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I. Az Egyesület neve, székhelye, általános rendelkezések
1. § (1) Az Egyesület neve: Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága, rövidítve:
MVÁÁT (továbbiakban: Egyesület).
(2) Az Egyesület angol neve: Hungarian Association of Zoo- and Wildlife Veterinarians.
(3) Az Egyesület vad- és állatkerti állatorvosok által önkéntesen létrehozott, párt-,
politikamentes, demokratikus önkormányzattal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet,
amely nyilvántartott tagsággal rendelkezik.
(4) Az Egyesület székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.
(5) Az Egyesület jogi személy.
(6) Az Egyesület céljaival összefüggően másodlagosan – figyelemmel a non profit jellegre –
vállalkozási tevékenység folytatására jogosult.
(7) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, pártpolitikai tevékenységet nem fejti ki, sem
országgyűlési, sem önkormányzati választásokon jelöltet nem állíthat.
II. Az Egyesület célja, feladatai
2.§ (1) Az Egyesület célja, hogy a vad-, állatkerti- és hobbi állatok, a hazai és külföldi
különleges, védett és fokozottan védett állatfajok tartásával, tenyésztésével, gyógyításával,
védelmével kapcsolatos igényeket képviselje, az ezekkel összefüggő tudományos, kutatási,
oktatási, ismeretterjesztő, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi tevékenységek
színvonalát, szakmai és társadalmi elismertségét emelje.
(2) Az Egyesület a céljai megvalósítása érdekében közhasznú szervezetként az alábbi
feladatok megvalósítására törekszik:
A céljai megvalósítása érdekében:
• képzések, továbbképzések, tapasztalatcserék, kiállítások, bemutatók szervezése;
• kiadványok megjelentetése, terjesztése, széles körű tájékoztatás folytatása;
• kutatások koordinálása, támogatása, eredményeik megismertetése;
• a kapcsolódó tudományágak, szakmák, foglalkozások eredményeinek, elismertségének
növelése;
• adat- és információgyűjtés a kedvtelésből, a vadas- és állatkertekben, a
természetvédelmi területeken tartott különleges, védett és fokozottan védett állatfajok
hazai és külföldi előfordulásáról, tartási körülményeiről;
• az állatvédelemmel összefüggő jogok, kötelezettségek ismertetése, teljesítésük
elősegítése, támogatása;
• az állattartás valamennyi formája tekintetében a környezetvédelem fejlesztésének
segítése;
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• együttműködés a hasonló célokat, feladatokat ellátó – hazai és külföldi, nemzetközi állami és nem állami, szakmai, tudományos, kulturális, kutató, oktató, ismeretterjesztő,
érdekvédelmi és egyéb szervezetekkel illetve az érdekelt szakemberekkel;
• szolgáltatásokat nyújt;
• feladatai ellátásához pénzügyi és egyéb adományokat, támogatásokat gyűjt.
(3) Az Egyesület tevékenységei a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.
§ c) pontja 3., 4., 8., 9. pontjaiban rögzített, alábbi célok kielégítésére irányuló közhasznú
tevékenységek:
tudományos
tevékenység,
kutatás;
oktatás,
ismeretterjesztés;
természetvédelem, állatvédelem; környezetvédelem.
Az Egyesület e közhasznú feladatokat közhasznú szervezetként végzi.
(4) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet, az alapszabályban meghatározott közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, kiegészítő tevékenységként
végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban
meghatározott tevékenységre fordítja.
(5) Az Egyesület által a fenti tevékenységek keretében nyújtott szolgáltatást bárki igénybe
veheti.
(6) Az Egyesület működése, szolgáltatásai igénybevételének módja nyilvános. A
nyilvánosságot az Egyesület oly módon biztosítja, hogy a székhelyén a szolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos információkat bárki számára hozzáférhető módon közzéteszi
(kifüggeszti). Az Egyesület bármely Választmányi tagjától bárki kérhet ezzel kapcsolatban a
közzétételt meghaladó információt, ezzel kapcsolatos kérdésekre a Választmány tagja köteles
válaszolni.
