Magyar Szarvasgombagyiijtok,-termesztok, -feldolgoz6k es
-forgalmaz6k OrszagosSzovetsege
rovid neven
Magyar SzarvasgombaszSzovetseg
Alapszabaly
I. Altalanosresz
A Szovetsegadatai

1. Neve: Magyar Szarvasgombagyujt6k,
-termeszt6k,-feldolgoz6kes -forgalmaz6kOrszagos
Szovetsege
Rovid neve: Magyar Szarvasgombasz
Szovetseg(a tovabbiakban:Szovetseg),
roviditve: MszGSz.[Ptk. 3:5. § a) pont]
Idegennyelvu forditasai :
francia: FederationHongroisede Truffe
spanyol: Federaci6nHungarade Trufa
olasz: FederazioneUnghereseTartufai
horvat : MadaricaFederacijaTartufa
nemet: UngarischerTruffelbund
angol : HungarianFederationof Truffling
tot: MadarskaFederacijaTartufa
torok: DomalanmMacar lttifak 11lttihadl
(DomalamnMacar Federasyonu)
2. Szekhelye: H-1117Budapest,PazmanyPeter-setanyl/C.[Ptk. 3:5. § b) pont]
3. Alapit6 tagjai :
Els6 MagyarSzarvasgombasz
Egyestilet(a tovabbiakban: EMSlE)
Nyilvantartasiszama: 8119
Kelet-MagyarorszagiSzarvasgombavadasz
Egylet
Nyilvantartasiszama: 1472
4. Belyegz6je: kar alaku.
5. Alapitasi ideje : 2001. december4.
6. A MszGSz.,mint kozhasznu tarsadalmi szervezetneka kozhasznu tevekenysegeboltagjain,
vezetotisztsegviseloin,munkatarsain esonkenteseinkiviil mas is reszesiilhet [Civil tv. 34. § (1)
bekezdes a) pont]. Gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegetcsak kozhasznu vagy a letesito
okiratban meghatarozott alapcel szerinti tevekenysegmegval6sitasatoem veszelyeztetvevegez
[Civil tv. 34. § (1) bekezdesb) pont]. A gazdalkodasasoran elert eredmenyet oem osztja tel,
azt jelen okiratban meghatarozott kozhasznu tevekenysegreforditja [Civil tv. 34. § (1)
bekezdesc) pont], valamint kozvetlen politikai tevekenysegetnem folytat, szervezetepartokt61
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fiiggetlen, cs azoknak anyagi tamogatast nero nyujt. Orszaggyiilesi, valamint megyei es
fovarosi onkormanyzati jeloltet nero allft, esnero tamogat[Civil tv. 34. § (1) bekezdesd) pont].
7. Tevekenyseget
orszagosanestagegyestileteitertiletenvegzi.
8. Szent Laszlo Szarvasgomba Lovagrend,
szervezeti egysege. [Ptk. 3:32. § (1) bek.]

a Szovetseg jogi szemelyiseggel rendelkezo

9. A Szovetsegpartol6 tagja lehet, mind en olyan szervezet,jogi szemely,illetve csoport, aki a
Szovetsegmiikodeset vagyoni hozzajarulassal tamogatni kivanja, ha a Szovetsega vagyoni
hozzajarulast elfogadja.
9/A. A Szovetsegkozgyiilesi hatarozattal tiszteletbeli tagsagotadomanyozhat.
10.Statisztikaijelz6szama: 18245392913352901
11.Bankfiokja : Citibank Rt., Budapest
12.Penzforgalmijelz6szama: 1080014-40000006-10051081
13.Bejegyzesenek
a szama: 9873 (11.Pk.60860/2001/3.
14.Bejegyzesenek
az id6pontja : 2002.marcius05.
15.Azonositoszama: 18245392-1-43

16.A szervezetformaja Szovetseg.[Civil tv. 4. § (1) bek.] Jogallasa: onal16jogi szemely.Sajat
neve alatt jogot, tulajdont szerezhetes kotelezettsegetvallalhat, szerzodestkothet, pert indithat,
illetve perelheto.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.

17. Celja : a szarvasgombafajok,mint nemzeti ertekek es le16helyeikvedelme, a kutatas, az
ismeretterjesztes,
a gyujtes, valamint a termesztes,a feldolgozas,a szaporit6anyag-e16allitas
es a
kereskedelemjogi es tarsadalmi szabalyozasakialakitasanak,illetve a szabalyozasmegtartasa
ellen6rzesenekaz e16segitesees szervezese.

