A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és
2014)

I.

Az egyesület megnevezése, adatai:

Az egyesület neve: Zöld Akció Egyesület (Green Action)
Székhelye: H-3525 Miskolc, Kossuth utca 13. sz.
Bélyegzője: Kör alakú, benne középen sávozott háromszög.
Felirat felül: Zöld Akció, alul: Green Action.
II.

Az egyesület célja:

A természet és a természetes élet feltételeinek védelme. Annak a ténynek a tudatosítása,
hogy az ember a természet része, ezért tevékenységével harmonikusan illeszkednie kell
ahhoz.
Az egyesület tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, melyről törvény, vagy
felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint állami szervnek, illetőleg
helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi.
-

Természetvédelem, ( 1996. évi III. törvény a természetvédelméről 64§(1), 2011.
évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. )
Környezetvédelem ( 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános
szabályairól 1§(2) f), 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól 13. § (1) 11., 19. )
Környezeti nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ( 2011 évi
CXC törvény a nemzeti köznevelésről 1§(1,2), 62§(1) e) )
Egészséges életmódra nevelés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés ( 1995.
évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 54§(2), 1997.
évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. § (1,2) )
Kulturális örökség megóvása ( 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség
védelméről 5§ (1) ), 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól 13. § (1) 1. )
Fogyasztóvédelem ( 1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről 45. § (1) h) )
Tudományos tevékenység, kutatás ( 2004. évi CXXXIV. tv. a kutatásfejlesztésről és a technológiai innovációról 5.§ (3) )
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Az egyesület feladatai:

Az ökológiai szemlélet elterjesztése a műszaki, gazdasági és társadalmi
folyamatok tervezésében és megvalósításában.
Javaslatok, alternatíva kidolgozása a természeti erőforrások megőrzésére és
hasznosítására.
Társadalmi akciók kezdeményezése természeti értékeink és erőforrásaink
védelmére és megőrzésére.
Munkavégzés védett és nem védett területeken a természetes állapot
megőrzésére és visszaállítására.
Az egészséges környezethez fűződő érdekek, jogok képviselete.
A természetet károsító szennyezések, és folyamatok felderítése, azok hatásainak
feltárása, alternatíva kidolgozása a környezetkárosítás megszüntetésére.
Hiteles tájékoztatás a természetkárosító problémákról az egyesület saját
propaganda munkájával és a média segítségével.
Munkakapcsolatok kiépítése a kormányzati és társadalmi természetvédő
szervezetekkel.
Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, együttműködés, közös fellépés más országok
természetvédőivel.
Tudományos tevékenység, kutatás.
1-10. pontban részletezettek szerint természetvédelem.
Környezetvédelem
Ökológiai fogyasztóvédelem
Kulturális örökség megóvása
Oktatás, képességfejlesztés
Település és vidékfejlesztés,
Civil érdekképviselet
Együttműködés kialakítása más, az egyesülettel hasonló tevékenységet folytató
civil szervezetekkel, jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező
más szervezetekkel, hatóságokkal.
IV.

Alapelvek

1.

Az egyesület által nyújtott szolgáltatásokból tagjain kívül más kívülálló
személyek is részesülhetnek, melyről az egyesület székhelyén, hivatali időben
kérhető felvilágosítás. A támogatás iránti írásbeli kérelmet a választmány 60
napon belül elbírálja, melyről haladéktalanul írásban értesíti az igénylőt.
2. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem
fogad el.
3. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
4. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az
Alapszabályban meghatározott tevékenységére, célra fordítja.

V. Az egyesület tagsága
1.A tagsági viszony keletkezése, megszűnése:
Az egyesületbe történő belépés, illetőleg az onnan történő kilépés ( mely alól kivételt
képez a kizárás és törlés esete ) önkéntes, a lentebb részletezettek szerint.
A tagsági viszony létesítése: írásbeli belépési nyilatkozattal, melyet a választmány,
vagy az elnök részére kell benyújtani, a tagsági jogviszony a választmány
jóváhagyásának napján kezdődik.
Az egyesület teljes jogú tagja: az a nagykorú magyar és külföldi állampolgár, aki
írásbeli belépési nyilatkozatával kéri a választmánytól, vagy az elnöktől felvételét,
egyben kijelenti, hogy az egyesület céljaiért munkálkodni kíván, és az alapszabályt
elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti.
Az egyesület választmánya egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával tiszteletbeli
taggá választhatja azt a magyar, illetőleg külföldi állampolgárt, aki szakmai
tevékenységével, vagy az egyesület külföldi kapcsolatainak ápolásában jelentős
érdemeket szerzett. A felkért személy akkor válik az Egyesület tiszteletbeli tagjává,
amennyiben a választmány felkérését elfogadja és erről az Egyesületet írásban is
tájékoztatja. Tagsága az elfogadó nyilatkozat kézbesítése napján kezdődik.
2. A teljes jogú tag és a tiszteletbeli tagsági viszony megszűnése:
-