III. Az Egyesület tagsági formái, tagsági viszony keletkezése, megszűnése
3. § (1) Az Egyesület természetes személyekből, jogi személyekből, valamint ezek jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezeteiből áll. A természetes személyek alapító, rendes,
tiszteletbeli és pártoló tagok lehetnek.
(2) Alapító tag az az állatorvos végzettségű személy, akinek korábbi klinikai vagy egyéb (pl.
laboratóriumi, kórbonctani) tevékenységében a vad- és állatkerti állatokkal való foglalkozás
hangsúlyos szerepet tölt be, hazai és/vagy nemzetközi konferenciákon, továbbképzéseken
előadóként és/vagy hallgatóként rendszeresen részt vesz, és az alakuló ülésen aláírásával
tagnak jelentkezik. Az alapító tag egyúttal rendes tagnak számít.
(3) Rendes tag az az állatorvos végzettségű személy, aki az Egyesület céljaival egyetért, az
Alapszabályt írásbeli belépési nyilatkozatában elfogadja, az éves tagdíjat befizeti, akit két – a
jelölt szakmai munkáját jól ismerő – rendes tag a tagnyilvántartást végző titkárhoz eljuttatott
írásbeli ajánlólevelében a rendes tagságra ajánl, és aki a 3. § (4) bekezdésében meghatározott
követelményeknek megfelelt.
(4) A rendes tagságra való pályázók korábbi munkásságuk során gyűjtött öt állatorvosi
szakmai esettanulmánynak olyan – lehetőleg jól illusztrált – leírását kötelesek benyújtani a
tagnyilvántartást végző titkárhoz, mely megfelel a referált szakfolyóiratok esetismertető
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(„Case reports”) cikkeinek szerkezeti elvárásaival szemben támasztott követelményeknek. A
benyújtott esettanulmányok a jelölt saját szellemi termékének minősülnek. Az
esetismertetések azonos számú, lektorált tudományos folyóiratban megjelent cikkel, vagy
tudományos szintű hazai, illetve nemzetközi konferencián elhangzott előadás megtartásával,
vagy poszter bemutatásával kiválthatók.
(5) Rendes tag felvételéről a Választmány határoz, elutasító döntés ellen – annak
kézbesítésétől számított 15 napon belül – a Közgyűléshez lehet fellebbezéssel élni.
(6) Tiszteletbeli tag olyan személy lehet, aki a vad- és állatkerti állatorvoslás terén kimagasló
eredményeket ért el, illetőleg az Egyesület munkáját hosszú időn át vagy jelentősen
elősegítette, és a Közgyűlés – bármely tag javaslata alapján – tiszteletbeli taggá választotta.
(7) A Közgyűlés a 3. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint tiszteletbeli elnököt
választhat. A tiszteletbeli elnök a Választmánynak nem tagja.
(8) Pártoló tag az a természetes vagy jogi személy, aki írásbeli nyilatkozatában az Egyesület
céljaival egyetért és annak megvalósítását anyagilag támogatja. A pártoló tagokról az
Egyesület nyilvántartást vezet, felvételük a Választmány hatáskörébe tartozik. Pártoló tag
külföldi magán- vagy jogi személy is lehet.
(9) A tagdíjak és tagdíj-kedvezmények mértékét a Közgyűlés határozza meg, a pártoló tagok
által nyújtandó támogatások külön megállapodás tárgyát képezik, melyek megkötésére az
elnök jogosult.
4. § (1) A tagság megszűnik:
a) kilépéssel, melyet a – naprakész tagnyilvántartást végző – titkárnak kell bejelenteni,
b) törléssel,
c) kizárással,
d) elhalálozással.
(2) Tagdíjfizetési késedelem esetén az Egyesület titkára – megfelelő határidő kitűzésével –
írásban felszólítja a tagot kötelezettségének teljesítésére. Ennek eredménytelensége esetén –
ha a tagdíjhátralék egy évet meghaladó mértékű – törlési indítványt terjeszt a Választmány elé.
