
 

A MAGYARORSZÁGI ÜZLETI TANÁCS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT 

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 

 

Alapítók az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv, Ptk.) 61-64. §-ai, valamint a 

közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján 2006. november 

13-án Egyesület létrehozását határozták el, mely Egyesületet a Fővárosi Törvényszék 

Pk.60920/2006/3 számú végzésével, 12329 sorszám alatt közhasznú szervezetként 

nyilvántartásba vett. 

 

Az Egyesület Taggyűlése a mai napon elfogadott Alapszabály módosításra, valamint az 

Egyesület alapítása óta bekövetkezett jogszabályváltozásokra, és azokban a közhasznú jogállásra 

vonatkozóan meghatározott új jogszabályi követelményekre tekintettel az Egyesület 

Alapszabályának rendelkezéseit ezúton az alábbi egységes megszövegezésben állapítja meg és 

fogadja el. 

 

a 2015. február 24-i taggyűlési módosításokkal egységes szerkezetben 

 

Preambulum 

Alulírott alapítók, abból a meggyőződésükből kiindulva, hogy 

 

Magyarországon szükség van olyan szervezett fórumra, amely a fenntartható fejlődés üzleti 

szempontú megközelítésével teret és tevékenységi lehetőséget biztosít a gazdaság bármely 

szektorából mindazon vállalatoknak, melyek elhatározták, hogy tevékenységükben fokozottabban 

kívánják figyelembe venni, illetve alkalmazni a fenntarthatóság és a vállalati felelősségvállalás 

szempontjait és gyakorlatát; 

 

továbbá, hogy 

 

szerepet vállaljanak a fenntartható fejlődés célkitűzéseinek az üzleti szféra többi szereplőjével 

történő megértetésében, ezen belül a természeti környezet védelmének és a társadalmi 

felelősségvállalás szükségességének megismertetésében; 

 

valamint, hogy 

 

szervezett formában együttműködést találjanak a fenntartható fejlődés stratégiájának 

kidolgozásában és megvalósításában szerepet játszó hazai és nemzetközi szervezetekkel és 

intézményekkel; 

 

erre a célra fordítható erőforrásaik egyesítése érdekében közhasznú egyesület létesítését 

határozták el. Az alapítók az Egyesület Alapszabályát az alábbi szöveggel alkotják meg. 
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1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 
 

(1) Az Egyesület neve: Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért Közhasznú 

Egyesület. 

 

(2) Az Egyesület angol nyelvű elnevezése: Business Council for Sustainable Development in 

Hungary Association for Public Benefit. 

 

(3) Az egyesület rövid neve: BCSDH 

 

(4) Az Egyesület székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 9/a. 

 

(5) Az Egyesület működési területe a Magyar Köztársaság területe. 

 

(6) Az Egyesület jogi személy, nonprofit jellegű, közhasznú szervezet, amely a nyilvántartásba 

vétellel jön létre. 

 

2. Az Egyesület célja, közhasznúsága 

 

(1) Az Egyesület célja általánosságban, hogy 

 

elősegítse tagvállalatainak, illetve a hazai gazdaság szereplőinek körében a fenntartható 

fejlődés három alappillére: a gazdasági eredményesség, az ökológiai egyensúly és a 

társadalmi életminőség javítása elveinek a gazdasági gyakorlatba való átültetését és 

alkalmazását, ezen keresztül új és innovatív megoldásokkal javítsa a versenyképességüket, 

egyben hozzájáruljon a magyar gazdaság fenntartható fejlődéséhez, a környezeti és természeti 

értékek megőrzéséhez; 