-

-

a tag kilépésével: bármelyik tag indoklási kötelezettség nélkül kiléphet, a
lemondást az egyesület elnöke részére kell írásban bejelenteni. A tagsági
jogviszony megszűnése az írásbeli bejelentés kézbesítésével hatályosul.
a tagok sorából való törléssel: a tagsági díj befizetésének elmulasztása esetén az
elnök 15 napos határidő biztosításával felhívja a tagot a kötelezettsége teljesítésére,
mely határidő eredménytelen elteltét követő napon az elnök törli a tagot az egyesület
tagjai közül. A tagot a törlés előtt írásban fel kell szólítani tagdíj hátralékának
rendezésre és figyelmeztetni kell annak elmaradása esetén való
jogkövetkezményekre.
egyesület általi felmondással: az egyesület felmondhatja a tag tagsági
jogviszonyát, amennyiben a tag nem felel meg a tagsági feltételeknek. a
felmondásról a közgyűlés dönt,
- kizárással, amennyiben az egyesület tagja az Alapszabályban vállalt
kötelezettségeit megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, mellyel a
tagsága fenntartását lehetetlenné teszi, úgy a közgyűlés minősített, 2/3-os
szótöbbséggel hozott határozatával kizárja az egyesület tagjai közül. A kizárást
kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az
indokolásnak tartalmazni kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró
határozatot a taggal közölni kell.
az egyesület megszűnésével,
a tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével.

3. A tagsági viszony keletkezésével, megszűnésével kapcsolatos nyilvántartási
feladatokat az elnök végzi.

VI. A tagok jogai és kötelezettségei:
1.

Az egyesület teljes jogú tagja jogosult:

az egyesület tevékenységében részt venni, és igénybe venni az általa biztosított
szolgáltatásokat,
- vélemény-nyilvánítási, indítványtételi, szavazati joggal részt vesz a közgyűlésen,
- közreműködik az egyesület feladatainak, munkaprogramjának, szervezetének
kialakításában,
- kifogást emelhet a közgyűlés, illetőleg a választmány valamely törvénysértő
határozata, intézkedése ellen,
- a szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát az 1989. évi II. tv. alapján
bíróság előtt megtámadhatja,
- aktív és passzív választójoggal rendelkezik, azaz választhat, és választható az
egyesület szervezeteibe, illetőleg tisztségek betöltésére,
- észrevételeket, javaslatokat tehet az egyesület elnökségének,
- ingyenesen részt vehet az egyesület rendezvényein.
-

Pártoló, illetőleg tiszteletbeli tagja jogosult:
- az egyesület tevékenységében részt venni, és igénybe venni az általa biztosított
szolgáltatásokat,
- vélemény-nyilvánítási, indítványtételi joggal részt vesz a közgyűlésen,
- szavazati joggal nem rendelkezik,
- tiszteletbeli tisztségek viselésére a pártoló tag választható,
- a pártoló tagok által nyújtott támogatások felhasználásáról a választmány köteles
számot adni.
2.

3. Az egyesület teljes jogú, pártoló, illetőleg tiszteletbeli tagjának kötelezettsége:
- az Alapszabályban megjelölt kötelezettségek teljesítése,
- a közgyűlés által megjelölt tagdíj megfizetése ( kiv.: tiszteletbeli tag ),
- köteles olyan magatartást tanúsítani, mellyel elősegíti az egyesület kedvező

megítélését,
- az egyesület teljes jogú tagja, mint választott tisztségviselő az ezen tisztségre előírt
kötelezettségeket köteles betartani, feladatait a legjobb tudása és képességei szerint
ellátni.
VII. Az egyesület szervezeti felépítése
1.