A törlésről a Választmány dönt, döntéséről a törölt személyt írásban tájékoztatja.
(3) Törlés esetén a tagság, valamint az Egyesületben viselt tisztség megszűnik. Az elmaradt
tagdíj utólagos befizetése esetén a törölt tag tagsági viszonya helyreáll, ez azonban nem
vonatkozik a megszűnt tisztségre.
(4) Kizárásra akkor kerülhet sor, ha a tag az Egyesület 2.§ (1) pontjában meghatározott
célkitűzéseivel – az Egyesület jó hírét csorbító módon, ismételten – ellentétesen viselkedik, az
Alapszabályban foglaltakat nem tartja be, illetve aki a tagsági feltételeknek egyéb ok miatt
nem felel meg (pl. állatorvosi diploma elvesztése). Kizárásról a Választmány dönt, döntéséről
a kizárt személyt írásban tájékoztatja. A döntés ellen jogorvoslattal lehet élni.
IV. A tagok jogai és kötelezettségei
5. § (1) Az Egyesület alapító és rendes tagja részt vehet az Egyesület rendezvényein,
tevékenységében megilleti a véleménynyilvánítás joga. Tagok önkéntes társulásán alapuló (7.
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§ (3) bekezdés) szervezeti formákat hozhat létre, illetve azok tevékenységében részt vehet.
Szavazati joga van, és bármely testületbe, tisztségre választható.
(2) Az Egyesület tiszteletbeli tagját megilletik mindazon jogok, amelyek a rendes tagot, de
tagdíjat nem köteles fizetni.
(3) Az Egyesület pártoló tagja részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein,
kötelezettsége az Egyesület Alapszabályában foglaltak betartása, az általa vállalt anyagi
támogatás biztosítása.
6. § (1) A tagok kötelezettsége az Egyesület Alapszabályában foglaltak betartása, a vállalt
feladatok ellátása, tiszteletbeli tag kivételével a tagdíj megfizetése. A tagot az elmaradt tagdíj
fizetésére egy határozott idő adásával fel kell szólítani, és csak ennek elmaradása után lehet
vele szemben a 4.§ (2) bekezdésében foglalt szankciót alkalmazni.

V. Az Egyesület szervezeti felépítése
7. § (1) Az Egyesület vezető szervei
a) Közgyűlés
b) Választmány.
(2) Az Egyesület egyéb központi szerve az Ellenőrző Bizottság.
(3) Az Egyesület vezető szervei állandó vagy ad hoc munkacsoportokat, valamint egyéb
szerveket, tisztségeket hozhatnak létre meghatározott feladatok ellátására.
8. § (1) A Közgyűlés által választott tisztségviselők megbízása 5 évre szól.
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A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet vezető tisztségviselő az a személy, aki
olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget – annak megszűntét megelőző két évben
legalább egy évig – amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki,
vagy akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott, ennek hatálya alatt.
Az érintett vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél
is betölt, illetve tisztségre jelölték.

(2) Ha a Közgyűlés által választott tisztségviselő tagsága megszűnik, a Választmány 30 napon
belül Rendkívüli Közgyűlést hív össze.
(3) A 7. § (3) bekezdése szerinti szervezetek ügyrendjükben határozzák meg tisztségviselőik
megbízatási időtartamát.
9. § (1) Az Egyesület testületi szervei (7. § (1)-(2) bekezdése) döntéseiket általában nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák. Az Alapszabály, a 7. § (3) bekezdése szerinti
szervezetek saját ügyrendje, valamint az Egyesület testületi szervei – egyszerű szótöbbséggel
– bármely ügyben megállapíthatnak titkos szavazási módot vagy döntéshez minősített
többséget. Szavazategyenlőség esetén az a javaslat válik határozattá, amely mellett a testületi
ülést vezető személy szavazott.
(2) Személyét érintő kérdésben, a kérdés eldöntésében az érdekelt személy nem vehet részt.
