AZ ÉRTÉKTEREMTŐK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE
2015. január 29. és 2015. április 28. napján megtartott közgyűlésén elhatározott módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt
ALAPSZABÁLYA
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. A civil szervezet neve: Értékteremtők Magyarországi Szövetsége (ÉRMOSZ), (a továbbiakban:
Szövetség)
1.2. A Szövetség székhelye:
A Szövetség telephelyei:

1087 Budapest, Osztály u. 16-18/D. II/4.
3178 Varsány, Rákóczi út 5.
8698 Pamuk, Kossuth L. u. 24.

1.3. A Szövetség jogi személy, közhasznú szervezet.
1.4. A Szövetség céljai:
a) A magyar mikró kis-és középvállalkozások versenyképességének javítása, szervezeti kommunikációs tréningeken keresztül.
b) Etikus üzleti magatartás megtartása és megkövetelése.
c) A Szövetség tagjainak támogatása, a tagok piaci helyzetének javítása, a tevékenységek összehangolása által, üzleti partnerek felkutatása, kapcsolatépítés, közvetítés.
d) A magyar termelők és gyártók termékeinek népszerűsítése.
e) Magyar találmányok védelme és kutatás-fejlesztése támogatása.
f) Ősi mesterségek bemutatása és védelme.
g) Hagyományőrzés az élet és a kultúra különböző területein.
h) A magyar termőföld védelmének és hasznosításának támogatása.
i) Szenvedélybetegségek megelőzésének elősegítése, támogatása.
j) Rehabilitációs foglalkoztatási lehetőségek felkutatása, megteremtése.
l) A család egységének védelme, a kismamák elhelyezkedésének támogatása
m) Pályakezdő fiatalok segítése, képzésének, átképzésének támogatása.
n) Szakmák megismertetése az ifjúsággal, képzések megszervezése.
o) A jövő vállalkozó nemzedékének nevelése a gazdaság, erkölcs és esztétika területén.
p) Környezetvédelmi szemlélet kialakítása a vállalkozások körében.
r) Megújuló energiaforrások elterjedésének támogatása, természetvédelem.
s) A lakosság egészségtudatos szemléletének kialakítása és erősítése, betegségmegelőzés.
t) Szociálisan rászorultak, időskorúak gondozásának, ápolásának elősegítése és támogatása.
1.5. A Szövetség a célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet
csak az 1.4 pontban meghatározott célkitűzései megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt továbbra is az 1.4 pontban meghatározott közhasznú tevékenységeire fordítja, továbbá befektetési tevékenységet nem folytat.
A közhasznú tevékenységek előnyeit a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével bárki igénybe
veheti és nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból más is részesülhessen.
1.6. Az Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap.
2. A SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGE
A Szövetség biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.
A Szövetség besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Az Egyesület 1.4. alábbi pontjaiban írt céljának megvalósítása érdekében, az az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény figyelembevételével az alábbiakban felsorolt területeken, a megjelölt jogszabályhelyek szerinti
állami és önkormányzati közfeladatokhoz közvetve hozzájáruló, támogató közhasznú tevékenységeket
folytat, ezzel hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.
- a-d) és m-o) pont:A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól, és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 6. § (1) bekezdés a) pontban írt állami, a rehabilitáció
sikeres megvalósulása érdekében szükségen nyújtott szolgáltatás közfeladatot közvetlenül látja el és
információ-hordozók (kiadványok, szórólapok, filmek stb.) készítésével, terjesztésévelforgalmazásával, valamint ezzel kapcsolatos előadások, konzultációk szervezésével, bonyolításával,
illetve szakmai fórumok és programok szervezésével, tanácsadással, jogi segítségnyújtással.
- e) pont: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 4.
§ (1) bekezdésé e) és g) pontjában írt állami közfeladat közvetett támogatása tudományos tevékenység végzésével, az ezekkel kapcsolatos kutatásokban való részvétellel, másrészt az egyesület által
összegyűjtött tapasztalatok feldolgozása, közzététele.
- f-g) pont: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pont; a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 73-76. § rendelkezéseiben írt állami és önkormányzati közfeladatot
közvetve támogatja kulturális programok (kiállítások, koncertek vagy más rendezvények) szervezésével.
E közvetett kulturális feladatvégzéssel elősegíti a lakosság és családok életmódjának javítását, jólétének kialakítását, biztosítását.
- i és s) pont: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1)
bekezdés 4. és 23. § (5) bekezdés 9. pont; az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 35. §
(1)-(2) bekezdés, 141. § és 144. § (1)-(2) rendelkezéseiben írt állami és önkormányzati közfeladatot
közvetve látja el egészségmegőrzést, betegség-megelőzést célzó felvilágosító, nevelő munkát végezve, melynek eszköze - többek között - prevenciós anyagok és információ-hordozók (kiadványok,
szórólapok, filmek stb.) készítése, terjesztése-forgalmazása, valamint ezzel kapcsolatos előadások,
konzultációk szervezése, bonyolítása.
E közvetett feladatvégzéssel elősegíti a lakosság egészségmegőrzését, egészségi állapotának javítását és közreműködik a jobb életminőségének kialakításában, biztosításában.
- l és t) pont: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pont, a 23. § (4) bekezdés 4. pont és (5) bekezdés 11. pont;a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §, 56-57. §; az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2. § rendelkezéseiben írt állami és önkormányzati szociális közfeladatot közvetve támogatja az egyének és családok megerősítésével, szociális gondozással, lelki elsősegély-nyújtással, illetve hozzájárul ehhez szakmai fórumok, illetve család- és közösségépítő programok szervezésével, tanácsadással, jogi segítségnyújtással.
E közvetett szociális és családsegítési feladatvégzéssel elősegíti a családok védelmét és jólétének
megerősítését, ezzel közreműködik a családok és egyének jólétének kialakításában, biztosításában.
- p-r) pont: A lakosság, a vállalkozók és a fiatalság környezet-óvó és környezet-szépítő felelősségének, tudatának fejlesztése (környezeti nevelés). E tevékenysége támogatja, elősegíti és közreműködik a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64. § (1) bekezdésében írt állami közfeladatot.
A célok elérése érdekében a Szövetség
a) szakmai kapcsolatot létesít hasonló vállalkozói szerveződésekkel, s aktívan támogatja közös rendezvények megszervezését