 

ezen belül különösen 

a fenntartható fejlődés vállalati szektort érintő kérdéseiben hiteles és mértékadó üzleti 

fórumként részt venni más üzleti, társadalmi és kormányzati szervezetek közötti 

párbeszédben; 

elősegíteni, hogy a jogszabályok, gazdasági ösztönzők és a szakpolitikák elismerjék és 

támogassák a fenntartható fejlődésnek megfelelően működő, illetve az ilyen termékeket 

előállító és szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat; 

fórumot biztosítani az üzleti fenntarthatóság terén elért tagvállalati eredmények, legjobb 

gyakorlatok bemutatásához, tapasztalatok megosztásához és gazdaságilag hasznos projektek 

kidolgozásához; 

a tagvállalatok által megvalósított önkéntes környezeti vagy társadalmi jellegű projektek, 

intézkedések sikertörténetét megismertetni a döntéshozókkal, a szakmával, illetve a szélesebb 

közvéleménnyel; 
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hozzájárulni ahhoz, hogy a tagvállalatok a WBCSD és annak Regionális Hálózata nyújtotta 

lehetőségeket (információkhoz jutás, rendezvényeken, projektekben való részvétel, 

tapasztalatcsere, kapcsolatépítés stb.) maximálisan kihasználhassák; 

aktívan és konstruktívan részt venni a kormánnyal, a civil szervezetekkel, tudományos 

intézményekkel, más üzleti, szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel a fenntartható fejlődés 

hazai kérdéseiről folytatott párbeszédben és együttműködésben; 

a fenntartható fejlődés vállalati eredményeinek és lehetőségeinek bemutatása és tudatosítása 

elsősorban a közgazdasági, üzleti és műszaki oktatásban részt vevő hallgatók, tanulók 

számára előadások, vállalati látogatások  formájában; 

nem egyesületi tagok számára is nyitott rendezvények (konferenciák, szemináriumok, 

kerekasztal-megbeszélések, workshopok stb.) kezdeményezése és szervezése, melyeken hazai 

és külföldi vállalati gyakorlati tapasztalatok bemutatásán keresztül a szélesebb szakmai 

közvélemény is megismerheti a fenntartható fejlődés vállalati alkalmazását és lehetőségeit. 

 

(2) Az Egyesület közhasznúsága. 

 

2/a) Az Egyesület közhasznú, ezen belül a 2011. évi CLXXV. törvény 34. § (1) bekezdés a) 

pontja értelmében az alábbi közhasznú tevékenységeket (a kapcsolódó közfeladat és a 

közfeladat teljesítését előíró jogszabályhely megjelölésével) végzi: 

 

Közhasznú tevékenység Kapcsolódó közfeladat Közfeladat teljesítését 

előíró jogszabályhely 

Tudományos tevékenység, 

kutatás 

Együttműködés a 

középtávú tudomány-, 

technológia- és innováció-

politikai stratégia 

kialakításában; A 

fenntartható fejlődést célzó 

kutatási-fejlesztési célú 

szakmai együttműködések 

és a felhasználás 

támogatása 

 

2004. évi CXXXIV. tv. a 

kutatás-fejlesztésről 

és a technológiai 

innovációról 5. § (3) 

Környezetvédelem, 

természetvédelem 

A környezeti, 

természetvédelmi 

ismeretek terjesztése és 

fejlesztése; 

A természeti erőforrások 

megőrzését, fenntartását, 

az azokkal való ésszerű 

takarékos és az 

erőforrások megújulását 

biztosító gazdálkodás 

elősegítése; 

1996. évi LIII. tv. a 

természet védelméről 64. 

§ (1) 

1995. évi LIII. törvény a 

környezet védelmének 

általános szabályairól 10.§ 

(1), 55. § (1) 
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A gazdaság működésének, 

a társadalmi, gazdasági 

fejlődésnek a környezeti 

követelményekkel való 

összehangolásának 

elősegítése; 

A környezet 

igénybevételének, 

terhelésének és 

szennyezésének 

csökkentése, 

károsodásának 

megelőzése;  

Az emberi egészség 

védelme, az életminőség 

környezeti feltételeinek 

javítása 

Emberi és állampolgári 

jogok védelme 

A jövő nemzedékek 

érdekeinek védelme 

2011. évi CXI. tv. az 

alapvető jogok 

biztosáról 1. § (2) 

Fogyasztóvédelem A tudatos fogyasztói 

magatartás elősegítése 

1997. évi CLV. tv. a 

fogyasztóvédelemről 45. 