(3) A választott tisztségviselők, testületi tagok a választó testület által visszahívhatók, ha a
testületi üléseken – huzamosabb időn keresztül, kellő indok nélkül – nem vesznek részt,
vállalt feladataikat nem teljesítik, vagy az Egyesület céljaival ellentétes tevékenységet
folytatnak.
(4) Valamennyi testületi ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni.

VI. A Közgyűlés
10. § (1) A Közgyűlés az Egyesület alapító, rendes, tiszteletbeli és pártoló tagjaiból álló
legfőbb döntéshozó testület.
(2) A Közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni (rendes közgyűlés). Össze
kell hívni a Közgyűlést akkor is, ha azt az Alapszabályban foglalt körülmények indokolják
(rendkívüli közgyűlés).
(3) A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:
a) az Egyesület Alapszabályának megállapítása, módosítása,
b) a Választmánynak, mint testületi szervnek a létrehozása; az Egyesület elnökének,
tisztségviselőinek (alelnök, titkár), valamint az Ellenőrző Bizottság elnökének és
tagjainak megválasztása, felmentése, továbbá visszahívása,
c) az éves költségvetés megállapítása, módosítása, az éves költségvetésről szóló
beszámoló, zárszámadás elfogadása, a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint
a közhasznúsági jelentés elfogadása,
d) az egyesületi tagdíjak és tagdíj-kedvezmények mértékének megállapítása,

6
e) a Választmány éves munkatervének, a munkaterv teljesítéséről szóló beszámolónak az
elfogadása,
f) a Választmány által hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálása,
g) tiszteletbeli tag megválasztása,
h) az Egyesületnek más társadalmi szervezettel való egyesülésének, oda történő
belépésének vagy onnan kiválásának, továbbá az Egyesület feloszlásának kimondása,
ez utóbbi esetben rendelkezés az egyesületi vagyonról
i) A közhasznúsági jelentést csak akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény ( Kszt. ) 9. §-ában foglaltakat.
j) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója [ Ptk. 685. § b) pont ], élettársa 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 a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, az
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. A közgyűlésekről jegyzőkönyvet kell
felvenni, amelyet az elnök, valamint két jelenlévő – a jelenlévők többsége által erre
kijelölt tag – mint jegyzőkönyv-hitelesítők – és a többség által jegyzőkönyvvezetőnek
kijelölt tag írják alá.
k) A közgyűlés döntéseiről az elnök olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a
döntések, határozatok tartalma, meghozatalának időpontja, hatálya, illetőleg a döntést
elfogadók és ellenzők számaránya megállapítható. A közgyűlési jegyzőkönyveket amelyek tartalmazzák a jelenléti ív szerint megjelentek számát, az elfogadott
napirendeket, azok tárgyalásán elhangzottakat, a hozott határozatok mellett, ellen
leadott illetve tartózkodó szavazatok számát -, az elnök, a jelenlévő tagok közül
választott két hitelesítő és a jelenlévők által kijelölt jegyzőkönyv vezető írják alá.
11. § (1) A Közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze – a napirend megjelölésével – az
időpontját legalább 30 nappal megelőzően.
(2) Rendkívüli közgyűlés esetén az (1) bekezdésében megjelölt határidő 15 nap.
(3) A Közgyűlés határozatképes, ha a 10. § (1) bekezdésében megjelölt, szavazásra jogosult
tagok 50%-a + 1 fő jelen van.
(4) Szavazni csak személyesen lehet.
(5) Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést el kell halasztani, és 15 napon belüli időpontra –
azonos napirend mellett – összehívni. Az így összehívott Közgyűlés – az eredeti napirendben
megjelölt kérdésekben – a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha a
fentiekről a tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztatták. A Közgyűlés összehívására
vonatkozó értesítés tartalmazhatja a határozatképtelenség esetére összehívott közgyűlés
időpontját is.