b) kapcsolatot és együttműködési lehetőséget keres más szervezetekkel, a vállalkozások tevékenységének megsegítése érdekében
c) szakmai fórumokat szervez a szakmai újdonságok, technikai fejlesztések megismertetésére
d) képviselteti magát állami szervek és együttműködő szervezetek által meghirdetett konferenciákon
e) tanfolyamokat szervez a Szövetség tagjai számára
f) támogatja a magyar vállalkozások munkahely teremtési lehetőségeit
g) segítséget nyújt kis- és középvállalkozások létrehozásához
h) pályázati-, hitel-, jogi-, informatikai-, adó-, biztosítási tanácsadást nyújt szakemberek útján tagjai
számára.
A Szövetség tevékenysége szakcsoportokban folyik. A Szövetség programjain, - a tagokon kívül mások is részt vehetnek.
3. A TAGSÁG
3.1

A Szövetség rendes tagja lehet az a személy, aki büntetlen előéletű, természetes személy, jogi személy, vagy egyéb jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Szövetség alapszabályát elfogadja, tagdíjat fizet, és személyes közreműködésével is hozzájárul a Szövetség céljainak eléréséhez.
A rendes tag:
a) választhat,
b) minden tisztségre megválasztható,
c) részt vehet a Szövetség közgyűlésének munkájában, felszólalhat és szavazhat, javaslatokat, indítványokat tehet,
d) intézkedéseket kezdeményezhet,
e) részt vehet a Szövetség által szervezett rendezvényeken,
f) ajánlatot tehet új tagok felvételére,
g) igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait, élhet a tagokat megillető kedvezményekkel.
Szavazati jogát minden tag személyesen, nem természetes személy tagok esetében, törvényes képviselőjük útján gyakorolhatja.