Közgyűlés:

A közgyűlés legfőbb döntéshozó szerv, mely a tagok összességéből áll.
A közgyűlés évente legalább egyszer ülést tart. A közgyűlés ülései nyilvánosak, azon a
tagokon kívül más kívülálló személyek is részt vehetnek.
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, a tagok legalább 1/3-a, vagy választmány
legalább 1/2-e ok és cél megjelölésével benyújtott írásbeli kérelme alapján.
A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze a választmány határozata alapján. A
napirendet tartalmazó írásbeli meghívót, mely tartalmazza a közgyűlés napirendje,
helye és időpontja mellett a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés
időpontját (a megismételt közgyűlés időpontját legfeljebb a közgyűlés napjától
számított 10 napon belüli időre kell megjelölni) is, az ülés kitűzött időpontja előtt
legalább 10 nappal levélben, faxon, e-mailben, vagy más igazolható módon küldi meg a

tagoknak. Amennyiben a megismételt közgyűlés megtartására az eredetitől eltérő
napon kerül sor, úgy a tagoknak új meghívót kell küldeni.
A közgyűlés határozatképes, ha a nyilvántartott teljes jogú tagok több mint fele (50%
+1 fő) jelen van. Határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti
napirendben szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes
melyről szóló tájékoztatást a meghívó is tartalmazza.
A meghívónak tartalmazni kell továbbá a közgyűlés és amennyiben sor kerül rá, a
megismételt közgyűlés megtartásának tényét, módját, körülményeit, időpontját, mely
alapján a tag eldöntheti, hogy részt kíván e venni a közgyűlésen, illetőleg a
megismételt közgyűlésen, vagy sem. A határozatképtelenség tényéről, a közgyűlés
megismétléséről a választmány – fax, vagy távbeszélő útján – haladéktalanul
tájékoztatja a tagokat.
A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult tag jelen van és a napirenden
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A tagok a határozatokat - a tisztségviselők megválasztásán túlmenően valamennyi
kérdésben- nyílt szavazással hozzák. A közgyűlésen a tagokat 1 szavazat illeti meg.
A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
Minősített ( 3/4-es ) döntés szükséges:
- a tag kizárásához,
- egyesület céljának módosítása,
- egyesület megszűnésének elhatározása.
- a jogszabályok által előírt esetekben.
Egyhangú döntés szükséges:
- az Alapszabály módosításához,
- mindazon ügyekben, melyekre jogszabály egyhangú határozat meghozatalát írja elő
Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik
a) az alapszabály elfogadása, módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének – közhasznúsági mellékletnek elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők, vagy más egyesületi
szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása;
k) a végelszámoló kijelölése;
l) döntés a tagok kizárásáról;
m) a tagdíj mértékének és fizetési módjának megállapítása

o) mindazon feladatok ellátása, melyet az alapszabály, illetőleg jogszabály előrír.

Az éves beszámoló, közhasznúsági melléklet tárgyában összehívott közgyűlés
összehívására, határozatképességére, határozathozatal módja, illetőleg valamennyi más,
ezt érintő kérdésre az általános rendelkezések irányadóak.
A közgyűlés üléseit az elnök, vagy felhatalmazása alapján a választmány másik tagja
vezeti. A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet készít a
közgyűlés által kijelölt jegyzőkönyv-vezető, melyet az elnök és egy közgyűlés által
kijelölt tag hitelesít.
A közgyűlésen jelenléti ív készül. melyet valamennyi jelenlévő tag aláír.
Az Egyesület elnöke köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a közgyűlések
időpontja, a hozott határozatok tartalma, hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya megállapítható.
Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, éves beszámolókba,
közhasznúsági mellékletbe – hivatali munkaidőben – bárki betekinthet, arról saját
költségén másolatot készíthet.
Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet ) a választmány részére kell
írásban eljuttatni.
Az elnök bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért
iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt
megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által
előírt határidőben köteles teljesíteni és az iratbetekintésről külön nyilvántartást
vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem
és teljesítésének ideje.

2.

Választmány

Az 5 főből álló választmány az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, mely
gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyesület
folyamatos tevékenységéről, azaz két közgyűlés között az egyesület irányító szerve.
A választmány 5 tagból áll: 1 fő elnök (az egyesület elnöke),
1 fő titkár,
3 fő választmányi tag.
A választmány tagjait a közgyűlés választja két éves időtartamra. A választmány tagjai
újraválaszthatóak.
A választmány évente legalább egy alkalommal ülést tart, melyet annak elnöke hív
össze. Az elnök a napirendet tartalmazó írásbeli meghívót, mely tartalmazza a
határozatképtelenség miatt megismételt ülés időpontját is, az ülés tervezett időpontját
megelőző legalább 8 nappal megküld a választmány tagjainak.
Bármely választmányi tag ok és cél megjelölésével előterjesztett kérelme alapján az
elnök rendkívüli ülést köteles összehívni. A rendkívüli ülés összehívásának módjára, a
határozatképtelenségre, határozathozatal módjára a rendes ülés rendelkezései az

irányadóak.
A választmány határozatképes, ha azon a tagjainak legalább 2/3-a jelen van.
A választmány határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A választmány elnöke vezeti a választmány üléseit.
A választmány ülései nyilvánosak.
A választmány feladatai:
-