17.1.A mezogazdasag
EU-csatlakozasutani szerkezetatalakitasaban
a komyezetkimelese,a gyenge
termohelyi adottsaguteruletek jovedelemtermelokepessegenek
a javitasa (CE 1999. majus 17-i
1257/1999/19.szakasz... erdekebenbekapcso16das
-a kedvezotlenadottsagukisterseghasznositasicelprogramjaba[150/2004.(X.12.) FVM. rend.],
- az agrarkomyezetvedelmicelprogramba[150/2004.(X.12.) FVM. rend.],
- a tanyas gazdalkodases az integralt, valamint az oko16giaigazdalkodasicelprogramokba
[150/2004.(X.12.) FVM. rend.].
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17.2. A magyar szarvasgomba(a nemet Hirschpilze-b61;a tovabbiakban : trifla) ertekeinekes
nemzetkozihimeveneka megalapozasa.
17.3.Torekvesa vertikum jogi szabalyozasanak
a segitesere,az ehhezsztiksegeshatter-es szakmai
munkaelvegzese,termektanacsikapcsolatkialakitasa.
17.4. Javaslattetel a szabalyozas saran kialakitott vedjegy-, j6tallasi, min6seg ellenorzesi
joggyakorlasm6djara.
17.5.A komyezet-es a termeszetvedelem
erdekeineka tamogatasaoly m6don, hogy a szabaIyozas
saranmillet nagyobbmertekbenjussanakervenyrea termeszet-es a komyezetvedelmiszempontok,
kiemelten tamogatva a triflatermesztest,mi a komyezeti es a termeszeti forrasok meg6vasata
legmagasabb
fokon tiszteletbentartja, hozzajarulvaa termeszetes
ter estaj fenntartasahoz.

a SzovetsegaltaI elismertvizsgaval
17.6. Torekves arra, hogy a gyiijt6 es a trit1avadaszkutya
rendelkezzek.
17.7.Az osszeur6pai,az EU-s es a hazaiszabalyozas
jogharmonizaci6janaka segitese,el6keszitese.
A magyarjogi szabalyozaservenyestilesenek
az e16segitese,
szabvanykialakitasa.
17.8.A magyarszabvanykidolgozasanakesaz eur6paihozillesztesenekaz el6segitese.
17.9.Propagandatag, gyujt6, termeszt6,erdeszet,Nemzetipark, mez6gazdasagi,
komyezetvedelmi
szervezet,tudomanyosmuhely,sib. fete.
17.10. Nemzetkozi szinvonalu kutatas, kutatasfej1esztese16segitesektilonos tekintettel a
kereskedelmilegis ertekestriflafajokra. A triflakert letrehozasahoz
sztiksegesalap- es alkalmazott
kutatasmegszervezese,
az eur6paies a ktilfoldi maskutat6ha16zattal
egytittmukodesmegszervezese
esfenntartasa,eredmenyatveteleeshasznositasa.
17.11.Tamogatasaannak,hogy oktatasibazisokathozzanakletre, miikodtessenek,tanfolyamokat
bonyolitsanak Ie, illetve torekves arra, hogy a tevekenysegetszakmai vegzettsegetigazo16
vizsgahozkosseka triflafajok esterm6helyeikvedelmenek,a kimeletesgyiijtes hazaigyakorlatanak
a meghonositasa
erdekeben:
- a triflafajok felismeresere,triflavadaszkutyasgyiijtesereakkreditaltoktatasirendszerkialakitasa
esmiikodtetese.
triflakertek kialakitasa, a triflatermesztestechnol6giajanak,a termesztesakkreditalt oktatasi
rendszerenek
a kialakitasaesmtikodtetese.
17.12. Kapcsolattartas az illetekes miniszteriumokkal, orszaggyulesi bizottsagokkal; a
termesztesben,a feldolgozasban, valamint a kereskedelembenerdekelt hazai, kiilf61di es
nemzetkoziszakmai szervezetekkel(ld. Kamarak); a hazai es az eur6pai nemzeti, kiilf61di es
nemzetkozikomyezetvedelmiszervezetekkel,valamint a finanszirozasbanerdekelthazai, kiilf61di
esnemzetkozipenziigyi alapokkal.
17.13. A trifla mint egyediilal16termek illesztesea gasztron6mia,a bar es az idegenforgalom
targykorebe,a kozosmegjeleneserositese.
17.14.Regionalisprogramokhozkapcso16das.
Megszerveznies mUkodtetnia termesztesitanacsad6
szolgalatotterme16csoportokletrejotteneka segitesere.[133/2004.(IX.II.) FVM. rend.]
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17.15.Hazaiesnemzetkozikiadvanyokkeszitesenek
a tamogatasa,el6segitese.
17.16.Mindent el kell kovetni az erdekeltekosszefogasa
erdekeben,hogy
- a torvenytelentriflagyujtes megszunjek,
- a kereskedesa Szovetsegajanlasaszerinttortenjen,
- az el6helyeketmegvedjuk,
- az allami es a nemzetkozitamogatas,a magant6kea SzovetsegaltaI elismert vallalkozashoz,
egyesillethezkerillhessenes kerilljon, es hosszutavraalapozzameg a tudomanyos,a kornyezetesaz egeszsegvedelmi,
valamint az ipari-kereskedelmicelokat.
17.17.A tagegyesillet(a tovabbiakban: tag) erdekvedelmeeskepviselete.
17.18. A triflagyujtes, -termesztes es -fogyasztas muve16destortenetifeltarasa, apolasa es
nepszeriisitese.