3.2. A Szövetség pártoló tagja lehet az a személy, aki a Szövetség alapszabályát és célkitűzéseit elfogadja, és - rendszeres tagdíj fizetése nélkül - anyagi hozzájárulással támogatja a Szövetség munkáját.
A pártoló tag tisztségre nem választható, igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait, szavazati joga
nincs.
A továbbiakban kötelezettségei és jogai megegyeznek a rendes tagokéval.
3.3. A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet az a személy, aki a Szövetség tevékenységét jelentősen segíti,
vagy aki szellemi tevékenységével a Szövetség tagjai előtt példa, akit a közgyűlés erre méltónak talál, és aki a tiszteletbeli taggá választását elfogadja. Jogai megegyeznek a pártoló tag jogaival. Fizetési kötelezettségei a Szövetséggel szemben nem állnak fenn.
3.4. A Szövetség rendes tagjává az a személy válhat, aki ezt írásban kéri, és akit az Elnökség taggá választ. Az elnökség határozata ellen a Közgyűléshez lehet jogorvoslatért fordulni.
3.5. A Szövetség pártoló tagjává az a személy válhat, aki - az anyagi hozzájárulásának mértékét és rendszerességét megnevezve - az Elnökségnél pártoló tagságát írásban kéri, és akit a határozatképes Elnökség egyszerű szótöbbséggel pártoló taggá választ.
3.6. A tagokat az Elnökség nevük és címük feltüntetésével nyilvántartásba veszi.
3.7. A tagság megszűnik:

a) kilépéssel,
b) kizárással
c) a tag halálával,
d) a Szövetség megszűnésével,
e) tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával.
A tagság megszűnésével az Elnökség törli a volt tagot a nyilvántartásból.
3.8. A tagnak jogszabályt, a Szövetség Alapszabályát vagy a közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére –
a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A kizárási eljárást az elnök írásban rendeli el, ebben
közli a taggal az eljárásra okot adó kifogást, a meghallgatás időpontját. Az eljárás alá vont taggal az
eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak bizonyítékait közölni kell, továbbá lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését és bizonyítékait előadja. A tagot az elnökség kizárást tárgyaló ülésére meg kell hívni, és itt is lehetőséget kell adni számára, hogy védekezését megfelelően előadhassa.
Az eljárásban a tagot jogi képviselő is képviselheti. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni.
A meghallgatást az elnök legalább egy elnökségi taggal együttesen folytatja le.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
tartalmznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A kizárásról szóló
határozatában utalni kell a jogorvoslat lehetőségére.
A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított tizenöt
napon belül a közgyűléshez fellebbezéssel élhet. A fellebbezésben meg kell jelölni, hogy a kizáró
határozat megváltoztatását milyen okból kívánja, és köteles az erre vonatkozó bizonyítékait megjelölni.
A közgyűlést a fellebbezés megtárgyalására legkésőbb 30 napon belül összehívni. A tag védekezésének és részvételének lehetőségét a közgyűlésen is biztosítani kell, azzal, hogy a határozat meghozatala során az érintett tag a kérdésben nem szavazhat.
A tag tagsági jogviszonya kizárás esetén a következő időpontokban szűnik meg:
a) az elnökség döntése esetén a kézhezvételtől számított 15 napos fellebbezési határidő leteltét követő napon,
b) fellebbezés esetén, illetve az elnökség tagjai vonatkozásában a közgyűlés kizárást helybenhagyó
(elnökségi tagok esetében kizáró) határozatának meghozatalával.
3.9. A Szövetség harmincnapos határidővel írásban felmondja a tagsági jogviszonyt, ha a tag nem felel
meg a jelen alapszabály 3.1 pont első mondatában meghatározott feltételeknek, a Szövetség a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról a Szövetség közgyűlése dönt.
4. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
A Szövetség szervei a Közgyűlés, az Elnökség.
Választott tisztségviselőinek kinevezése 4 (négy) évre szól. A választott tisztségviselők mandátuma lemondással, visszahívással, vagy a tag halálával (nem természetes személy tag esetén megszűnésével)
szűnik meg.
4.1

A Közgyűlés
A Szövetség döntéshozó szerve, mely a tagok összességéből áll.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) az alapszabály módosítása;
b) a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló (közhasznúsági melléklettel együttes) elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása,