-

az egyesület napi ügyeinek vitele, az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
a beszámolók, közhasznúsági melléklet előkészítése és azoknak a közgyűlés elé
terjesztése;
az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
a tagság nyilvántartása;
az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése;
az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele;
gazdálkodik a közgyűlés által magállapított költségvetési kerettel,
a közgyűlés által meghatározott körben módosíthatja a költségvetést,
dönt a közgyűlés által átruházott hatáskörben,
meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatokat látnak el,
a költségvetés biztosította kereteken belül határoz egyes személyek tagdíjának
mérséklése, elengedése és más díjkedvezmény nyújtásáról,
dönt a területi csoportok létesítéséről, összefogja és irányítja azok működését,
kijelöli a rendezvények időpontját, programját,
elkészíti a munkaterv javaslatot, beszámolókat, jelentéseket, melyeket
jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjeszt,
aktuális feladatok ellátása céljából mozgósítja a tagságot,
meghatározza a Szervezeti és Működési Szabályzatot,
irányítja az egyesület gazdálkodását
tevékenységéről, határozatairól évente legalább egyszer beszámol a
közgyűlésnek.
Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

A felsorolt okokból összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az
egyesület megszüntetéséről dönteni.
3.

Az egyesület elnöke:

- képviseli az egyesületet,
- összehívja a közgyűlést, illetőleg a választmány üléseit, vezeti
- kapcsolatot tart a választmány tagjaival,
- ellenőrzi a testületi szerv határozatainak végrehajtását,

azokat,

őrködik az egyesület
szerveinek törvényes és alapszabálynak megfelelő tevékenysége felett,
- a választmány bármelyik tagját, illetőleg más kívülálló személyt eseti megbízással
felruházhatja feladatainak ellátásához szükséges jogkörrel, azonban képviseleti jogát
másra nem ruházhatja,
- a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol,
- munkáltatói jogkört gyakorol a szervezet munkavállalói felett,
- az egyesület kiadványainak felelős kiadója,
- az egyesület székhelyén köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből a közgyűlés és
a választmány döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, ill. a döntést támogató és
ellenzők aránya ( lehetőség szerint személye ) megállapítható.
- ajánlott levélben, postai, vagy elektronikus úton gondoskodik a vezető szerv
döntéseinek érintettekkel való közléséről, nyilvánosságra hozataláról,
- az egyesület székhelyén hivatali időben biztosítja az egyesület működésével
kapcsolatos iratokba, beszámolókba való betekintést, gondoskodik a szervezet
működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámoló közlésének
nyilvánosságáról. Az elnök ilyen módon is biztosítja a civil törvényben előírt
nyilvánosságot illetőleg az egyesület beszámolóinak nyilvánosságát.
- Évente egy alkalommal az egyesület honlapja útján nyilvánosságra hozza az
egyesület tevékenységének, működésének rövid ismertetését, az általa nyújtott
szolgáltatások igénybe vételének módját, éves gazdálkodásának főbb adatait, illetőleg a
2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott, előírt egyéb adatokat, információkat.
4.

Titkár

- képviseli az egyesületet,
- segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában,
- előkészíti a közgyűlés és a választmány elé kerülő előterjesztéseket,
- szervezi az egyesület rendezvényeit,
- gondoskodik a választmány határozatainak nyilvántartásáról,
- a választmányi ülésről készült jegyzőkönyvek vezetéséről,
- szervezi az ügyvitelt, a levelezést, a szükséges adatszolgáltatást,
- gondoskodik az egyesület működésének anyagi, technikai és személyi

VIII.

feltételeiről.

Választmány tagjaira vonatkozó közös szabályok

Tisztségviselőül az a büntetlen előéletű, nagykorú személy választható meg, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták, és
az egyesület teljes jogú tagja. A tisztségviselő feladatait személyesen köteles ellátni.
Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők mindaddig társadalmi munkában, díjazás
nélkül látják el, amíg az egyesület anyagi feltételt nem teremt azok díjazására, amely
megvalósulhat munkaviszony, vagy megbízásos jogviszony formájában.