12. § (1) Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt
a) az egyesületi tagok 10%-a írásban, a cél megjelölésével kéri,
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b) az elnök vagy a Választmány 2/3-a meghatározott célból szükségesnek tartja,
c) az Ellenőrző Bizottság indítványozza.
(2) A rendkívüli közgyűlést a kérelem (indítvány) benyújtásától vagy a testületi döntés
meghozatalától számított 30 napon belüli időpontra kell összehívni.
(3) A rendkívüli közgyűlésre az Alapszabály 11. §-ában megfogalmazottak az irányadók.

VII. A választmány
13. § (1) A Választmány a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt (10. § (3) bekezdése)
ügyek kivételével bármely, az Egyesületet érintő kérdés eldöntésére jogosult, operatív
végrehajtó szerv. Előkészíti és előterjeszti a Közgyűlés hatáskörébe tartozó beszámolókat,
határozat tervezeteket elfogadásra, jóváhagyásra.
(2) A Választmány szervezi, koordinálja, irányítja az Egyesület tevékenységét, biztosítja az
egyesületi szervek működését, közvetlen kapcsolatot tart fenn más egyesületekkel,
szervezetekkel, elősegíti a hazai, külföldi és nemzetközi együttműködést.
(3) Dönt az Alapszabály által hatáskörébe utalt kérdésekben, valamint mindazon ügyekben,
amelyek nem tartoznak az Egyesület más testületének, szervének hatáskörébe.
(4) Gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesülettel munkaviszonyban álló személyek felett,
amelyet – a munkaviszony létrehozásával, megszüntetésével kapcsolatos jogok kivételével – a
Választmány bármely tagjára átruházhat.
(5) A Választmány tagjai:
a)
az Egyesület elnöke,
b)
az Egyesület alelnöke
c)
az Egyesület titkára,
d)
további két választmányi tag.
14. § (1) A Választmány üléseit az Egyesület elnöke – aki egyben a Választmány elnöke is – a
napirendi pontok megnevezésével hívja össze és vezeti. A Választmány alakuló ülését a
szervezet megalakulását követő 15 napon belüli időpontra kell összehívni.
(2) A Választmány üléseit a szükségeshez képest, de évente legalább két alkalommal tartja.
(3) A Választmány döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
(4) A Választmány határozatképes, ha tagjainak több, mint fele jelen van.
(5) A Választmány ülését 15 napon belüli időpontra össze kell hívni
a)
az Egyesület elnökének javaslatára,
b)
a választmányi tagok 1/3-ának a cél megjelölésével, írásban benyújtott
kérelmére,
c)
az Ellenőrző Bizottság indítványára.
(6) A Választmány üléseiről jegyzőkönyv készítendő, amelyet az ülésen jelenlévő tagok
aláírnak.
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(7) A Választmány döntéseiről az elnök olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a
döntések, határozatok tartalma, meghozatalának időpontja, hatálya, illetőleg a döntést
elfogadók és ellenzők számaránya megállapítható.
(8) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a választmány tagja az a
személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget – annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig – amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki, vagy akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott, ennek
hatálya alatt.
(9) Az érintett tag, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt, illetve tisztségre jelölték.
15. § (1) Az Egyesület elnöke irányítja és ellenőrzi a tisztségviselők munkáját, összehívja az
Egyesület vezető szerveinek üléseit, és vezeti azokat. Önálló kiadmányozási joga van, teljes
körűen képviseli az Egyesületet.
(2) Az alelnök az elnök akadályoztatása esetén teljes elnöki jogkörrel képviseli az Egyesületet.
Kiadmányozási és képviseleti joga van, melyek körét a Választmány szabályzatban állapítja
meg.
(3) A titkár az Egyesület adminisztratív, valamint gazdasági, pénzügyi és pénzügyi
nyilvántartási ügyeinek intézéséért felelős. Kiadmányozási és képviseleti joga van, melyek
körét a Választmány szabályzatban állapítja meg. Távolléte esetén teljes jogkörrel helyettesíti
az elnököt, illetve az alelnököt. Tevékenységéről rendszeresen beszámol az Egyesület vezető
szerveinek.