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi Szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
i) a végelszámoló kijelölése.
A Közgyűlés – a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseken kívül – dönt minden olyan kérdésben,
amelyet az Elnökség, illetve valamely rendes tag a Közgyűlés elé terjeszt, vagy jogszabály a
hatáskörébe utal.
A Közgyűlést szükség esetén, de évente egyszer össze kell hívni, melyet az Elnök rendel el és hajt
végre, és erről a tagokat az időpont, - akár a székhelytől eltérő címre - a helyszín és a napirend
megjelölésével legalább 30 nappal korábban, igazolható módon értesíteni kell. A napirendet a
meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt
témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A döntést igénylő előterjesztéseket írásban szintén
előre meg kell küldeni.
A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve,
ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárul.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított, 15 napon belül a tagok az elnökségtől a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a
elnökség jogosult dönteni. Ha az elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában.
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
a) az elnökség többségi határozata alapján,
b) ha a Szövetség tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt kéri,
c) ha a bíróság ezt elrendeli,
d) ha a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; továbbá ha a Szövetség
előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy a Szövetség céljainak
elérése veszélybe kerül.
A közgyűlés legalább a szavazati joggal rendelkező tagok többségének jelenlétében határozatképes.
A Közgyűlés nyilvános, kivéve, ha a határozatképes Közgyűlésen jelenlévők több mint a 20 százaléka zárt ülés megtartását kéri. A Közgyűlés nyilvánosságát csak személyiségi jog, vagy adatvédelem okán lehet korlátozni, ezért zárt ülés tartásának csak ezekben az esetekben van helye. A megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni.
Az ülés megnyitását követően ki kell jelölni a közgyűlés tisztségviselőit, akik: a levezető elnök, a
jegyzőkönyv-vezető, és a jegyzőkönyv hitelesítők (ők egyúttal szükség szerint szavazatszámlálók
is).
A közgyűlést az egyesület elnöke vezeti le, a jegyzőkönyvvezetőt a levezető elnök kéri fel. Jegyzőkönyvvezető nem tag is lehet. A jegyzőkönyv hitelesítésére a levezető elnök két jelen lévő egyesületi tagot kér fel.
A Közgyűlés - egyéb rendelkezések hiányában - határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza, kivéve a tisztségviselők választását, melyről írásban titkos szavazással határoz. Az egyesület beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a jelenlévő tagok egyszerű
szótöbbségű, nyílt szavazása esetén a közgyűlés által jóváhagyottnak kell tekinteni.
Leadott szavazat az a szavazat, amely a javaslat elfogadása vagy elvetése mellett szól. A tartózkodást a szavazatszámlálásnál figyelmen kívül kell hagyni. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

A Közgyűlésen a jelen levők 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges az alapszabály
módosításához, illetve a közgyűlésen szavazati joggal rendelkezők 3/4-es mandátum többsége
szükséges az egyesület megszűnése kimondásához és céljainak módosításához.
Titkos szavazással hoz határozatot továbbá, ha a mandátummal rendelkezők legalább 1/3-a kéri.
Az Elnökség, a tisztségviselők választása előtt 30 nappal megalakítja – az egyesületi tagok közül - a
jelölőbizottságot, melynek feladata a tagok javaslatainak összegyűjtése, összegzése. Ennek alapján
az elkészített személyre szóló javaslatot a jelölőbizottság erre kijelölt tagja, személyenként a közgyűlés elé terjeszti.
A tisztségviselők akkor tekinthetők megválasztottnak, ha az érvényes szavazatok több mint felét
megszerezték. Ha több jelölt közül az első fordulóban senki nem kapja meg a szükséges szavazatot,
új fordulót kell tartani. Ezen a legkevesebb szavazatot kapott jelölt már nem választható. Ezt az eljárást addig kell ismételni, amíg valamelyik jelölt a szükséges számú szavazatot megkapja.
A határozat 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 Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a Szövetség nevét és
székhelyét, a közgyűlés helyét és idejét, a közgyűlés Elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, a jegyzőkönyvet hitelesítő 2 tagnak a nevét, a közgyűlés fontos eseményeit, az előterjesztett javaslatokat,
a határozatokat, az azokra leadott elfogadó és ellenszavazatokat, valamint a tartózkodók számát és a
határozatok hatályát. A közgyűlésen született döntéseket a tagsággal a közgyűlés időpontját követő
30 napon belül postai vagy elektronikus úton közölni kell. A közgyűlési jegyzőkönyvről másolat
kiadását bármely tag kérheti.
A Szövetség Elnöksége gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, melyből megállapítható a
közgyűlés döntéseinek időpontja, tartalma, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, és
a szavazás eredménye.
4.2