17.19. Szakmai, gasztron6miai, idegenforgalmi hazai, nemzetkozi rendezveny, konferencia
rendezese,
celjaink erdekebenfelhasznalasa.
18. Tevekenysege
feloszthat6a t6rven ben me hatarozottk6zhasznu a tovabbiakban: kh es nem
k6zhasznutevekenysegek
vegzesere:
18.1Kozhasznutevekenvsegek:

szerz6desek
alapian. [2004. evi CXXXIV. tv. a kutatas-fejlesztesroles a technologiai
innovaciorol5.§ (3)bek.]

-

Tanfol arnok szervezese szarva
szarvasomba-termeszteses szarvas
rendelet 4. § (1)) temakban.[2011.evi CXC. torveny a nemzeti koznevelesrol4. § (1) bek. a)-D)
pont]

- Kulturalis oroksegmeg6vasa:A kozepkorimagyartriflagasztron6mia,triflagyujtes, triflavedelem
hagyomanyainak felujitasa - megorzese, megjelenitese rendezvenveken (gasztron6miai
rendezvenyek,
fesztivalok,vadaszrendezvenyek,gyujtesibemutat6k,termesztesies szakmainapok
stb.), illetve szakmaies neQszeriisitokiadvanvokban.[2001. evi LXIV. tv. a kulturalis orokseg
vedelmerol5 § (1) bek.]

Foldmuvelesu i Miniszteriummalkotott strate iai artnersei me alIa odaskereteben. 2010. evi
CXXXI. tv.l
18.2Nemkozhasznu
tevekenysegek
-Egeszsegmeg6rzes,
betegsegmegel6zes,
gy6gyit6,egeszsegiigyirehabilitaci6:
- Killonlegeses egeszseges
jovedelmez6munkavegzesre,
munkahelyletesitesere
lehet6seg,kezdemenyezese,
szervezese.
- Tudomanyostevekenyseg,kutatas:
-A tritlakutatasszervezeseeskepviseletebel- eskiilf6ldi egyetemekkel,
4
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tudomanyosintezetekkel,egytittmiikodeskutat6allomasokkal.
- A triflakertek mikorrhizalt csemeteeIIatasanak,
jogilag es szakmailag
szabalyszeru
muveleseneka szervezese
estudomanyosaneIIen6rzese.
- A tagegyestileteinek
a tagjai altaI a triflakutataskezdemenyezese,
benne
reszveteleshatekonykozremUkodes
a kutatasiiranyok kidolgozasaban,az
allamokkozti egyezteteseben
esosszehangolasaban.
- ReszveteleskozremukodesktiIfdldi szovetsegek,
felkeresereintezmenyek,
tarsadalmiestudomanyostevekenysegeben
- Bel- esktilfdldon kepviseli a MagyarKoztarsasagtriflasz6-mozgalmanak,
valaminttagegyestileteinek
a tudomanyoserdekeit.
- Az EMSZE altaI kidolgozotttudomanyosajanlasokat,el6terjeszteseket
tesz
a beIf6ldi illetekesf6- esmashat6sagoknal,felkeresreszakvelemenytkozol.
Ugyanigyteszktilfdldi szovetsegmegkeresesere.
- Bel- esktiIfdldon kepviseIi,nepszerusitiesterjesztia Homoki magyaritrifla
(Mattirolomycesterfezioides)hungaricumismereteteselismerteteset.

-Nevelesesoktatas,kepessegfejlesztes,
ismeretterjesztes
:
- Szeleskoruismeretterjesztesradi6,tv., sajt6esszaktanfolyamaiutjan.
- A hivatalb61vagy maganutonerkezett,valamintaz altalabeszerzett
bel- eskulfoldi tudomanyoseredmenyekr61,
gyujtesi,termesztesi
fejlemenyekr61tagegyesuleteinek
a tajekoztatasa,
a szuksegesszakforditasok
elvegeztetese.
- Szeleskorues sokretutudomanyoses szakmaitarsadalmialtalanos
ismeretterjesztes
a tanul6ifjusagiskolai koreit61az erdek16d6nyugdijasokig.
- F6varosialapit6tagegyesulete,
az EMSZEutjan rendszeresen,
id6szakonkentalapeskozepfokutriflatermeszt6iestermeszt6-tanacsad6i
tanfolyami orszagoskepzes
szervezese.

