ALAPSZABÁLY
Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvben, valamint az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak szerint elhatároztuk a Green Business
Szövetség létrehozását, amelynek érdekében a Szövetség alakuló ülése 2015. január 7.
napján az alábbi alapszabályt fogadta el:

I.

A Szövetség neve, székhelye, jogállása

Az Szövetség neve: Green Business Szövetség
Székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 30. Üzlet 2.
Jogállás: önálló jogi személy

II. A Szövetség céljai
II.1

A Green Business Szövetség olyan tagcégek közössége, melyeknek a
mindennapos tevékenységi körében megjelenik a környezettudatos
gondolkodás, hiszen a környezetvédelem kérdését a fejlesztési és növekedési
lehetőségnek tekintik. Ezen tagok elsősorban zöld termékekkel, szolgáltatásokkal
kereskednek. A Szövetség tehát azokat a cégeket igyekszik tagjai sorában tudni, akik
nemcsak támogatják a környezettudatos gondolkodást, hanem tevékenységi körük
alapján is foglalkoznak ezen kérdéskörrel és így nap, mint nap azon munkálkodnak,
hogy tisztább és élhetőbb közeget teremtsenek a jövő nemzedékének.

II.2.

A Szövetség célja a környezettudatos gondolkodás terjesztése. Tudatosítani
szeretnénk társadalomban, hogy az ökológiai és a gazdasági problémák
kölcsönhatásban állnak egymással. Az ökológiai értékek védelme nem csak a
hagyományos környezetvédelemmel, hanem a gazdasági berendezkedéssel is
kapcsolatban áll. Így a Szövetség azon cégeket igyekszik tömöríti, akik
felismerték a környezetbarát megoldások fontosságát.

II.2.

A Szövetség fontos küldetése, hogy képviselje a környezetbarát cégek érdekeit és
véleményt nyilvánítson a gazdasági élet minden zöld kérdéskörében. Ennek
kapcsán igyekszik átfogóan lefedni az egyes szakterületeket.
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II.3.

Kiemelkedően fontos cél a fenntartható fejlődés középpontba helyezése. A
gazdasági életben ezért egyre nagyobb szerepe van a környezet tudatos
megőrzésének.

II.4.

A Szövetség célkitűzései megismertetése, népszerűsítése érdekében
rendezvényeket kíván szervezni, illetve a fent meghatározott célokkal
összhangban álló rendezvények megtartásához is támogatást kíván nyújtani
pályázatok és egyéni kérelmek útján.

II.5.

A Szövetség további célja a környezetvédelem, a környezettudatos gondolkodás
fejlesztése kapcsán koncepciók, tanulmányok kidolgozása, ezek előadásokon való
népszerűsítése.

II.6.

A Szövetség a környezet fokozottabb megóvása érdekében – pályázatok
kiírásával is – segíteni kívánja a tagokat, vállalkozásokat abban, hogy
környezetük rendezettebb legyen.

II.7.

Humán erőforrások fejlesztése új és meglévő lehetőségek hatékonyabb
kihasználásával, a humán erőforrások szakmai- és oktatási fejlesztésével a
környezettudatos gondolkodás javítása.

II.8.

Környezettudatos, környezetbarát fejlesztések lehetőség szerinti támogatása, az
ökomarketing mindennapi működésbe való beépítése.

II.9.

Hosszú távú cél egy kollektív európai zöld erő képviselete és a Green Business –
mint minőségjelző embléma – megjelenése.

III.

Az Szövetség tevékenysége

III.1

Az Szövetség a céljai elérése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