Az Elnökség
Az Elnökség a Szövetség ügyvezető, operatív és koordináló testülete szerve.
Az Elnökség az Elnökből, valamint két (2) elnökségi tagból áll.
Elnök: Sárdi Rózsa (2100 Gödöllő, Sőtér Kálmán u. 46. sz. alatti lakos)
Elnökségi tag: Lantos-Lyka Antal (2112 Veresegyháza, Kölcsey u. 22. sz. alatti lakos)
Elnökségi tag: Sallay István (1087 Budapest, Osztály u. 16-18/D II.em.3. sz. alatti lakos)
Az Elnökség tagja nagykorú és cselekvőképes, büntetlen előéletű (vezető tisztségviselői
foglalkozástól el nem tiltott) magyar állampolgár lehet.
Nem lehet az Elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült.
Nem lehet az Elnökség tagja az, 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.
Az Elnököt és az elnökségi tagokat a közgyűlés választja. Az Elnök és az elnökségi tagok megbízatása 4 évre szól, személyük újraválasztható.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
Az Elnököt és az elnökségi tagokat – a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 1/3-ának írásos,
megfelelő indoklást tartalmazó előterjesztése alapján - a közgyűlés hívhatja vissza. Az Elnökségből
azon személy hívható vissza, aki a Szövetség céljaival összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít,
vagy ilyen tevékenységet folytat, rendszeresen nem, vagy hiányosan teljesíti vállalt, illetve az Alapszabályban meghatározott kötelezettségét, illetve egyéb okból (betegség, személyi szabadságának
megvonása, stb.) tartós távolmaradásával kell számolni.
Az Elnökség feladata az Alapszabály és a Közgyűlés határozatainak keretei között a Szövetség
szakmai és érdekképviseleti tevékenységének összefogása, továbbá gazdálkodási politikájának
meghatározása és munkaszervezetének kialakítása.
Az Elnökség feladatainak ellátása során dönt mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabály, az Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata nem utal más szerv hatáskörébe.
Az Elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
Az Elnökség negyedévente legalább 1 ülést tart. Az Elnökség ülései fő szabály szerint nyilvánosak.
Zárt ülés elrendelését csak személyiségi jog, vagy adatvédelem okán lehet korlátozni, ezért zárt ülés
tartásának csak ezekben az esetekben van helye.
Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze, az Alelnököt a tervezett időpontról és a napirendről minimum 14 nappal korábban értesíti.
Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon minden elnökségi tag részt vesz.
A határozat akkor érvényes, ha azt minden elnökségi tag megszavazza.
Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a Szövetség nevét
és székhelyét, az elnökségi ülés helyét és idejét, a határozatokat, azok hatályba lépését. Az Elnökség
köteles az elnökségi ülések jegyzőkönyveiből, valamint a Szövetség egyéb, működésével kapcsolatosan keletkezett irataiból álló teljes körű nyilvántartást vezetni és azokba a tagok számára, az erre
vonatkozó kérelem kézhezvételétől számítva 7 napon belül betekintési lehetőséget nyújtani.
Nem vehet részt a határozathozatalban az a személy, aki, vagy akinek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő ügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
4.3

Az Elnök
Az Elnök a Szövetség általános képviselője. Képviseli a Szövetséget harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt. Összefogja és irányítja a Szövetség tevékenységét, az elnökség
munkáját, a dolgozók tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Gyakorolja a Szövetség bank-