§ (1)  

 

 

2/b) Az Egyesület nyitott; abban bármely Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság 

vagy magánszemély - a jelen Alapszabály szerinti feltételek szerint - taggá válhat. 

 

2/c) Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az 

Alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem 

veszélyeztetve végez. 

 

2/d) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen 

Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

 

2/e) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

(3) Az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának és beszámolói közlésének 

nyilvánosságát az internetes honlapján keresztül biztosítja. 

(4) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, nem zárja ki, hogy közhasznú 

szolgáltatásait a tagjain kívül más is igénybe vehesse.  

(5) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 
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a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte. 

 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

 

3. Az Egyesület alapító tagjai 

 

3.1.1 Az Egyesület jogi személyiségű alapító tagjainak felsorolása 

 

1. Accor-Pannonia Hotels Szállodaüzemeltető Zrt. 

Székhely: 1075 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041748 

 

2. Concordia Szervezet- és Vezetésfejlesztési Kft. 

Székhely: 1031 Budapest, Nánási út 42/b. 

Cégjegyzékszám: 108197744-2-41 

 

3. HOLCIM Hungária Cementipari Zrt. 

Székhely: 2541 Lábatlan, Rákóczi F. u. 60. 

Cégjegyzékszám: 11-10-001582 

 

4. ING Bank Zrt. 

Székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041684 

 

5. Kékkúti Ásványvíz Kitermelő, Töltő és Forgalmazó Zrt. 

Székhely: 8254 Kékkút, külterület 024/17 hrsz. 

Cégjegyzékszám: 19-10-500099 

 

 

6. Magyar Lapterjesztő Zrt. 

Székhely: 1097 Budapest, Táblás u. 32. 

Cégjegyzékszám: 01-10-043804 

 

7. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 

Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041683 

 

8. OTP Alapkezelő Zrt. 

Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 7-9. 
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Cégjegyzékszám: 01-10-043959 

 

9. PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 

Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16. 

Cégjegyzékszám: 01-09-063022 

 

10. Saatchi & Saatchi Reklámügynökség Kft. 

Székhely: 1022 Budapest, Alvinci u. 16. 

Cégjegyzékszám: 01-09-069974 

 

11. Shell Hungary Kereskedelmi Zrt. 

Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. 

Cégjegyzékszám: 01-10-042420 

 

12. Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. 

Székhely: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42. 

Cégjegyzékszám: 01-10-042273 

 

13. Vertis Környezetvédelmi Pénzügyi Tanácsadó Zrt. 

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 39/c. 

Cégjegyzékszám: 01-10-045456 

 

3.1.2 Az Egyesület természetes személy alapító tagjainak felsorolása 

 

14.  Scodnik Kinga (szül.: 1972.01.28., an.: Lancsák Ida) 

lakcíme: 1073 Bp. Erzsébet krt. 22. 

 

15.  dr. Kiss Károly (szül.: 1944.12.08., an.: Nagy Klára) 

lakcíme: 1025 Bp. Utas u. 5. 

 

16.  Lakatos Sándor (szül.: 1974.09.24., an.: Kolompár Irén) 

lakcíme: 1136 Bp. Hegedüs Gyula u. 16. 

 

3.2 Az Egyesület tagságára vonatkozó rendelkezések 

 

(1) Az Egyesület nyílt, tagjaihoz csatlakozhat az a Magyarországon bejegyzett és itt gazdasági 

tevékenységet végző gazdasági társaság, amely a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi 

célokat magáénak vallja és tagfelvételi kérelmét az Egyesület Elnöksége (Elnökség) 

egyhangúlag jóváhagyja. A felvételt kérőnek a kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy az 

Egyesület Alapszabályát ismeri, az Egyesület Alapszabályát, az Egyesület céljait, belső 

működési szabályait, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre. 