III.1.1 A környezettudatos vállalkozásfejlesztés elengedhetetlen eszközeként zöldmarketing
kidolgozása, támogatása.
III.1.2 A tagok közötti oktatási, képzési lehetőségek, az egymástól való tanulás és
tudásbázis építés elősegítése, a szakmai tapasztalatok cseréjére.
III.1.3 A vállalkozások fejlődéséhez kapcsolódó igények szem előtt tartásával
lehetőséget teremt a pénzügyi környezethez kapcsolódó minden olyan
információhoz való hozzáféréshez, amely a tagok versenyképességét, szakmai
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alkalmasságát elősegítheti (pl.: pénzügyi források, vissza nem térítendő
támogatások, tőkebefektetési lehetőségek, kedvezményes hitelek, beruházási
adókedvezmények, munkahelyteremtéshez kapcsolódó támogatások, stb.)
III.1.4 A környezettudatos gondolkodás fejlesztését elősegítő tudásbázis koordinálása,
oktatási és képzési módszertanok összeállítása, az oktatási és képzési igények
összegyűjtésének elősegítése gyakorlati képzések és workshopok szervezésével,
ezen rendezvényekhez infrastrukturális háttér biztosítása.
III.1.5 Közös akciók kommunikációs lehetőségeinek elősegítése, különösen közös
arculat és egységes kommunikációs akcióterv létrehozásával.
III.1.6 A tagok közötti együttműködés, információáramlás erősítése, új kooperációs
lehetőségek feltérképezése, közös üzleti lehetőségek megteremtése, közös és
egyedi pályázatok generálása.
III.1.7 Célzott humán erőforrás fejlesztés, a közös fejlesztésekhez, célokhoz kapcsolódó
képzések és oktatás megvalósítása, az értékláncok mentén közös oktatási,
képzési, kutatási, fejlesztési és szolgáltatási tevékenység menedzselése.
III.1.8 Közös érdekérvényesítő és lobbi tevékenység végzése.
III.1.9 Információs adatbázisok kialakítása a tagok igényei alapján, a tagok részére elsősorban vállalati kapacitásokról, adottságokról, humán erőforráslehetőségekről, oktatási és képzési igényekről, beszállítói adottságokról, piaci
információk gyűjtése, adatbázisok létrehozása, kezelése (pl.: HR adatbázis és
közvetítés).
III.1.10 Eszközök és szolgáltatások közös beszerzése, szolgáltatások megszervezésének
támogatása.
III.1.11 Külső és belső kommunikáció elősegítése érdekében többirányú
kommunikációs eszköz és közös megjelenések tervezése és működtetése, az új
projektekhez kapcsolt hatékony kommunikáció biztosítása.
III.1.12 Információs hírlevél kialakítása a tagok informálása végett, ehhez kapcsoltan
személyes és stratégiai kapcsolattartás a tagokkal PR és reklámanyagok
készítése, közös arculat, közös megjelenés.
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III.1.13 Partnerkapcsolatok építése, partneri találkozók szervezése hazai és a
nemzetközi vonatkozásban, információk biztosítása a hazai és nemzetközi
megjelenési lehetőségekről (pl.: szakmai vásárok, nagyobb szakmai találkozók).
III.1.14 Versenyképességet növelő, kedvezményes pénzügyi lehetőségekről szóló
információs szolgáltatás, pályázati információk koordinációja, tőkebefektetői
információk áramoltatása és a Szövetség céljait szolgáló pályázatok
előkészítésének segítése, egyedileg, valamint a tagok részére is.
III.1.15 Adminisztrációs, humán–erőforrás, ingatlan adottságok, beszállítói képességek
fejlesztéséhez
kapcsolódó
és
egyéb
igények
szerint
felmerülő
vállalkozásfejlesztési tanácsadás biztosítása a tagok részére.
III.1.16 Közös és általános arculati kép kialakítása.
III.1.17 Üzleti környezet fejlesztése.
III.1.18 Közös rendezvények megszervezése.
III.1.19 A kormányzattal/önkormányzattal fenntartott kapcsolatok erősítése és ápolása.
III.1.20. A Szövetség országszerte Green Parkokat telepít, ezzel is tanúsítva a
mindennapi sikeres és eredményes munkánkat. Az elültetett fák mellett kis fém táblák
jelzik a partner cég nevét, akik mindezt lehetővé tették a közös együttműködéssel.
III.1.21. Úgynevezett Green Business Networking létrehozása, úgynevezett Zöld Csomagok,
mint például az Irodazöldítő Csomag vagy a Passzív Ház Építő Csomag kidolgozása.

III.2

Politikai függetlenség

A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el.
A Szövetség országgyűlési képviselői, Európa parlamenti és önkormányzati választáson
jelöltet nem állít és nem támogat.

IV.