számlája feletti aláírási, utalványozási jogot, a Szövetség bejegyzett nevének betű szerinti használata mellett. Vezeti az elnökség és a közgyűlés üléseit. Távolléte esetén az Alelnök helyettesíti.
Az Elnök köteles gondoskodni a Szövetség üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a közgyűlés
szabályszerű összehívásáról és megfelelő előkészítéséről, a Felügyelő Bizottság tájékoztatásáról, a
bírósági bejelentésekről és a kötelező államigazgatási adatszolgáltatásról, továbbá köteles elkészíteni a Szövetség éves pénzügyi beszámolóját és évente egyszer jelentést készíteni a Szövetség éves
tevékenységéről és vagyoni helyzetéről.
5. A TESTÜLETI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
5.1. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet a közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget,
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
6. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
6.1. A Szövetség vagyoni eszközei
A Szövetség bevételei:
a) tagdíjak,
b) a Szövetség rendezvényeinek bevételei.
A Szövetség rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja meg.
Az éves tagdíj összege a 2015. évben: vállalkozásoknak 10.000.-, magánszemélyeknek: 3.000.- Ft.
Az éves tagdíj befizetési határideje az egyesületbe való felvételt követő legkésőbb 15. napja, a
tárgyév március 31. napja (új tag esetén az egyesületbe való felvételt követő legkésőbb 15. napon),
a tagdíjat az egyesület pénztárába vagy bankszámlájára utalással kell megfizetni.
6.2. A Szövetség pénzeszközeinek felhasználása
A Szövetség pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre
szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az elnökség által kijelölt elnökségi tag terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett.
6.3. A Szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a
nyilvántartásból törli.
A Szövetség 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 alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló
cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a
megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
7. A NYILVÁNTARTÁS ÉS A KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET SZABÁLYAI
7.1. A testületek jegyzőkönyveinek tartalmazniuk kell különösen:
- a megjelent szavazóképes tagok számát (az elnökség esetében név szerint),
- a határozatképességet,
- a véglegesített napirendet,
- a hozott határozatok szó szerinti kihirdetésének rögzítését,
- közgyűlési döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (az Elnökség esetében név szerint)
7.2. A jegyzőkönyveket hitelesítik:
- a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és két, a Közgyűlés által megválasztott hitelesítő tag,
- az elnökségi jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és az Elnökség egy tagja
7.3. A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni (Határozatok Könyve), amely tartalmazza
- a határozat véglegesített szövegét
- a határozathozatal időpontját
- annak érvényességi körét, hatályát
- a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (az Elnökség esetében név szerint)
7.4. A testületek döntéseit 15 napon belül írásban közölni kell az érintettekkel, valamint évente ki kell
adni a „Hatályos Szövetségi Határozatok” c. kiadványban, amelyet a tagoknak, ill. a határozatokban
érintetteknek meg kell kapniuk. A Közgyűlés és az Elnökség valamennyi döntését az Szövetség internetes és mindenki számára elérhető honlapján közzé kell tenni.
7.5. Az Szövetség az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra a
közhasznúsági melléklet.
7.6. Az Szövetség köteles a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31.
napjáig elfogadni, legkésőbb június 30. napjáig gondoskodni arról, hogy az Szövetség internetes és
mindenki számára elérhető honlapján közzétételre kerüljön.
7.7. Az Szövetség a szolgáltatásairól évente szolgáltatási jegyzéket jelentet meg, amely tartalmazza a
szolgáltatás fajtáját, igénybevételi feltételeit. A szolgáltatási jegyzéket postai úton juttatja el az általa szolgált partneri kőrhöz, valamint az Szövetség internetes és mindenki számára elérhető honlapján közzé teszi.
7.8. Az Szövetség éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, arról – a saját költségére – másolatot készíthet. A közhasznúsági mellékletet, a működés adatait, és a beszámolókat mindemellett az
Szövetség Internetes honlapján közzé kell tenni
Mivel a közhasznúsági melléklet része az Szövetség beszámolója, valamint működésének és szaktevékenységének legfontosabb adatai, ezek nyilvánosságára is ugyanez a szabály vonatkozik.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Szövetség közhasznú működése során keletkezett valamennyi közhasznú iratba, bármely érdeklődő betekinthet, Erre irányuló kérést, írásban az Elnökségnél lehet kezdeményezni. Az iratbetekintést az Szövetség székhelyén, a személyiségi jogok betartásával, a kérelmezővel előzetesen egyeztetett legkorábbi alkalmas időpontban, de legkésőbb, ilyen egyeztetés hiányában a kérelem beérkezésétől számított 7. napon
belül biztosítja az Elnökség.
A Szövetség szolgáltatásai igénybevételének módjáról, pályázatokról, döntéseiről a Szövetség honlapján
(www.ermosz.hu) lehet tájékozódni.
Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2015. április 28.