Magánszemély csatlakozására ugyanezen szabályok értelemszerűen alkalmazandók.” 

 

(2) Az Egyesület Elnöksége az egyesület tagjairól naprakész nyilvántartást vezet. 

 

(3) Az egyesületi tagsági viszony megszűnik: 
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- a tag jogutód nélküli megszűnésével/magánszemély tag halálával; 

- a kilépés írásbeli bejelentésével; 

- kizárással; vagy 

- ha az Egyesület megszűnik. 

 

(4) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére 

történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos. 

 

(5) A Taggyűlés az Elnökség írásbeli figyelmeztető felhívását követően az Egyesületből 

kizárhatja a tagot, ha az valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy 

súlyosan megszegi, így különösen: ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíját 

írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az 

Alapszabállyal össze nem egyeztethető gazdasági vagy más tevékenységet végez. 

 

(6) A kizárásról (illetve az esetleges tiszteletbeli tagi cím megvonásáról) szóló határozat csak azt 

követően hozható meg, hogy a határozattal érintett tagot meghallgatták, részére lehetőséget 

biztosítottak álláspontjának előterjesztésére, a kizárásához vezető magatartásával kapcsolatos 

körülmények ismertetésére. 

 

(7) A Taggyűlés - a tagfelvételre vonatkozó eljárásnak megfelelően - tiszteletbeli tagnak kérheti 

fel azt a természetes személyt, akit arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagsági viszony akkor jön 

létre, amikor a felkért természetes személy a felkérést írásban elfogadja. A tagok a tiszteletbeli 

tagtól az Egyesület céljainak támogatását, az Egyesület működéséhez, tevékenységéhez való 

érdemi hozzájárulást várják el. A tiszteletbeli tagok nem minősülnek az Egyesület tagjainak;  

róluk külön kell ebbéli minőségükben nyilvántartást vezetni.. A tiszteletbeli tag kizárására a 3.2 

(5) és (6) bekezdést megfelelően alkalmazni kell. 

 

4. Tagsági jogok és kötelezettségek 
 

(1) Az Egyesület tagja jogosult: 

 

- részt venni az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, kezdeményezni egyes 

kérdések megvitatását; 

- képviselője útján a Taggyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt 

venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni; és 

- képviselője útján az Egyesület tisztségviselőinek megválasztásában részt venni. 

 

 

(2) Az Egyesület tagja köteles: 

 

- az Egyesület Alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az Egyesület szervei 

által hozott határozatokat megtartani, az azokban foglalt kötelességeinek eleget 

tenni, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani; 

- az Egyesület Taggyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatai szerint eljárni; 

és 

- a Taggyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni. 
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(3) Az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. Az 

Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását. 

(4) A nem magánszemély tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja jogait és teljesíti 

kötelezettségeit. Nincs akadálya annak, hogy a tag nevében a tag vagy a törvényes képviselő 

helyett annak (teljes bizonyítóerejű magánokiratban kijelölt) meghatalmazottja járjon el. 

(5) Az Egyesület tiszteletbeli tagja a Taggyűlésen tanácskozási joggal (szavazati jog nélkül) részt 

vehet, őt a Taggyűlésre meg kell hívni, az írásbeli határozatok tervezetéről tájékoztatásul 

értesíteni kell. A tiszteletbeli tagok az Egyesület szerveibe nem választhatnak. A tiszteletbeli 

tagot az Egyesülettel szemben (a fenti 3.2 (7) bekezdésben megfogalmazott elvárástól eltekintve) 

kötelezettség nem terheli. 

 

5. Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok 
 

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Taggyűlés, amely a tagok összességéből áll. Az Egyesület 

ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző és 

képviseleti szerve, az Elnökség irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnök 

és az Elnökség egyéb tagjai. 