-Kulturalis tevekenyseg:

- A vendeglat6iparkinalatanak,minosegenekaz emelese.
- A minosegielelmiszer-esbortermeles,kinalat es fogyaszmsfokozasa.
- Az igenyesbel- es a killfdldiek idegenforgalmanak,
vasarlasainaka novelese.
- A konferenciaturizmuselenkitese.
- A bel- es a killkereskedelemsegitesehat6sagi,kereskedelmidolgoz6k
Alapoktatasanaka megszervezesevel
a gombafajokfelismereseerdekeben.

-Termeszetvedelem::.
. - Tajankenttagegyestileteigazdasagi- gyiijtesi, termesztesi- tevekenysegenek
az
osszehangolasa
a kornyezet6vasa,az adottsagoklehetofenntartasaes a kornyezet
minosegeneka lehetolegjobbfejlesztesevegett.
- A SzovetsegaltaI szervezett,vezetettesfeltigyelt triflasz-mozgalom
utjan az elhagyottvagy mascelramar hasznalhatatlan
meszes,
humuszos,felig kotott talaju lankaktriflakerti jovedelmezo,
egyszersmindtalajvedo,talajminoseg-javit6ujrahasznositasa,
erdok,
galeriaerdokjovedelemfokozasatriflasitasaltaI.
- Ismeretterjesztes,
hogy kovetkeztebenfokoz6djeka termeszeti
kornyezettarsadalmiesegyenimegbecstilese,
6vasa,emelkedjeka
termeszetjaras,
valamint az erdogazdalkodas
szinvonala,j avuljon a
termeszetikornyezetminosegea triflas teriileteneskornyeken.
- Kornyezetvedelem:
- Az elhagyottvagy masmiivelesremar alkalmatlantertiletek
5
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tajkimel6 hasznositasanak
a segitese.
- Az errealkalmaserd6kjovedelmez6segenek,
az allami esmas
tulajdonosokjovedelmenek,ad6bevetelenek
az emelese.
- Hatranyoshelyzetucsoportoktarsadalmi_eselyegyenl6segenek
a
segitese:
- Hatranyoshelyzetutajak, tersegek,tertiletekesvidekek(regi6k)
gazdasagifelemelkedesenek
a segitesea triflatermesztes
meghonositasa
es fejlesztesealtaI.

-Emberiesallarnpolgarijogok vedelme:

- A tarsadalomerdek16d6,vallalkozoszellemues-kedvutagjai szervezesevela
Szovetsegtagegyesuleteiben
egyesitesuk.
- A gyakorlatitriflaszok erdek-esszakmaikepviselete.

-A magyarorszaginemzetiesetnikai kisebbsegekkel,

-valaminta hatarontuli magyarsaggalkapcsolatostevekenyseg:
- Hatarontuli magyarkozossegektagegyesuleteinek
a szakmaies erkolcsi
tamogatasa.

-Sport:
- Triflavadaszkutyastriflavadaszatestermeszetjaras
oktatasaes nepszeriisitese.
- Hazaiesnernzetkozitriflakutyaversenyekszervezese
esvednoksege.

- Fogyaszt6vedelem:
-A minosegellenorzesszempontjainak a kialakitasaeskepviselete.

-Vendeglat6ipariszakvednokseg.

- A munkaeropiaconhatranyoshelyzeturetegekkepzesenek,foglalkoztatasanakaz elosegitesees
a kapcsol6d6szolgaltatasokszervezese:
-A tarsadalomonbecstilesenek,elegedettsegenek
esj6 hangulatanaka fokozasa.
- Eselyadasa videk fenntartasara.
- Fo- vagy mellekjovedelem-szerzes
altaI a lakhelymegtartasszervezese.
- Az altalanoses a szakmaimuveltsegemelese.
- Mas gazdasagitevekenysegek,
mint a vendeglat6ipar,idegenforgalom,feldolgozas,
bel- eskulkereskedelem,fejlesztese.
- A videkfejlesztesb6vitesetriflatermesztesitechno16giak
bevezetesevel.

