tagdíj időarányos részét fizeti meg a tagjelölti
kérelem dátumától, a tagfelvételről döntő Közgyűlésig terjedő időszakra
Tiszteletbeli tagok: nem fizetnek tagdíjat

9.3

A tagdíjfizetés időpontja
Rendes és szüneteltető tagok: egy összegben, minden tárgyi év március 31.
Tagjelölt: a vétó időszak elteltét követően nyolc (8) munkanapon belül. Mely
összeget tagfelvételük esetén tárgyévi teljes tagsági díjra kell kiegészíteniük, a
tagfelvételt követően nyolc (8) munkanapon belül.

9.4

A tagdíj befizethető az Egyesület pénztárába, vagy átutalással az Egyesület
bankszámlájára.

9.5

A tagok a tagdíjfizetési határidő előtt, de minimum tíz (10) munkanappal, a
Kincstárnoktól írásban kérhetik az éves tagsági díj, de maximum az adott naptári
év végéig egyenlő részletekben történő-, vagy halasztott befizetését. A kérelem
elbírálásáról a Kincstárnok nyolc (8) munkanapon belül saját hatáskörében dönt,
melyről a tagot részletfizetési engedély kiadásával, írásban tájékoztatja. Az előbbi
döntés ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni, valamint az előbbi kérdésben a
Közgyűlés az Alapszabály 22.9. pontja szerinti fellebbezési eljárásban dönt.

10. Az Egyesület szervei:
a. Egyesület Közgyűlése
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b. Egyesület Elnöksége
c. Jogi és Etikai Bizottság
d. egyéb eseti választott bizottságok
11. A Közgyűlés és összehívása
11.1 A Közgyűlés az Egyesület legfelsőbb szerve, mely a rendes tagok összességét
foglalja magába.
11.2 Az Egyesület Közgyűlését az Elnöknek évenként két alkalommal, az eső félévit
legkésőbb május 31.-ig, a második félévit november 31.-ig kell összehívnia az
Egyesület székhelyére vagy a szokásosan igénybe vett helyszínére.
11.3 A Közgyűlésről a rendes tagokat, a Közgyűlést megelőzően legalább tizenöt (15)
[Ptk.3:72.§(1)] nappal korábban írásban - e-mail formájában, a tagok által
hivatalosan és ekképp kézbesítési címként megadott elektronikus levelezési címre meghívó és esetleg annak mellékletei elküldésével kell meghívni, a közgyűlésről és
annak napirendi pontjairól őket értesíteni. A meghívónak kötelezően tartalmaznia
kell a Közgyűlés helyét, idejét, javasolt napirendi pontjait.
11.4 A Közgyűlésen csak és kizárólag az Egyesület azon rendes tagjai vehetnek
részt és szavazhatnak, akik teljes összegben befizették az adott évre vonatkozó
tagsági díjat, vagy rendelkeznek a Kincstárnok részletfizetési engedélyével. Tehát a
tagjelöltek és a szüneteltető tagok a Közgyűlésen nem vehetnek részt és nem is
szavazhatnak.
11.5

A rendes tagok szavazatszámát a következő táblázat alapján kell meghatározni:
Szavazatszám táblázat
1-3 éves tagsági idő

1 szavazat

4-6 éves tagsági idő

2 szavazat

7-9 éves tagsági idő

3 szavazat

10 éves tagsági időtől

4 szavazat

Első év a rendes tagság megszerzésének éve.
Rendes tagból szüneteltető taggá vált, majd újra rendes
taggá aktivált személy tagsági évei összeadódnak.