 

(2) Az Egyesület Elnöke és az Elnökségének egyéb tagja az lehet,  

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a 

képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és 

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 

c) aki 

ca) magyar állampolgár, vagy 

cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkezik, vagy 

cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya 

alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel 

rendelkezik. 

 

(3) Az Egyesület Taggyűlésének határozathozatalában nem vehet részt az a tag, amelynek 

törvényes képviselője vagy a Taggyűlésen eljáró képviselője, illetve ezek közeli hozzátartozója, 

élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) 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 jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. A 

fenti rendelkezést az Elnökség határozathozatalára az Elnök, illetve az Elnökség egyéb tagja 

vonatkozásában megfelelően alkalmazni kell. 

 

(4) A vezető tisztségviselőnek jelölt személy köteles az Egyesület őt megválasztó testületét 

előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is 

betölt. Amennyiben ilyen további tisztséget megválasztását követően vállal el, erről az újabb 
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tisztség elfogadásától számított 30 napon belül köteles tájékoztatni az Egyesület őt megválasztó 

testületét. 

 

(5) Az Egyesület a jelen pontban foglalt felhatalmazás alapján belső szabályzatában rendelkezik 

az alábbi kérdéseket érintő részletszabályokról: 

 

a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, 

időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, 

személye) megállapítható, 

b) a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, 

c) az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, 

valamint 

d) az Egyesület működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének 

nyilvánosságáról. 

 

 

6. Az Egyesület szervezete és működése 

 

6.1 A Taggyűlés 

 

(1) Az Egyesület legfőbb szervét, a Taggyűlést szüksége szerint, de évente legalább egy 

alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata 

alapján a Taggyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha 

azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább egyharmada (1/3-a) az ok és a cél 

megjelölésével írásban kéri. 

 

(2) A Taggyűlést az Elnök hívja össze valamennyi bejegyzett tag előzetes írásbeli értesítésével. A 

Taggyűlési meghívót a tagoknak a kitűzött időpontot legalább nyolc naptári nappal megelőzően 

meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó 

esetleges megismételt Taggyűlés helyének és időpontjának pontos megjelölésével. A Taggyűlés 

ülése nyilvános. A Taggyűlés ülésén minden tagnak egy (1) szavazata van. 

 

Az éves beszámoló elfogadása céljából összehívott Taggyűlésre vonatkozó taggyűlési 

meghívóval egyidejűleg a tagoknak meg kell küldeni az elfogadás céljából előterjeszteni kívánt, a 

Felügyelő Bizottság véleményével ellátott éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet is. Az 

éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról a Taggyűlés a mindenkor hatályos 

jogszabályok szerint a beszámoló elfogadására nyitva álló határidőben határoz. 

 

(3) A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály megállapítása, módosítása; 

b) az éves költségvetés meghatározása; 

c) az éves tagdíj mértékének meghatározása; 

d) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása  

e) az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása; 

f) az Elnöknek és az Elnökség egyéb tagjainak a megválasztása és visszahívása; 

g) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása; 
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h) az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének vagy feloszlásának 

kimondása; és 

i) az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás. 

 

(4) A Taggyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok egyszerű többsége (50 % + 

1 tag) jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Taggyűlés az eredeti meghívóban 

rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. 

(5) A Taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal 

rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve a 6.1 (3) bekezdés a) pontjában foglalt 

kérdést, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább 

háromnegyedének) igenlő szavazata szükséges. Tag kizárására irányuló döntés meghozatalakor a 

kizárni szándékozott tag a szavazati jogát nem gyakorolhatja, az ilyen tagot a határozatképesség 

számításánál figyelmen kívül kell hagyni. 

(6) A Taggyűlés ülését az Egyesület Elnöke vezeti. 

(7) Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

(8) A taggyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök köteles a 

Taggyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bevezetni. A Határozatok 

Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Taggyűlés döntésének tartalma, 

időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) 

megállapítható. 