(4) Az Egyesületet az elnök, az alelnök és a titkár önálló képviseleti joggal képviseli.
(5) A bankszámla felett való rendelkezéshez az elnök és egy további választmányi tag
együttes aláírása szükséges.
(6) A Választmány tagjai – lemondásuk esetén – beszámolóval tartoznak a Közgyűlésnek.
VIII. A Közgyűlés és a Választmány határozatainak közlése
16. § (1) A Közgyűlés és a Választmány határozatait a székhelyen történő kifüggesztéssel kell
közzétenni, továbbá a döntést azzal, akit az közvetlenül érint, kézbesítés útján közölni kell. A
határozatokat a meghozataltól számított 8 napon belül legalább 15 napra kell kifüggeszteni. A
nyilvánosság biztosítása érdekében a kifüggesztési kötelezettség a Kszt. 7.§ (3) bek. d) pontja
szerinti dokumentumok tekintetében is irányadó.
(2) A határozatokat kézbesítés esetén az átvétel napjával kell közöltnek tekinteni. Kétszeri
sikertelen kézbesítés esetén a második kézbesítéstől számított ötödik napon.
(3) A döntés mindenki számára nyilvános és hozzáférhető.

IX. Ellenőrző Bizottság
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17. § (1) Az Ellenőrző Bizottság elnökét és két tagját a Közgyűlés választja.
(2) Az Ellenőrző Bizottság feladata:
a)
az Egyesület jog- és alapszabályszerű működésének,
b)
az Egyesület vagyonkezelésének ellenőrzése.
c)
a Közgyűlés elé terjesztett, a számviteli törvény szerinti és egyéb
beszámolókat, a közhasznúsági jelentést megvizsgálja és ezekről valamint a két
közgyűlés között végzett ellenőrzéseiről jelentést terjeszt elő a Közgyűlésen.
(3) Az Ellenőrző Bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja.
Összehívására és határozatképességére a Választmányra vonatkozó rendelkezéseket kell
megfelelően alkalmazni. Az Ellenőrző Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
(4) Jog- vagy alapszabálysértés esetén – a szabálysértés megjelölése mellett – egy alkalommal
a sérelmes testületi vagy tisztségviselői döntést a Bizottság újratárgyalásra (megfontolásra)
visszaadhatja. A visszaadásnak a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.
(5) Súlyos szabálysértés, mulasztás vagy visszaélés esetén az Ellenőrző Bizottság belátása
szerint indítványozhatja a Választmányi ülés vagy a Közgyűlés 30 napon belül történő
összehívását.
(6) Az Ellenőrző Bizottság az Egyesület vagyonkezelését legalább félévenként megvizsgálja,
a számadási év lezártával pedig az évi zárszámadást és a pénzkezelésre vonatkozó
okmányokat, bizonylatokat, könyveket, egyéb iratokat megvizsgálja, és vizsgálatának
eredményéről jelentést terjeszt az Egyesület vezető szervei elé. Beszámolási kötelezettsége
csak a Közgyűlés felé van.
(7) Az ellenőrzési jog gyakorlásának biztosítása érdekében az Ellenőrző Bizottságot meg kell
hívni minden testületi ülésre, a tanácskozási jog biztosítása mellett.
(8) Az Ellenőrző Bizottság tagjai valamint azok hozzátartozói
a)
az Egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be,
b)
az Egyesülettel e megbízatáson kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem
állhat
c)
az Egyesület cél szerinti juttatásából nem részesülhetnek, kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület
által a tagsági jogviszony alapján a tagnak nyújtott alapszabálynak megfelelő
cél szerinti juttatást.
(9) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a felügyelő bizottság tagja az
a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget – annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig – amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki.
(10) Az Ellenőrző Bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg más egyesületnél vagy egyéb társadalmi
szervezetnél, közhasznú szervezetnél is betölt tisztséget, illetve tisztségre jelölték.