11.6 A szavazati jogot kizárólag személyesen lehet gyakorolni.

12. A Közgyűlés határozatképessége
12.1 A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van.
12.2 Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, akkor ugyanott fél óra múlva tartott
újabb Közgyűlés a megjelentek létszámától és szavazati arányától függetlenül - az
eredeti napirendi pontokkal - határozatképes. Erre valamint a távolmaradás
következményeire már az eredetileg megküldött meghívóban fel kell hívni a tagok
figyelmét.
12.3 A Közgyűlésen azokat a napirendi pontokat mindenkép elő kell terjeszteni és
szavazásra kell bocsátani, mely napirendi pontok a közgyűlési meghívóban
szerepeltek.
12.4 A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a
tagok és az Egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a
napirend kiegészítését kérhetik, annak indokolásával. A napirend kiegészítésének
tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a
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napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy
nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. Az
Egyesület Közgyűlésén előterjesztett új napirendi pontok és azok alapján új
határozati javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha a közgyűlésen a
részvételre jogosult tagok legalább ¾ jelen van és a napirenden nem szereplő
kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárult. [Ptk.3:74.§(4)]
13. A Közgyűlés hatásköre
13.1 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)

az Alapszabály elfogadása és módosítása,

b)

a tisztségviselők megválasztása és visszahívása,

c)

az Elnök, a Kincstárnok, a Kamarás, és a Jogi és Etikai Bizottság Elnökének
időszaki, vagy éves beszámolójának elfogadása,

d)

a rendes tagnak jelentkező személyek felvételi kérelmének elbírálása,

e)

a kötelező és rendkívüli kizárás tudomásul vétele, a jövőbeli kizárásokat
megelőző intézkedések elfogadása,

f)

az

Egyesület

feloszlásának

vagy

más

társadalmi

szervezettel

való

egyesülésének kimondása,
g)

mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály a Közgyűlés
kizárólagos

hatáskörébe

utal,

illetve

amelyeket

a

Közgyűlés

a

saját

hatáskörébe von, továbbá
h)

a fellebbviteli jogkör gyakorlása a fegyelmi, etikai ügyekben.

14. A Közgyűlés határozathozatala
14.1 A

Közgyűlés

határozatait

általában

nyílt

szavazással,

egyszerű

szavazattöbbséggel hozza, de a jelen Alapszabályban meghatározott – eltérő –
szavazatszám-arányok szerint leadott szavazatok alapján.
14.2 A Közgyűlésen Igen-nel, vagy Nem-mel lehet szavazni, vagy tartózkodni lehet.
14.3 Szavazatszám egyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
14.4 Az Alapszabály módosításához a jelenlévő tagok 3/4-es (háromnegyedes) többsége
szükséges. [3:76.§(1)] Azonban az Egyesület céljainak módosításához, Egyesület
megszűnéséről az összes szavazattal rendelkező tag ¾-es (háromnegyedes)
szótöbbsége szükséges.
14.5 A Közgyűlés személyi kérdésekben – tagfelvétel, tisztségviselők megválasztása titkos szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel dönt. Szavazatszám egyenlőség
esetén a 15.3 szerint kell eljárni.
14.5 A Közgyűlésről Jegyzőkönyvet kell készíteni. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a
meghozott határozatokat. A jelenléti ívet a Jegyzőkönyvet az Elnök és a
Jegyzőkönyvvezető írja alá és – a Közgyűlés elején megválasztott – két (2) tag
hitelesíti.

15. A tisztségviselők megválasztása
15.1

A közgyűlés által öt (5) évre választott tisztségviselők:
a)

Elnök
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b)

Kamarás (szervezeti felelős)

C) Kincstárnok (gazdasági felelős)
15.2

A tisztségviselők megválasztása a Közgyűlés többségi határozata alapján titkos
szavazással történik.

15.3

Megválasztottnak tekinthető, aki a leadott szavazatok többségét megszerezte. Ha
több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a
megválasztásához szükséges szavazatot, új választási fordulót kell tartani. Az új
választási fordulóban a legkevesebb szavazatot, kapott jelölt nem vesz részt. A
választást

mindaddig

ismételni

kell,

amíg

a

jelöltek

valamelyike

a

megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi.
15.4

Ha bármely a tisztség megüresedik, akkor a lehető leghamarabb összehívott vagy
legkésőbb a soron következő, félévenkénti Közgyűlésen a tisztséget újra be kell
tölteni.

16. Rendkívüli Közgyűlés
16.1

A rendkívüli közgyűlést össze kell hívni:
a)

az Elnökség többségi határozata alapján,

b)

ha az Egyesület tagjainak egyharmada (1/3-a) az ok és cél megjelölésével
indítványozza,

c)
16.2

ha a Bíróság elrendeli.