 

(9) A tagok az Elnök, egy-egy tag (vagy az Elnök nevében eljáró megbízott) kezdeményezésére a 

Taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről Taggyűlésen határoznak. A határozat szövegének 

tervezetét az Elnök (vagy megbízottja) valamennyi taggal előre közli.  

 

(10) A Taggyűlés által választott tisztségviselők visszahívhatók. Visszahívható az a 

tisztségviselő, aki a tisztségéből eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így 

különösen: ha az Egyesület céljával vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető gazdasági 

vagy más tevékenységet végez, vagy tisztségéből fakadó kötelezettségét ismételten vagy súlyosan 

megszegi. A visszahívásra okot adó körülmény fennállásának megállapítására a Taggyűlés 

kizárólagosan jogosult. A visszahívásról szóló határozat csak azt követően hozható meg, hogy a 

határozattal érintett tisztségviselőt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak álláspontjának 

előterjesztésére, a visszahívásához vezető magatartásával kapcsolatos körülmények ismertetésére. 

 

6.2 Az Elnökség 

 

Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség, amely öt (5) tagból áll; az Elnökség 

vezetője az Egyesület Elnöke, valamint az Elnökség további négy (4), a Taggyűlés által egyszerű 

szótöbbséggel, három (3) évi időtartamra választott elnökségi tagból áll. Elnökségi tag csak az 

Egyesület tagjának (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott) 

vezető tisztségviselője vagy a vezető tisztségviselő által kijelölt, a taggal munkaviszonyban álló 

személy lehet.  Amennyiben az Elnökségi tag vezető tisztségviselői vagy munkavállalói pozíciója 

az Egyesület tagjánál megszűnik, harminc (30) napon belül /a 6.3. (1) bekezdésben foglaltak 
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szerint, az Elnök közreműködésével/ köteles felajánlani lemondását a Taggyűlésnek. A 

Taggyűlés a lemondás elfogadásáról a 6.3. (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően dönt. Az 

elnökségi tag e tisztségre újraválasztható. Az Elnökség jogosult az operatív ügyek intézésére 

ügyvezető igazgatót választani és őt képviseleti joggal felruházni.  

(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az Elnökség 

ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség 

miatt megismételt ülés is akkor határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen 

van. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség ülésein az Egyesület ügyviteli vezetője 

tanácskozási joggal részt vehet. 

 

(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A határozatot 

az érintettel igazolható módon közölni kell. 

 

(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli 

értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc 

naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét 

egyebekben maga állapítja meg. 

 

Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 

 

a) az Egyesület tagjaira kötelező egyes határozatok meghozatala, kivéve azokat a 

kérdéseket, amelyeket a jelen Alapszabály vagy jogszabály a Taggyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal; 

b) az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása (amennyiben 

van ilyen), valamint saját eljárási rendjének meghatározása; 

c) az Elnök utasítása a Taggyűlés összehívására; 

d) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves 

beszámolókba, a közhasznúsági mellékletekbe, valamint a taggyűlési 

határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére; 

e) az Egyesület éves beszámolója és közhasznúsági melléklete tervezetének 

előkészítése és jóváhagyás céljából a Taggyűlés elé terjesztése; és 

f) új tag felvétele és a tagok erről szóló, igazolható módon történő tájékoztatása. 

 

(6) Az elnökségi tag megbízatása megszűnik a 6.2 (1) bekezdésben megjelölt határidő lejártával, 

az elnökségi tag visszahívásával, lemondással vagy az elnökségi tag halálával. Az új elnökségi 

tag megválasztását célzó Taggyűlést az elnökségi tag megbízatása megszűnését követő legkésőbb 

harmincadik (30.) napra össze kell hívni. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a 

már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól. 

(7) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat oly módon nyilvántartani, hogy 

abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 

ellenzők számaránya és (ha lehetséges) személye megállapítható legyen. 