-Az euroatlantiintegraci6erositese:
- Jogharrnonizaci6a kereskedelmiszabvany,a gyujtesesa minositestertileten.
- Az EU-batagoz6dases az allarnkozikapcsolatokkiilonlegesutjan szak-es
szakrnaiorszagoserdekkepviselet.
- Tarsadalmiosszejovetelek,gasztron6miai- teritesi,talalasi,etel- es italfogyasztasi
- szinvonalanaka nagymertekbenemelese.
- A tarsadalomegyeterteseesegyiittmuk5desekialakulasanaka lehetovetetelees
nagymertekbenelomozditasa.
- Nemzetk5zitriflakapcsolatokletesitese,fenntartasa,fejlesztesees apolasa.
- Hozzajarulasa tarsadalomktilf61dij6 hirnevehezeselismertsegehez.
Kh szervezetekszamarabiztositott - csak kh szervezetekaltaI igenybe veheto szolgaltatasok
nyujtasa:
-Tanacsadasa triflatermesztesesa videkfejlesztestargyaibankh szervezeteknek.
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- Oktatasa triflatermesztesesa videkfejlesztestargyaibankh szervezetekkel.
Egyebtevekenysegei:
- lehetoveteszi,hogy tagjain kivul masis reszesulhessen
kozhasznuszolgaltatasaib61.
- vallalkozasitevekenyseget
- szaklap,szakkonyvkiadasa,szaktanfolyamok,
szakeloadas
- csakkozhasznuceljainaka megval6sitasa
erdekeben,azokatnero
veszelyeztetve,vegez.
- gazdalkodasanak
az eredmenyetneroosztja.reI,az alapit6okiratabanmeghatarozott
tevekenysegeire
forditja.
19.Beveteleeskiadasa:
19.1. A Szovetsegcel szerinti tevekenysegeb61,
illetve vallalkozasab61szarmaz6beveteleit es
raforditasaitelkulonitettenkell nyilvantartani.
19.2.A Szovetsegbevetelei:
tagdij,
gazdasagi-vallalkozasitevekenysegbol(szolgaltatasnyujtasab61)szarmaz6bevetel,
a koltsegvetesitamogatas:
0 a palyazat utjan, valamint egyedidontesselkapott koltsegvetesitamogatas,
0 az Eur6pai Uni6 strukturalis alapjaib61, illetve a Kohezi6s Alapb61 szarmaz6, a
koltsegvetesboljuttatott tamogatas,
0 az Eur6pai Uni6 koltsegvetesebol vagy mas allamt61, nemzetkozi szervezettol
szarmaz6tamogatas,
0 a szemelyi jovedelemad6 meghatarozott reszenek az ad6z6 rendelkezese szerint
kiutalt osszege,

..
.

(ri) az allamhaztartasalrendszereibolkozszolgaltatasi
szerzodesellenertekekentszerzett

bevetel,
(ri) masszervezettol,illetve maganszemelytolkapott adomany,
(ri) befektetesitevekenysegbolszarmazobevetel,
(ri) egyebbevetel. [Civil tv. 19. § (1) bek.]

19.3.A Szovetsegkoltsegei, raforditasai (kiadasai):

..

alapcel szerinti (kozhasznu)tevekenyseghezkozvetleniil kapcsolodokoltsegek,
gazdasagi vallalkozasi tevekenyseghez (szolgaltatas nyujtasahoz) kozvetleniil
kapcsolodokoltsegek,

. a Szovetsegszerveinek, szervezetenekmiikodesi koltsegei (ideertve az adminisztracio

.

koltsegeit es az egyebfelmeriilt kozvetett koltsegeket),valamint a tobb tevekenyseghez
hasznalt immaterialis javak estargyi eszkozokertekcsokkenesileirasa;
a fenti pontokhoz oem tartozo egyebkoltseg. [Civil tv. 19. § (2) bek.]