A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított
harminc (30) napon belül meg kell tartani.

16.3

A rendkívüli közgyűlésen csak a kiírásban szereplő és előre meghirdetett napirendi
pontok tárgyalhatók.

16.4

A rendkívüli közgyűlésre egyebekben az Egyesület rendes közgyűlésére vonatkozó
szabályok az irányadók.

17. Az Egyesület Elnöksége
17.1

Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az Egyesület
Elnöksége irányítja. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Az
Egyesület működését érintő valamennyi kérdésében döntésre jogosult szerv,
kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe vont, vagy
az Egyesület más szervének hatáskörébe utalt.

17.2

Az elnökség feladatai:
a)

az Egyesület rendes és rendkívüli Közgyűlésének összehívása,

b)

gondoskodás az Alapszabály, a Közgyűlési és az Elnökségi határozatok
végrehajtásáról, elsősorban az éves pénzügyi beszámoló és a költségvetés
elkészítése és előterjesztése,

17.3

Az Elnökség tagjai tisztségük szerint egyénileg számolnak be munkájukról a

17.4

Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülésezik. Az Elnökség

Közgyűlésnek.
üléseit az Elnök vezeti. Az Elnökség ülései zárkörűek.
17.5

Az Elnökségi határozatokról az Egyesület tagságát írásban - e-mail formájában értesíteni kell. Az Elnökség határozatait az Elnök írja alá.

18. Az Elnökség tagjai
18.1

Az Egyesület elnöksége három (3) főből áll
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18.2

Az Elnökség tagjai:
a)

Elnök

b)

Kamarás

c)

Kincstárnok

18.3

Az Elnökség tagjai tisztségükben újra választhatók.

18.4

Az Elnökségi tagság megszűnik:
a)

ha a tisztségviselő mandátuma lejár,

b)

ha a tisztségviselő lemond,

c)

kizárás esetén,

d)

közgyűlési határozat alapján.

19. Az Egyesület Elnöke [Ügyvezető]
19.1

Az Egyesület legfőbb tisztségviselője az Egyesület Elnöke. Az Elnököt a közgyűlés
választja meg öt (5) éves időtartamra. Önállóan képviseli az Egyesületet. Az Elnök
az Elnökség közreműködésével irányítja és vezeti az Egyesület tevékenységét,
azaz ellátja a Ptk. 3:77.§ szerinti ügyvezetői feladatokat.

19.2

Az Elnök feladatai:
a)

a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése,

b)

az Egyesület irányítása és képviselete,

c)

az Alapszabály, a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése,

d)

önálló aláírási, munkáltatói, és utalványozási jogkör gyakorlása,

e)

időszakos tevékenységéről a Közgyűlésnek számol be.

20. Az Egyesület Kincstárnoka
20.1

Az Egyesület Kincstárnokát a Közgyűlés választja öt (5) évre. Önállóan képviseli
pénzügyi kérdésekben az Egyesületet.

20.2

Kincstárnok feladatai:
a)

felügyeli az Egyesület gazdálkodását, könyvelését, és vagyonát,

b)

önálló aláírási, munkáltatói, és utalványozási jogkört gyakorol,

c)

időszakos gazdálkodásáról a Közgyűlésnek számol be.

21. Az Egyesület Kamarása
21.1

Az Egyesület Kamarását a Közgyűlés választja öt (5) évre.

21.2

Kamarás feladatai:
a)

felügyeli a tagság Egyesületben kifejtett aktivitását,

b)

koordinálja az Egyesület tagszervezési feladatait,

c)

fogadja a rendezvényekre érkező vendégeket

d)

kapcsolatot tart hasonló tevékenységi körben működő egyesületekkel és
társadalmi szervezetekkel,

e)

összegyűjti és képviseli a tagság véleményeit és javaslatait,

f)

időszakos tevékenységéről a Közgyűlésnek számol be.

22.