A Szövetség tagsága, szervezete

IV.1

Általános rendelkezések

A Szövetség nyílt szervezet, amelynek tagja lehet az az alábbi kritériumoknak megfelelő
belföldi vagy külföldi honosságú jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem
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rendelkező társaság, aki, illetve amely a Szövetség céljaival egyetért és azok
megvalósításában részt kíván venni, továbbá aki a tagsági díjat befizette, továbbá
írásbeli felvételi kérelmét az Elnökséghez benyújtja. A Szövetség maximális taglétszáma
40.
Az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a Szövetség új tagjának felvételéről a
Szövetség Elnöksége dönt. A tagság határozatlan időre szól.
Az Szövetség tagjai az alapító tagok, valamint a későbbiekben felvett új tagok, és a
tiszteletbeli tagok.
Az Elnökség köteles az Szövetség tagjairól naprakész nyilvántartást vezetni.
IV.1.1. Az Szövetség tagsága
IV.1.1.1 Az Szövetség rendes tagsága és a rendes tagok felvétele
Tag lehet minden olyan jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, amely elfogadja az Alapszabályban foglalt célkitűzéseket és akinek
jelentkezését az Elnökség elfogadja.
A szervezeti tag a Szövetség rendes tagjának minősül, akit megilletnek, illetve terhelnek
a tagságból fakadó jogok és kötelezettségek teljessége.
A Szövetség rendes tagjává felvételt a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési
nyilatkozat Elnökséghez történő benyújtásával – kérelmezheti. A nyilatkozathoz
mellékelni kell a szervezet igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként a
Szövetség tagságában. A tagok felvételéről az Elnökség a kérelem kézhezvételétől
számított 15 napon belül egyszerű szótöbbséggel dönt. Az Elnökség megtagadhatja a
jelölt taggá felvételét, ha megítélése szerint a jelölt felvétele a Szövetség céljának
elérését, vagy az Szövetség jó hírnevét, politikai függetlenségét veszélyeztetné A tagsági
jogviszony az elfogadás időpontjában jön létre.
Az Elnökség felvételt kimondó döntését követő 10 napon belül kell az új tag köteles
befizetni a tagdíjat.
IV.1.1.2 A Szövetség tiszteletbeli tagjai
A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet az a jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki a Szövetség Alapszabályát elfogadja. A tiszteletbeli tag
személyére az Elnökség jogosult javaslatot tenni azon szervezetek közül, amelyet erre
tevékenysége méltóvá tesz és amely a Szövetség Alapszabályát elfogadja. A tiszteletbeli
tagokat a Közgyűlés választja meg.
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IV.1.2 A tagok jogai és kötelezettségei:
A rendes tag
•

•
•
•
•

részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, így részt vehet a
Közgyűlésen, ott szavazati jogot gyakorolni, felszólalni, kérdéseket feltenni,
javaslatokat és észrevételeket tenni,
köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek,
nem veszélyeztetheti a Szövetség céljainak megvalósítását,
a Szövetség bármely testülete által hozott jog- vagy Alapszabály-sértő határozat
megsemmisítése iránt a Ptk. szabályai szerinti határidőn belül pert indíthat,
gyakorolhatja jogszabályokban foglalt egyéb jogait.

A rendes tagok azonos szavazati joggal rendelkeznek a Szövetség Közgyűlésében, tehát
minden rendes tag egy-egy szavazattal bír. A tagok tagsági jogaikat törvényes
képviselőjük útján gyakorolják.
A tiszteletbeli tag
- a Szövetség szerveibe nem választhat, a Szövetség
döntéshozatalainál csak tanácskozási joggal vehet részt,
- tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.
IV.1.3
•
•
•
•

szerveinek

ülésein,

A tagsági viszony megszűnhet:
szervezeti tag jogutód nélküli megszűnésével,
az Szövetség megszűnésével,
a tag kilépésével,
a tag kizárásával.