19.4.A Szovetsegnyi1vantartasaira
a rea iranyad6konyvvezetesiszabalyokatkell alkalmazni.
19.5. A Szovetsegkh jogallasanak a megszunesekorkoteles esedekeskoztartozasatrendezni,
illet61eg kozszolgaltatasellatasara iranyu16 szerz6deseb61
ered6 kotelezettsegetid6aranyosan
teljesiteni.
II. Kiilonos resz
I. A tagsag
I. A SZQvetseg
alapit6 tagszervezetei(a tovabbiakban: tag) az Elsa Magyar Szarvasgombasz
Egyesillet (H-1117 Budapest, Pazmany Peter-setany I/C.) es a Kelet-Magyarorszagi
Szarvasgombasz
Egylet (H-3300 Eger,Cehmesterek-udvara
5.)
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2.Az alapit6kon kivUl tag lehet kozvetlen partpolitikat nem folytat6 nonprofit hazai es kulf6ldi
tarsadalmicivIl szervezet,ha az ASZ-ban rogzitett celokat es feladatokata magaenakerzi, ertuk
hajland6hatekonyantevekenykedni,az ASZ-t es a szabalyokat,szabalyzatokates a hatarozatokat
magaranezvekotelezoeknekfogadjael.
3. A tagjogat eskotelezettsegetkepviselojeutjan gyakorolja,illetve teljesiti [Ptk. 3:65. § (3) bek.].
4. A szovetsegitagsagijogviszony keletkezese:
4.1.A Szovetsegbe
a be- es a kilepesonkentes.
4.2.A Szovetsegitagsag az alapitaskor az egyesiilet nyilvantartasba vetelevel, az alapitast
kovetoena belepesikerelemnek a kozgyiiles altali elfogadasavalkeletkezik. [Ptk. 3:67. § ]
4.3. A Szovetsegbe
torteno belepesfeltetele,hogy legalabbket elnoksegitag tamogassaa felvetelt
esaz alabbiharomfeltetel kozullegalabbegy feltetel teljesuljon:
a) legalabb ketevessikeresszakmai miikodes,
b) tagletszamanak legalabb a 10 %-a rendelkezzek hatosagi jellegii szarvasgomba
gyiijtoi tanfolyaman szerzettvagy trifla-termesztoi tanfolyam elvegzesetigazolo oklevellel,
c) a belepni szandekozo egyesiiletnek legalabb ket olyan termeszetesszemely tagja
legyen, akik legalabb ket even keresztiil igazolhatoan sikeresen tevekenykedtek a trifla
ismeretterjesztesebenes gasztronomiajaban.
4.4. A belepesi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a belepni szandekozobelepeserevonatkozo
irasbeli nyilatkozatat (a nyilatkozatot tevo azonosito adataival egyiitt), azt, bogy a Szovetseg
celjait elfogadja, annak Alapit6 okiratat, alapszabalyat ismeri es azt magara nezve
kotelezonek elismeri, valamint, bogy az alapszabaly alapjan a Szovetseg tagjait terhelo
kotelezettsegekteljesitesetvallalja. Mellekelni kell az azonosit6okiratok hiteles masolatat.
4.5.
4.8. Megszunt szervezet jogut6dja a tagsagot nem folytathatja, tagfelvetelet uj eljarasban
kerelmezheti.
4.9.
5. A szovetsegitagsagijogviszony megszunese:
5.1. Lemondassal: a lemondasi szandekot irasban kell kozolni az Elnokseggel, a tagsagi
jogviszony a lemondas atvetelenek napjan szunik mfg. A Szovetsegetes a kilepot a kilepes
napjaig elszamolasikotelezettsegterheli.
5.2. Torlessel: az Elnokseg torli a Tagnyilvantartasb61
a megszunt,valamint a tagdijat irasbeli
felsz6litast koveto harminc napon bellil sem fizeto szervezetet.Az Elnokseg torlest elrendelo
hatarozatata tagnakmeg kell klildeni.
5.3. Kizarassal:kizarhat6 a tag, ha a jogszabalyt,a szovetseg
alapszabalyat,vagy kozgyiiles
hatarozatat sulyosan vagy ismetelten megserto magatartast tanusit, a Szovetsegceljaink
megval6sitasat veszelyezteti, vallalt kotelezettsegeit megszegi, a Szovetseget karositja,
lejaratja, vagy neveben felhatalmazas nelkiil eljar, nyilatkozik vagy jognyilatkozatot tesz. A
tag kizarasat kimond6 hatarozatot irasba kell foglalni es indokolassal kell ellatni. Az