 

6.3 Az Elnök 
 

(1) Az Elnök a Taggyűlés által egyszerű szótöbbséggel, három (3) évi időtartamra választott 
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vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője. Az 

Egyesület elnöke csak az Egyesület tagjának (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 

törvényben meghatározott) vezető tisztségviselője lehet. Amennyiben az Elnök vezető 

tisztségviselői pozíciója az Egyesület tagjánál megszűnik, az Elnök harminc (30) napon belül (a 

Taggyűlés ülésének összehívása útján vagy írásbeli határozati javaslat megküldésével) köteles 

felajánlani lemondását a Taggyűlésnek. A Taggyűlés a lemondás elfogadásáról a szavazatok 

egyszerű többségével határoz; a lemondás elfogadása esetén a tagok új Elnököt választanak. Az 

Elnök e tisztségre újraválasztható. 

 

(2) Az Elnök hatásköre és feladatai: 

- az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése; 

- munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett; munkáltatói jogát 

jogosult átruházni az Egyesület ügyvezető igazgatójára; 

- intézkedés a Taggyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról; 

- az elnökségi ülések előkészítése és levezetése; 

- az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg 

bíróság előtt; 

- a Határozatok Könyvének vezetése, valamint az Egyesület Elnöksége 

határozatainak nyilvántartása, oly módon, hogy a Taggyűlés illetve az Elnökség 

döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya és (ha lehetséges) személye megállapítható; 

- a Taggyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az 

érintettekkel történő közlése; és 

- amennyiben ez - a személyiségi jogok és az adatvédelmi szabályok figyelembe 

vétele mellett - mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy 

veszélyezteti, a Taggyűlés és az Elnökség által meghozott határozatoknak 

valamint az Egyesület beszámolóinak az Egyesület internetes honlapján 

nyilvánosságra hozása. 

 

(3) Az Elnök megbízatása megszűnik a 6.3 (1) bekezdésben megjelölt határidő lejártával, az 

Elnök visszahívásával, lemondással vagy az Elnök halálával. Az új Elnök megválasztását célzó 

Taggyűlést az Elnök megbízatása megszűnését követő legkésőbb harmincadik (30.) napra össze 

kell hívni. Az új Elnök megválasztásáig a korábbi Elnök ügyvezető elnökként látja el az 

Egyesület elnökének halaszthatatlan feladatait. 

 

 

6.4 A Felügyelő Bizottság 
 

(1) A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének, 

gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a 

Taggyűlésnek felel. 

 

(2) A Felügyelő Bizottság az Elnöktől, az Elnökség egyéb tagjaitól jelentést, az Egyesület 

munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe 

és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
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(3) A Felügyelő Bizottság három (3) tagból áll, akiket a Taggyűlés három (3) évre választ. A 

Felügyelő Bizottság saját tagjai közül elnököt választ. 

 

(4) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. A Felügyelő 

Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább nyolc (8) nappal 

írásban hívja össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével. A Felügyelő Bizottság ülései 

nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti. 

Zárt ülés elrendeléséről az előző mondatban foglalt indokok alapján a Felügyelő Bizottság elnöke 

jogosult dönteni. 

 

(5) A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon a Felügyelő Bizottság tagjainak több 

mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt ülés is akkor határozatképes, ha 

azon a Felügyelő Bizottsági tagok több mint fele jelen van. A Felügyelő Bizottság 2 tag jelenléte 

esetén megtartott ülésén hozott határozatok - értelemszerűen - egyhangú döntések. A Felügyelő 

Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot 

elvetettnek kell tekinteni. A határozatokat az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke közli 

írásban. A Felügyelő Bizottság elnöke köteles a Felügyelő Bizottság által meghozott 

határozatokat oly módon nyilvántartani, hogy abból a Felügyelő Bizottság döntésének tartalma, 

időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és (ha lehetséges) 

személye megállapítható legyen. 