A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek
tekinthető az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával, melyről az Elnökség a
következő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket.
Az Elnökség kizárhatja a Szövetség tagjai közül
•

•

azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével és az
írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget tagdíjfizetési kötelezettségének; a
tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag
kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából
nem fizette meg a tagdíjat;
azt, aki az Alapszabályt vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten
megsérti.
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Az Elnökség határozatával kizárhatja a Szövetségből a tagot, ha a tagnak az
Szövetségben maradása a Szövetség céljának elérését, a Szövetség jó hírnevét, politikai
függetlenségét veszélyeztetné, illetve megítélését sértené.
A tag kizárása az Elnökség hatáskörébe tartozik. A kizárási eljárás alá vont tagot a
kizárásról tárgyaló Elnökség összehívásával egyidejűleg köteles az Elnök a kizárási
eljárás megindításáról, annak okairól, a kizárást megalapozó tényekről és
bizonyítékokról tértivevényes levélben tájékoztatni. Az eljárás alá vont tag az elnökségi
ülést megelőzően az Elnökséghez eljuttatott, az ülésen ismertetendő írásbeli
nyilatkozatban vagy legkésőbb az elnökségi ülésen adhatja elő védekezését.
Amennyiben a tag menthető okból az elnökségi ülést megelőzően, vagy legkésőbb az
elnökségi ülésen védekezését nem tudja előterjeszteni, úgy kizárásáról csak a soron
következő elnökségi ülés határozhat, kivéve, ha a tag menthető okból annak időpontjáig
sem tudja védekezését előerjeszteni.
A tag a kizárásáról szóló határozat tudomására jutásától számított 30 napos jogvesztő
határidőben a bírósághoz fordulhat az Elnökség döntésével szemben.
IV.2. A Szövetség legfőbb szerve: a Közgyűlés
IV.2. 1 A Közgyűlésre vonatkozó általános szabályok
A Szövetség legfőbb döntéshozó fóruma a tagokból álló Közgyűlés.
IV.2.2 A Közgyűlés működése
A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Közgyűlést össze kell hívni
akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább egytizede az ok és cél
megjelölésével kéri.
A Közgyűlés üléseit az Elnökség jogosult összehívni – az ülést legalább nyolc nappal
megelőzően – a Közgyűlés tagjainak írásban történő értesítésével (e-mail, levél, fax),
mely értesítés tartalmazza az ülés időpontját, helyét és napirendi pontokat, valamint az
esetlegesen megismételt Közgyűlés időpontját és napirendjét is.
A napirend kiegészítésére a Ptk 3.75§ az irányadó.
A Közgyűlés megtartásának helye a Szövetség székhelye.
A Közgyűlés ülései nem nyilvánosak, azon csak a tagok, a tisztségviselők és meghívottak
vehetnek részt.
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A Közgyűlés ülése kezdetén a jelenlévő tagi képviselők közül megválasztja a levezető
elnököt és a két szavazatszámlálót.
A szavazás a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átadott szavazólapok felmutatásával
történik. Minden tagnak egy szavazata van.
A Közgyűlés határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal rendelkező tagoknak több
mint fele jelen van. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelen lévő tagok
egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot
elvetettnek kell tekinteni. Az Alapszabály módosításához, a Szövetség céljának
módosításához, a Szövetség megszűnéséhez a jelen lévő tagok ¾-es szótöbbsége
szükséges.
Határozatképtelenség esetén – az eredetileg kitűzött időponthoz képest legfeljebb 30
napon belül – azonos napirenddel ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes, ha arról a tagokat már előre, az eredeti
Közgyűlés összehívásakor tájékoztatták. Az eredeti Közgyűlésre szóló meghívóban a
tagokat a távolmaradás következményeire figyelmeztetni kell.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
•
•
•
•
•
•

Alapszabály megállapítása és módosítása,
az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása,
ha törvény eltérően nem rendelkezik,
az Elnökség éves beszámolójának, ezen belül az Elnökségnek a Szövetség
vagyoni helyzetéről szóló jelentésének az elfogadása,
a Szövetség megszűnésének, egyesülésének, szétválásának elhatározása,
az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása és
visszahívása,díjazásának megállapítása,
döntés mindazokban a kérdésekben, melyeket az Alapszabály, vagy a Ptk
(3:74.§) a Közgyűlés hatáskörébe utal.

Az üléseket a Közgyűlés levezető elnöke vezeti.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
jelenlevők névsorát, az elfogadott napirendet, a javaslatok, beszámolók, a felszólalások
lényegét, valamint az elfogadott határozatok és ajánlások szószerinti szövegét. A
Közgyűlés elé terjesztett írásbeli anyagokat a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A
jegyzőkönyvet a levezető elnöknek, a két hitelesítő tagnak és a jegyzőkönyvvezetőnek
kell aláírnia.