Nem lehet a választmány tagja, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet a választmány tagja, 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.
A közgyűlés és a választmány határozatának meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki/akinek közeli hozzátartozója
(Ptk 8:1(1)) élettársa a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú 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,
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
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
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.

A tisztségviselőket a közgyűlés választja, megbízatásukat elfogadó nyilatkozattal
vállalják, amelyben nyilatkoznak az összeférhetetlenségi okokra kiterjedően is.
A tisztségviselő megbízatása megszűnik:
• Határozott idejű megbízatás esetén a megbízatás időtartamának lejártával,
• A megbízatásról történő lemondással,
• A tisztségviselő visszahívásával,
• A tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával,
• A tagsági jogviszony megszűntével.
• A vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
A tisztségviselő a megbízatásáról a közgyűléshez címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondás az új
tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított
60 napon válik hatályossá.
A tisztségviselő visszahívására a közgyűlés jogosult. A visszahívásra vonatkozó
indítványt az Egyesület bármely tagja indokolt írásbeli javaslattal előterjesztheti. A
tisztségviselő visszahívása abban az esetben kezdeményezhető, ha a vezető
tisztségviselő az Alapszabályban foglalt rendelkezésekkel, vagy az Egyesület
célkitűzéseivel ellentétes, azzal össze nem egyeztethető magatartást folytat, illetve ha a
vezetői tisztség betöltésére erkölcsi, vagy egyéb okból méltatlanná válik. A
visszahívásról a közgyűlés a választás szabályai szerint - nyílt szavazással, minősített
szótöbbséggel - dönt, amelyről az érintettet a határozat írásos kivonatával tájékoztatni
kell.
Az érintett tag, vezető tisztségviselői megbízása a visszahívásról rendelkező közgyűlési
határozat meghozatalával egyidejűleg megszűnik. A közgyűlés határozatát a vezető
tisztségviselő a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül bíróság előtt
megtámadhatja.

IX.

Az egyesület jogképessége és vagyona, gazdálkodása:

Az egyesület jogi személy.
Az egyesületet a választmány tagjai képviselik. Képviseleti joguk önálló.
Az egyesület pénzeszközeit folyószámlán és az egyesület pénztárában, a számviteli
törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az egyesület bankszámlája felett a
választmány tagjai, önállóan jogosultak rendelkezni.
Az Egyesület bevételei:
• tagdíj
• gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó
bevétel;
• a költségvetési támogatás:
- a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
- az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás;
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerint kiutalt összege;
• az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként
szerzett bevétel;
• más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
• befektetési tevékenységből származó bevétel;
• egyéb bevétel.
Az egyesület tagjai tagdíjat kötelesek fizetni. A tagdíj mértéke: 500 Ft/év. A fizetés
módja egy összegben lehetséges készpénzben, vagy átutalással az adott év december
31.-ig.
Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a tagdíj fizetésen túl
vagyonukkal nem felelnek az egyesület tartozásaiért.
Az egyesület szabályzatait az alapszabály szellemében a választmány készíti el.
Az egyesület köteles a számviteli törvény előírásai szerint beszámolót készíteni.
Az egyesület beszámolója tartalmazza:
a) a mérleget (egyszerűsített mérleget)
b.) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
c.) kettős könyvvitel esetén a kiegészítő mellékletet.
Az egyesület köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is
készíteni.
A kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási program keretében végleges
jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a
központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól
kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni.

Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott
visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben
részletezett adatokat.
A kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb
tevékenységeket és programokat.
A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú
tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a
közhasznú jogállás megállapításához szükséges Civil törvény 32. § szerinti adatokat,
mutatókat.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások
kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban
részesülő vezető tisztségek felsorolását.
Az egyesület köteles a közgyűlés által jóváhagyott beszámolóját és közhasznúsági
mellékletét az adott üzleti évet követő május 31-ig letétbe helyezni és közzétenni,
valamint saját honlapon is elhelyezni.
X.

Az egyesület megszűnése:

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület
jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy b) az egyesület tagjainak száma
hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az egyesület céljával megegyező vagy hasonló
cél megvalósítására létrejött szervezetnek, az Ökológiai Intézet Alapítványnak kell
átadni.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős
bírósági törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában
tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a
megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna
vagyon, át kellett volna adni.
Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük
erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel
szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a
vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után
a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő
megszűnés esetén nem alkalmazható.