 

(6) A Felügyelő Bizottság munkarendjét maga határozza meg. 

  

(7) A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Taggyűlést 

tájékoztatni. 

 

(8) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a Taggyűlést 

vagy Elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, 

hogy 

 

a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése 

vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult 

vezető szerv döntését teszi szükségessé; vagy  

b) az Elnök, az Elnökség egyéb tagjai felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

 

(9) Az Elnökséget vagy a Taggyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől 

számított harminc (30) napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő 

eredménytelen eltelte esetén az Elnökség és a Taggyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság is 

jogosult. 

 

(10) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

 

(11) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 
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a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide 

nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem 

töltenek be); 

b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik; 

c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által 

tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 

szerinti juttatást; vagy 

d) a fenti a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

7. Az Egyesület gazdálkodása 
 

(1) Az Egyesület a tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése 

napján kezdheti meg. 

 

(2) Az Egyesület tagdíjaiból, a részére juttatott támogatói befizetésekből és esetleges egyéb, a 

2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott jövedelmekből gazdálkodik. 

 

(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját a Taggyűlés határozza meg. A tagok a tagdíj 

megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 

 

(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban 

meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem 

végez. 

 

(6) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak 

írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a 

támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, 

azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület mint közhasznú 

szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

 

(7) Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 

hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület 

által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő juttatások 

kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 

(8) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

 

(9) Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 

tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott 

támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. Az Egyesület egyéb 
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esetben is csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti 

a közhasznú tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. 

 

(10) Az Egyesületre irányadó beszámolási, könyvvezetési és nyilvántartási szabályokra a 2011. 

évi CLXXV. törvény 27-30. §§-ai az irányadók. Az Egyesület köteles a beszámoló 

jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos 

módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.  

 

(11) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására 

alapították. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az 

Alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve 

végez. 

 

(12) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést. 

 

(13) Az Egyesület működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az Egyesület 

Elnöksége az ügyvitel vezetője útján biztosítja az érdeklődők részére munkanapokon előzetesen 

egyeztetett időpontban, az Egyesület székhelyén, felügyelet mellett. Az Egyesület beszámolójába, 

közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.  

 

8. Az Egyesület képviselete 
 

(1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli. 

 

(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan jogosult rendelkezni. Az Elnökség 

egyhangú jóváhagyásával az Elnök jogosult az Egyesület ügyvezető igazgatóját meghatalmazni, 

hogy az Egyesület bankszámlájával kapcsolatos ügyekben- az Elnökség felé történő rendszeres 

beszámolás mellett - önállóan eljárjon. 

 

9. Az Egyesület megszűnése 
 

(1) Az Egyesület megszűnik, ha 

a) az Egyesület egy másik Egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), 

b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, 

c) a bíróság feloszlatja, 

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy 

megállapítja megszűnését, 

e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, 

és az Egyesületet a nyilvántartásból törlik. 

 

 

(3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell 

fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználását a Taggyűlés az Egyesület 

közhasznú céljai szerint határozza meg. 

  

(4) Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait 
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rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit 

időarányosan teljesíteni. 

 

10. Záró rendelkezések 

 

(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók. 

 

(2) Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a Budapesten, 2007. február 18. napján tartott 

alakuló Taggyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta. 

 

(3) Az Egyesület Elnöke a jelen Alapszabályt a Fővárosi Bíróságnak a nyilvántartásba vétel iránti 

kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja. 

 

Kelt: Budapest, 2015. február 24. 

 

 

 

_____________________ 

Salgó István 

   Elnök 

 

Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály 

módosítások alapján hatályos tartalmának. Az Egyesület legutóbbi Alapszabályának szövegéhez 

képest történt változtatásokat az Alapszabály dőlt betűvel szedve jelzi. 

 

 

 

_____________________ 

Salgó István 

   Elnök 

 

 

 

 

______________________       ______________________ 
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