8 / 16

A Közgyűlés jegyzőkönyveinek, a Közgyűlés határozatainak nyilvántartásáról a
Szövetség az Elnökség útján gondoskodik. A nyilvántartásban az egyes határozatok
tartalma, időpontja és hatálya mellett fel kell tüntetni a határozatot támogatók és
ellenzők számarányát, személyét is.
A Szövetség az Elnökség útján gondoskodik arról is, hogy a Közgyűlés döntéseit az
érintettekkel – írásban, igazolható módon – megismertesse, valamint biztosítja
Közgyűlés határozatainak, valamint a beszámolónak a Szövetség honlapján történő
megjelenését.
IV.3

Az Elnökség, Felügyelő Bizottság, Titkár

IV.3.1 Az Elnökség
IV.3.1.1. Az Elnökség tagjai és hatásköre
A Szövetség két Közgyűlés közötti ügyintéző, döntéshozó és képviseleti szerve az
Elnökség.
Az Elnökség négy tagú, ezen belül egy elnökből és három elnökségi tagból áll.
Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja meg 2 évre. Az Elnökség tagjai közül a
Közgyűlés választ Elnököt az Elnökség megbízatásának időtartamára.
Az Elnökség döntési hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés eldöntése, amelyeket az
Alapszabály kifejezetten nem a Közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe utal. Az Elnökség
hatáskörébe tartozik különösen:
-

a Szövetség tagjainak nyilvántartása,
a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés
munkáját elősegítő szervező tevékenység, a Közgyűlési határozatok előkészítése,
az éves beszámoló elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése,
a Közgyűlés által jóváhagyott döntések végrehajtása,
felügyeli a Szövetség gazdálkodását,
Szövetség operatív vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása;
a Szövetséget érintő fontos ügyekben előterjesztést fogalmaz meg a Közgyűlés
számára;
dönt a tagfelvételi és kizárási kérdésekben;
befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén;
meghatározza az éves tagdíj mértékét, az alakulás évében fizetendő éves tagdíj
kivételével;
irányítja és felügyeli a Szövetség belső és külső kommunikációját,
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-

a jogszabályban meghatározott egyéb feladatok (Ptk. 3:80§).

IV.3.1.2

Az Elnökség működése

Az Elnökség az üléseit önállóan kialakított munkaterv szerint, de évente legalább négy
alkalommal tartja.
Az Elnökség üléseit az Elnök jogosult összehívni – az ülést legalább nyolc nappal
megelőzően – az Elnökség tagjainak írásban történő értesítésével (email, levél, fax),
mely értesítés tartalmazza a napirendi pontokat. A meghívót a fenti határidőre a
Szövetség honlapján is közzé kell tenni.
Az ülést az Elnök köteles összehívni, ha az elnökségi tagok legalább egyharmada azt
írásban – a cél megjelölésével – kéri.
Az Elnökség ülései nyilvánosak.
Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen az valamennyi elnökségi tag jelen van. Az
Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza.
Az üléseket az Elnök vezeti.
Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlevők
névsorát, az elfogadott napirendet, a javaslatok, beszámolók, a felszólalások lényegét,
valamint az elfogadott határozatok és ajánlások szószerinti szövegét. Az ülés elé
terjesztett írásbeli anyagokat a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A jegyzőkönyvet
mindhárom elnökségi tagnak alá kell írnia.
Az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, az Elnökség határozatainak
nyilvántartásáról az Elnök gondoskodik. A nyilvántartásban az egyes határozatok
tartalma, időpontja és hatálya mellett fel kell tüntetni a határozatot támogatók és
ellenzők számarányát, személyét is.
Az Elnök. gondoskodik arról is, hogy az Elnökség döntéseit az érintettekkel – írásban,
igazolható módon – megismertesse, valamint biztosítja az Elnökség határozatainak,
beszámolóinak a Szövetség honlapján történő megjelenését.
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IV.3.1.3