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X. Az Egyesület gazdálkodása
18. § (1) Az Egyesület jövedelme az Alapszabályban és a munkatervekben meghatározott
célokra szolgál.
(2) Az Egyesület jövedelme származhat:
a)
tagdíjakból,
b)
külső támogatásokból,
c)
kiadványok és egyéb saját termékek árusításának bevételének hasznából,
d)
rendezvények bevételeiből,
e)
szakértői és tudományos munkából befolyt összegekből.
(3) Az Egyesület vagyontárgyai felett a Közgyűlés rendelkezik, a vagyontárgyak használatát a
Választmány engedélyezi.
(4) Az Egyesület vagyona:
a)
tagdíjakból, támogatásokból és egyéb bevételekből befolyt összegek,
b)
az Egyesület céljaira megszerzett berendezési tárgyak, felszerelések és
könyvek,
c)
ajándékok,
d)
költségvetési maradványok,
e)
saját kiadványok és termékek raktári készletei.
(5) Az Egyesület pénzforgalmát a bármely pénzintézetnél vezetett folyószámlán bonyolítja.
(6) A tevékenység során a közhasznú szervezetekre irányadó gazdálkodási, nyilvántartási,
beszámolási szabályok betartása kötelező.

XI. Az Egyesület nyilvánossága
19. § (1) Az Egyesület nyilvánosan működik, ennek megfelelően:
a)
A Közgyűlések és a Választmányi ülések nyilvánosak, azokon bárki jelen lehet,
az arról készült jegyzőkönyvet, a hozott határozatokat, a működés során
keletkezett egyéb iratokat bárki megtekintheti.
b)
A betekintési igényt a Választmányi tagok valamelyikének előzetesen be kell
jelenteni, aki 3 munkanapon belül lehetővé teszi az iratok megtekintését. Az
iratokat a székhelyen lehet megtekinteni a választmányi taggal előzetesen
megállapodott időpontban egy választmányi tag jelenlétében. Igény esetén –
másolási költségtérítés ellenében – az iratokról másolat is kérhető.
(2) Az Egyesület működéséről készített beszámoló valamint a közhasznúsági jelentés, a
szolgáltatásai igénybevételére vonatkozó adatok, információk is nyilvánosak, ezeket a fenti
rendelkezések mellett szintén bárki megtekintheti, illetve arról másolatot kérhet.
(3)Az Egyesület tagjai jelen lehetnek a Választmány és az Ellenőrző Bizottság ülésein.
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X. Egyéb rendelkezések
20. § (1) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989.
évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI
törvény ( Kszt. ), valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
(2) Az Alapszabály felhatalmazza a Választmányt, hogy az Alapszabályban nem részletezett
kérdéseket Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozza, mely nem lehet ellentétes az
Alapszabállyal.
(3) A fenti alapszabály kiemelt írásmódú rendelkezéseit az Egyesület alulírott napon tartott
közgyűlésének határozata módosította annak érdekében, hogy az Egyesület közhasznú
szervezetté minősítése megtörténjék.
Budapest, 2009. …….
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Határozat
Az Egyesület Választmányának előterjesztése alapján a Közgyűlés … igen, … nem, … tartózkodó
szavazat mellett a mai napon elfogadta, hogy az Egyesület közhasznú szervezetként kerüljön
nyilvántartásba vételre és ennek érdekében elfogadta a fenti, az alapszabály egyes rendelkezéseit
módosító javaslatokat, e módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szövegét.
A közgyűlés felhatalmazza az elnököt, a jegyzőkönyv hitelesítőket, a jegyzőkönyv vezetőt, hogy a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt aláírják.
A közgyűlés felhatalmazza az Egyesület képviselőit, hogy az alapszabály módosítás bejelentésével a
közhasznú jogállású szervezetként történő nyilvántartásba vétel érdekében a szükséges eljárásokat
lefolytassák.
Budapest, 2009. április .

elnök

hitelesítő

Az alapszabály módosítást ellenjegyezte:
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