Jogi és Etikai Bizottság

22.1

A Jogi és Etikai Bizottság három (3) tagból álló, az Etikai Kódexszel ellentétes
magatartásokat elbíráló testület. A Jogi és Etikai Bizottság tagjait az Egyesület 8

legalább négy (4) éves tagsági viszonnyal rendelkező -, más állandó tisztséget
nem viselő, rendes tagjai közül évente sorsolással kell megválasztani.
22.2

22.3

A Jogi és Etikai Bizottság feladata:


kialakítja, és évente felülvizsgálja az Etikai Kódexet,



tagjai közül elnökét maga választja,



dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

Fegyelmi vétséget követ el a tag elsősorban akkor, ha


a többi tag, vagy az Egyesület rovására negatív megítélésre alkalmas módon
gyakorolja tevékenységet, vagy megalapozatlan állításokat tesz,

22.4



megszegi az Alapszabály, közgyűlési és elnökségi határozatok előírásait, vagy



szándékosan hátráltatja az Egyesület, az Elnökség munkáját.

A Jogi és Etikai Bizottság saját kezdeményezésre, vagy kizárólag névvel ellátott
tagi bejelentés, kezdeményezés alapján jár el.

22.5

A Jogi és Etikai Bizottság a fegyelmi tárgyalást a vétség tudomására jutásától
számított

lehető

legkorábbi-,

de

legkésőbb

a

soron

következő

közgyűlés

időpontjáig tartja meg. Erről az érintetteket előzetesen írásban – igazolhatóan,
tértivevényes levéllel igazoltan-, de legalább visszaigazolt elektronikus üzenet (email) útján – értesíti. Határozatát tanácskozás után, zárt ülésen, szótöbbséggel
hozza meg.
22.6

Ha az eljárás alá vont tag az igazoltan kézhez vett értesítés ellenére a
meghirdetett fegyelmi tárgyaláson nem jelenik meg, valamint a távolmaradását
igazoltan nem menti ki, a tárgyalás távollétében is megtartható. Erre őt az
előzetes értesítésben figyelmeztetni kell.

22.7

A fegyelmi tárgyalásról kézzel írott jegyzőkönyvet kell készíteni és aláírni, amelyet
legkésőbb 8 napon belül gépírásba kell foglalni, valamint a Jogi és Etikai Bizottság
tagjainak alá kell írni és a rendes tagok részére – e-mail útján – megküldeni.

22.8

22.9

A taggal szemben a fentebb írt eljárás körében alkalmazható fegyelmi intézkedés:


írásbeli figyelmeztetés vagy megrovás



jóvátétel vagy kártérítés



rendkívüli kizárás (azonnali hatályú)

Az Egyesület rendes tagja a Jogi és Etikai Bizottság döntése ellen arról történő
tudomást szerzését vagy annak kézhezvételét, avagy kézbesítési vélelmének ezen
Alapszabály

szerinti

megtörténtét

követő
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napon

belül

az

Egyesület

közgyűléséhez fellebbezést nyújthat be, amelyről a soron következő Közgyűlés
határoz. Azt ott kötelező napirendi pontként felvenni a jelen Alapszabály szerinti
módon, és tárgyalni is. A Közgyűlés a fellebbezésről – azaz a Jogi és Etikai
Bizottság döntésének hatályon kívül helyezéséről vagy a fellebbezés elutasításáról
– előre-, és a meghívóban meghirdetett közgyűlési napirendre vétele esetén,
egyszerű többségi döntéssel határoz.
Az Egyesület Közgyűlése a 7.12. pontban írtak szerinti kötelező kizárás körébe
tartozó,

és

a

tagdíjfizetés

elmaradásának

hiányában

a

Kincstárnok

által

indítványozott tagi kizárás kérdésében, határozattal dönt. Azt ott kötelező
napirendi pontként felvenni a jelen Alapszabály szerinti módon, és tárgyalni is. A
Közgyűlés

a

kizárásról

–

a

Kincstárnok

indítványának

elfogadásáról

vagy

elutasításáról – előre-, és a meghívóban meghirdetett közgyűlési napirendre
vétele esetén, egyszerű többségi határozattal határoz.
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A Közgyűlés határozatai ellen bírósághoz lehet fordulni. A jogi személy tagja
kérheti a bíróságtól a tagok vagy a jogi személy szervei által hozott határozat
hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba
ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a
határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a
felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. Ha a határozat
jogszabályt sért vagy a létesítő okiratba ütközik, a bíróság a határozatot hatályon
kívül helyezi és szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el. Ha a
jogszabálysértés vagy a létesítő okiratba ütközés nem jelentős és nem
veszélyezteti a jogi személy jogszerű működését, a bíróság a jogsértés tényét
állapítja meg.
23. Az Egyesület gazdálkodása és vagyona
23.1