Az Elnök

Az Elnökség munkáját az Elnök irányítja.
Az Elnök feladata és hatásköre különösen
- a Szövetség képviselete,
- az Elnökség üléseinek összehívása,
- kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel,
- irányítja az Elnökség munkáját,
- vezeti az Elnökség üléseit,
- a Szövetség tisztséget nem viselő munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az
Elnökség nevében az Elnök gyakorolja,
- ellátja az Alapszabály alapján szerinti egyéb tevékenységeket, feladatokat.
Az Elnök jogosult a Szövetséget terhelő kötelezettségek és jogok vállalásáról – az
Elnökségnek történő beszámolási kötelezettség mellett – dönteni.
IV.3.2. A Szövetség képviselete
A Szövetséget harmadik személy, illetve a hatságok felé az Elnök önállóan képviseli.
A bankszámla felett az Elnök önállóan rendelkezik.
Az Elnök tartós, legalább 1 hónap időtartamú akadályoztatása esetén a képviseletet
minden ügyre kiterjedően, általános jelleggel, együttes aláírási joggal két elnökségi tag
jogosult ellátni.
IV.3.3. A Felügyelő Bizottság
IV.3.3.1 A Felügyelő Bizottság tagjai és határköre
A Felügyelő Bizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az
Alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
A Felügyelő Bizottság a Szövetség működésének és gazdálkodásának ellenőrzése során
• a vezető tisztségviselőktől jelentést, a munkavállalóktól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet;
• a Szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja;
• köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról
szerez tudomást, hogy
o a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény vagy mulasztás történt,
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amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé;
o a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Közgyűlést, illetve az Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára – annak
megtételétől számított 30 napon belül – intézkedés megtétele céljából össze kell hívni. E
határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés, illetve az Elnökség összehívására a
Felügyelő Bizottság is jogosult.
Amennyiben az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
A Felügyelő Bizottság három tagú, ezen belül egy elnökből és két tagból áll.
A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg 2 évre. A Felügyelő Bizottság
tagjai közül a Közgyűlés választ Elnököt a Felügyelő Bizottság megbízatásának
időtartamára.
IV.3.3.2

A Felügyelő Bizottság működése

A Felügyelő Bizottság az üléseit önállóan kialakított munkaterv szerint, de évente
legalább négy alkalommal tartja.
A Felügyelő Bizottság üléseit annak elnöke jogosult összehívni – az ülést legalább nyolc
nappal megelőzően – a Felügyelő Bizottság tagjainak írásban történő értesítésével
(email, levél, fax), mely értesítés tartalmazza a napirendi pontokat. A meghívót a fenti
határidőre a Szövetség honlapján is közzé kell tenni.
Az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke köteles összehívni, ha a felügyelő bizottsági tagok
legalább egyharmada azt írásban – a cél megjelölésével – kéri.
A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak.
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen az valamennyi tagja jelen van. A
Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza.
Az üléseket elnöke vezeti.
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Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlevők
névsorát, az elfogadott napirendet, a javaslatok, beszámolók, a felszólalások lényegét,
valamint az elfogadott határozatok és ajánlások szószerinti szövegét. Az ülés elé
terjesztett írásbeli anyagokat a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A jegyzőkönyvet
mindhárom felügyelő bizottsági tagnak alá kell írnia.
Az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, a Felügyelő Bizottság határozatainak
nyilvántartásáról a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik. A nyilvántartásban az
egyes határozatok tartalma, időpontja és hatálya mellett fel kell tüntetni a határozatot
támogatók és ellenzők számarányát, személyét is.
A Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik arról is, hogy a Felügyelő Bizottság döntéseit
az érintettekkel – írásban, igazolható módon – megismertesse, valamint biztosítja a
Felügyelő Bizottásg határozatainak, beszámolóinak a Szövetség honlapján történő
megjelenését.
IV.3.3.3

A Felügyelő Bizottság elnöke

A Felügyelő Bizottság munkáját az elnök irányítja.
Az elnök feladata és hatásköre különösen
- a Felügyelő Bizottság üléseinek összehívása,
- kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel,
- irányítja a Felügyelő Bizottság munkáját,
- vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit,
- ellátja az Alapszabály és a jogszabályok szerinti egyéb tevékenységeket, feladatokat.
IV.3.4 Összeférhetetlenségi szabályok
Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek a cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet elnökségi tag, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet elnökségi tag, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
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A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv 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.