indokolasnak tartalmaznia kell a kizaras alapjaul szolgal6 tenyeket es bizonyitekokat,
tovabba a jogorvoslati lehetosegrolval6 tajekoztatast. A kizar6 hatarozatot a taggal irasban
kozolni kell. [Ptk. 3:70. §]
lehetoset!et.esot szemelvesenmet! kell hallt!atni.
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A kizarasi eljaras lefolytatasat barmely szovetsegitag vagy szovetsegiszerv kezdemenyezheti.
A kizarasi eljarast az Elnokseg folytatja Ie, amely keretebenmeghallgatja azt a fagot, aki ellen
a kizarasi eljarast kezdemenyeztek,valamint a kizarasi eljaras kezdemenyezojet.Az iigy
kivizsgalasa soran bizonyitekokat szerezhet be, szakertot hallgathat mfg. Az Elnokseg az
eljaras befejezesekentjavaslatot tesz a kizaras kerdesebena kozgyiilesnek. A kizarasrol a
kozgyiilesdoni.
5.4. A tagsagi jogviszony szovetsegaltali felmondasaval, ha a tag mar oem felel meg a 4.3.
pont a), b) vagy c) alpontban irt egyik felteteleknek sem akkor a Szovetsega tagsagi
jogviszonyt harmincnapos hataridovel irasban felmondhatja. A felmondast az Elnokseg
kesziti elo, esarrol a szovetsegkozgyiilesedont. [Ptk.3:69. §]
5.5. a tag jogutod nelkiili megsziinesevel[Ptk. 3:68. §].
5.6.A fagot a Szovetsegtagnyilvantartasbol torolni kell, ha a tag megsziinik.
5.7. Kizart tag hitralekos tagdijira a Sz6vetsegk6vetelesefennmarad.
5.8.
6. A szovetsegtagjanak joga [Ptk. 3:71. § (1) bek. a) pont]:
6.1. A tag jogosult a Szovetsegtevekenysegebenreszt venDi [Ptk. 3:65. § (1) bek.], kiilonosen a
Szovetsegceljaibol adodo feladatok elvegzesere,kedvezmenyekigenybevetelere.
6.2. A tag jogosult elnoksegi szabalyozasszerint Szovetseg-celszolgalatabanaz infrastruktura
hasznalatara.
6.3. Betekinteskepvisel6jealtaI nyilvantartasbaesokiratba.
6.4.A tag jogait kepviselojen keresztiil gyakorolja [Ptk. 3:65. (3) bek.].
6.5.A tag megtartjaonkormanyzatat.
6.6. Reszvetelkepvisel6jeutjan a Kozgyiileshatarozathozatalaban.
6.7.A kepvisel6valaszthatesvalaszthatoa Szovetsegszerveibe.
6.8. A tag kepviseloje jogosult a kozgyiilesen reszt venni, szavazati jogat gyakorolni, a
kozgyiiles rendjenek megfeleloenfelszolalni, kerdeseketfeltenni, javaslatokat eseszreveteleket
tenni.[Ptk. 3:72. § (2) bek.]
6.9. A tagokat egyenlojogok illetik meg [Ptk. 3:65.§ (2)bek.]
7. Aszovetsegtagjanak kotelezettsege[Ptk. 3:71. § (1) bek. a) pont]:
7.1. Az ASZ-ban, a szabalyokban,a szabalyzatokbanes a hatarozatokbanel6irt kotelezettsegek
megtartasaes vegrehajtasa.Koteles betartani az alapszabaly, a kozgyules es az Elnokseg
rendelkezeseit,illetve hatarozatait.
7.2.A KozgyulesaltaI meghatarozotttagdij vagy vagyonimashozzajarulashatarid6remegfizetese.
7.3. Kepvisel6utjan a Szovetsegfeladataib61
resztvallalni.
7.4. A vallalt tevekenyseg teljesitese, vele osszefiiggesbena Szovetseg tisztsegvise16ivel,
ligyintez6ivel,mastag(ok)kal egylittmukodes.
7.5. A Szovetsegeterint6, tudomasarajutott szolgalativagy lizleti titkot meg6rizni.A titkot csakaz
ligyintezesbenresztvev6Taggalszabadkozolni.
7.6. A Szovetsegtagja nern veszelyeztetheti a Szovetkezet celjanak rnegvalositasat es a
Szovetsegtevekenyseget.[Ptk. 3:66. §]
7.7.A tagokat egyenlokotelezettsegekterhelik [Ptk. 3:65. § (2) bek.]
7/A. Kiilonleges jogallasu tag a partolo estiszteletbeli tag. Jogaik:
Resztvehetnek a Szovetsegkozgyulesein,felszolalhatnak.
Szavazatijoguk nincs.
Vezetotisztsegviselovenernvalaszthatok.