Az Egyesület gazdálkodását a Kincstárnok irányítja, az Elnökség ellenőrzi.

23.2

A Kincstárnok egymillió (1 millió) forintig önállóan dönt, e fölött Közgyűlési döntés
szükséges.

23.3

Az Egyesület könyvelését könyvelő iroda végzi, melyet a Kincstárnok felügyel.

23.4

Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával
felel.

23.5

Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

23.6

Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az
Alapszabályban meghatározott célra a Közgyűlés döntése szerint költi el.

24. Az Egyesület megszűnése
24.1

Az Egyesület megszűnik:
a)

feloszlásának a Közgyűlés által történő kimondásával,

b)

más Egyesülettel, Szövetséggel, szervezettel, vagy társadalmi szervezettel
való egyesülésével,

24.2

c)

a bíróság által történő feloszlatásával,

d)

megszűnésének megállapításával.

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról az Egyesület
Közgyűlése rendelkezik a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével.

25. Kapcsolattartás
25.1

Az Egyesület tagjai egymással telefonszámuk és e-mail címük megadásával
tartják a kapcsolatot, melyhez minden tag köteles hozzájárulni a személyes
adatok

védelmére

vonatkozó

hatályos

jogszabályi

vagy

EU

előírásokra

is

tekintettel. A megadott e-mail címekre megküldött üzenet kézbesítettnek minősül
és annak tekintett akkor is, ha a tag azt olvasási jelentéssel vagy bármely más
módon nem igazolja azt vissza, kivéve, ha hibaüzenet azonnal igazolja a feladónak
az e-mail cím helytelenségét vagy megszüntetését. Az Egyesület számára elérhető
adatok és kézbesítési e-mail cím naprakészségéért a tag felelős.
25.2

Az adatok pontosítása a Közgyűlések Jelenléti ívén történik oly módon, hogy a
Jelenléti ívet aláíró tag nyilatkozik az aktuális és kézbesítési címként elfogadott
telefonszámáról és e-mail címéről is.

25.3

Amennyiben a tag az Egyesület számára huzamosabb ideig - minimum hat (6)
hónap- elérhetetlenné válik, abban az esetben a Jogi és Etikai Bizottság intézkedik
a tag rendkívüli kizárásáról a jelen Alapszabályban írtak szerinti eljárásban.
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26. Záró rendelkezések
26.1

Az Egyesület tagjai kötelezik magukat arra, hogy az egyesületi tevékenységgel,
illetőleg az Egyesületben folytatott tevékenységgel összefüggésben egymás között
keletkezett vitás ügyeikben mindaddig nem fordulnak bírósághoz, amíg a vitás
ügyet az Egyesület keretein belül igazolhatóan nem próbálták megoldani.

26.2

Az

Egyesület

Alapszabályában,

illetőleg

egyéb

szabályzataiban

foglalt

rendelkezések hivatalos értelmezésére az Egyesület elnöksége és a bíróság
jogosult. Az elnökség állásfoglalása az Egyesület valamennyi tagjára, illetőleg
szervére nézve kötelező.
Jelen Alapszabályt az Egyesület 2018. évi május 22. napján megtartott Közgyűlésén
elfogadta és hatályba lépésének-, így rendelkezései alkalmazásának időpontja is ezen
előbbi időpont.
Kelt Budapesten, 2018. október 09.

Borics Zoltán Ferenc
elnök

Készítettem

és

valamint
Törvényszékhez

a

ellenjegyzem
Fővárosi
benyújtó

….

ügyvéd ….
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