IV.3.5 A vezető tisztségviselőkre vonatkozó egyéb szabályok
A vezetető tisztségviselők az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai. A vezető
tisztségviselők a szervezet vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható
fokozott gondossággal, a Szövetség érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:
- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével,
- elhalálozással,
- lemondással,
- visszahívással,
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével,
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben való korlátozásával.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Szövetséghez címzett, a Szövetség másik vezető
tisztségviselőjéhez vagy Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Ha a Szövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől
számított hatvanadik napon válik hatályossá
Vezető tisztségviselő visszahívására a Közgyűlés jogosult abban az esetben, ha a vezető
tisztségviselő a Szövetséghez méltatlan magatartást tanúsít, vagy ha a tisztségéből
fakadó feladatokat nem látja el.
IV.3.6 Titkár
Ellátja a Szövetséggel kapcsolatos, elsősorban adminisztratív feladatokat, segíti a vezető
tisztségviselők tevékenységét, így különösen a közgyűlési és elnökségi ülések
előkészítése, nyilvántartások vezetése, iratkezelés, döntések címzetteken történő
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eljuttatása, honlap kezelése,
adminisztratív feladatok.

közgyűlési/elnökségi

meghívók

kiküldése,

napi

V.

A Szövetség vagyona és gazdálkodása

V.1

A Szövetség elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatása céljából
nem hozható létre, ilyen tevékenységet csak a célja megvalósításának
előmozdítása érdekében, kiegészítő jelleggel végezhet.

V.2

A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik, melyet az Elnökség
előterjesztése alapján a Közgyűlés fogad el.

V.3

A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel.

V.4

A tagok a Szövetség tartozásáért a tagdíjukon felül nem tartoznak felelősséggel.

V.5

A Szövetség vagyona elsősorban tagdíjakból, adományokból, valamint gazdaságivállalkozási tevékenységből fakadó bevételből áll.

V.6

Az alapítás évének tagdíját kivéve, amelyet a Közgyűlés határoz meg, a tagdíj
mértékét az Elnökség határozza meg egy-egy éves időszakra. A tiszteletbeli tag
nem tartozik tagdíjat fizetni.

V.6

A tagdíjakra vonatkozó további szabályok:
A tagdíj-kategóriákat és azok egy évre szóló mértékét – az első évre vonatkozó
tagdíj kivételével - az Elnökség jogosult megállapítani azzal, hogy:
i.
A tagdíjak mértékét megemelni csak a tárgyévet megelőzően 45 nappal
jogosult;
ii.
A tagdíj csökkentése alapján keletkezett esetleges túlfizetéseket - a tag
írásbeli kérelmére - annak kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül a
Szövetség köteles visszafizetni.
b.
A tagdíj évente előre esedékes, és megfizetésére – számla ellenében – a
tagok minden tárgyév 10. napjáig kötelesek.
c.
Késedelem esetén az Elnökség – megfelelő határidő kitűzésével – írásban
felszólítja a tagot a tagdíj megfizetésére azzal a figyelmeztetéssel, hogy a
póthatáridő elmulasztása esetén – minden további külön értesítés nélkül – az
Elnökség a tagot kizárhatja a Szövetség tagjainak sorából.
d.
A tagdíjakról az Elnökség folyamatosan tételes nyilvántartást vezet,
továbbá a tagok részére elszámolást és/vagy igazolást ad.
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V.7

A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az Alapszabályban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve,
ezen célok megvalósításához közvetlenül kapcsolódóan végezhet.

V.8

A Szövetség gazdálkodására
alkalmazandóak.

egyebekben

az

irányadó

jogszabályok

VI. Vegyes rendelkezések
A Szövetség határozatlan időre jön létre.
A Szövetség megszűnik, ha
•
•
•
•
•

a Szövetség egy másik egyesülettel egyesül,
a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
a bíróság feloszlatja,
a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti
vagy megállapítja megszűnését,
fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti és a
Szövetséget a nyilvántartásból törlik.

A Szövetség megszűnése esetén vagyonát – a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése
után – a Szövetség céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrehozott
közhasznú szervezetnek kell átadni.
A Szövetség működése felett a törvényességi ellenőrzést –a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 11.§-a alapján – az
ügyészség gyakorolja.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. tv., továbbá a Szövetségekre vonatkozó egyéb jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2015. január 7.

Hortobágyi Ágoston
Elnök

16 / 16