.

.
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II. A szervezet
A szervek:
1. Kozgyules
2. Elnokseg
3. Elnok
4.SzentLaszlo SzarvasgombaLovagrend
5. Felligyel6Bizottsag
1.A Kozgyiiles
1.A szovetsegdonteshozoszervea kozgyiiles [Ptk. 3:72. § (1) bek.]. A Kozgyiiles a Szovetseget
erinto mindeD kerdesbenjogosult donteni A Kozgyiilest a tagszervezetekbejegyzett torvenyes
kepviseloi illetve az altaluk esetilegirasban meghatalmazottkepviseloik alkotjak. A kepviseloi
jogosultsagot igazolni kell. A tag erdeket a Kozgyiilesen kozvetett modon, kepviseloje utjan
ervenyesiti.
2. Az Elnokseg a kozgyiilest sziikseg szerint, de legalabb evenkent koteles osszehivni. [Ptk.
3:73. § (1) bek.] Osszekell hivni akkor is, ha a tagok egyharmada vagy a Feliigyelo Bizottsag
az ok es a tel megjelolesevelkivanja. A Kozgyulesena kepvise16kolvashatoalairasavaljelenleti
ivet kell kesziteni.
A kozgyiilest az Elnokseg hivja ossze,az illes napirendjenek a megjelolesevel.A napirendet a
meghiv6ban olyan reszletesseggelkell feltiintetni, bogy a szavazasrajogosultak a targyalni
kivant temakorokben allaspontjukat kialakithassak.
Ha a kozgyiiles illeset oem szabalyszeriien hivtak ossze, az illest akkor lehet
megtartani, ha az illesen valamennyi reszvetelre jogosult jelen van, es egyhangulag
hozzajarul az illes megtartasahoz.
A kozgyiiles illesen a szabalyszeriienkozolt napirenden szereplo kerdesben hozhat6
hatarozat, kiveve, ha valamennyi reszvetelrejogosult jelen van es a napirenden oem szereplo
kerdes megtargyalasahozegyhangulaghozza,jarul.[Ptk. 3: 17. §]
2/A. A koz2Viilesime2hivot i2azolhato modon. tertivevennvel kell me2kiildeni.
3. A kozgyuleseknyilvanosak. A nyilvanossag csak jogszabalyban meghatarozott esetben
korlatozhato. [Civil tv. 37. § (1) bek.]
3/A. A kozgyiiles akkor hatarozatkepes, ha azon a leadhato szavazatok tobb mint relet
kepviselo szavazasrajogosult reszt vesz.A hatarozatkepessegetmindeD hatarozathozatalnal
vizsgalni kell. Ha egy tag vagy alapito valamely ugyben oem szavazhat,ot az adott hatarozat
meghozatalanala hatarozatkepessegmegallapitasa soran figyelmen kivul kell hagyni.[Ptk.
3:18. §]
3/B. A kozgyiilesen a Szovetsegtagjait egy szavazatijog illeti meg [Ptk. 3:71. § e) pont]. A
kozgyiilesena partol6 es tiszteletbeli tagok tanacskozasijoggal vesznekreszt.
A szavazasb61
kizart az a tag, illetve a hatarozat meghozatalabanoem vehet reszt,
. akit a hatarozat kotelezettsegvagy felelossegal61mentesit vagy a jogi szemelyterhere
masfajta elonyben reszesit,
akivel a hatarozat szerint szerzodestkell kotni,
aki ellen a hatarozat alapjan pert kell inditani,
akinek olyan hozzatartoz6ja erdekelt a dontesben,aki a Szovetsegnekoem tagja vagy

.
.
.
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alapit6ja,
aki a dontesbenerdekelt mas szervezetteltobbsegibefolyasonalapul6 kapcsolatbanall,
vagy
aki egyebkent szemelyesen erdekelt a dontesben.[Ptk. 3:19. § (2) bek.]

4. A kozgyulesre az Elnokseg a tagokat, partolo es tiszteletbeli tagokat, az illest megelozoen
legalabb tiz nappal, meghivo ktildesevel hivja mfg. A meghivonak tartalmaznia kell a
Szovetsegnevet es szekhelyet, az tiles idejenek es helyszinenek megjeloleset es az tiles
napirendjet. A napirendet a meghivoban olyan reszletesseggelkell felttintetni, bogy a
szavazasrajogosultak a targyalni kivant temakorokben allaspontjukat kialakithassak. Ha
irasoseloterjeszteskeriil megtargyalasra,akkor azt a meghivo mellekletekent csatolni kell.
Ha az Elnokseg az iilest oem szabalyszeriienhivja ossze,az ii lest akkor lehet megtartani, ha
az iilesen valamennyi reszvetelre jogosult jelen van, es egyhangulag hozzajarul az tiles
megtartasahoz.A kozgyiiles iilesen a szabalyszeriienkozolt napirenden szereplo kerdesben
hozhato hatarozat, kiveve, ha valamennyi reszvetelrejogosult jelen van es a napirenden oem
szereplokerdes megtargyalasahozegyhangulaghozzajarul. [Ptk. 3:17. §]
4/A. A napirend kiegeszitese.A kozgyiilesi meghivo kezbesitesetolszamitott harom napon
bellil a tagok es a Szovetseg szervei a kozgyiilest osszehivo Elnoksegtol a napirend
kiegeszitesetkerhetik, amelyet indokolassal kell ellatni. A napirend kiegeszitesenektargyaban
az Elnokseg jogosult donteni. Ha a napirend kiegesziteseiranti kerelemrol a kozgyiilest
osszehivoElnokseg oem dont vagy azt elutasitja, akkor a kozgyiiles a napirend elfogadasarol
szolo hatarozat meghozatalat megelozoenkiilon dont a napirend kiegeszitesenektargyaban.
[Ptk. 3:75. §.]
5. A tagok a kozgyiiles iilesen szavazassalhozzak meg hatarozataikat. Ha a torveny kivetelt
nem tesz a tagok hatarozatot a hatarozatkepesseg megallapitasanal figyelembe vett
szavazatoktobbsegevel(50+1) hozzak meg (a tisztsegviselokmegvalasztasa,visszahivasaes
eseti tiszteletdijban reszesitese,szabaly, szabalyzatmegallapitasa,valamint mas szovetseghez
valo csatlakozaskerdeseben,stb.). [Ptk. 3:19. §]
Egyhangu szavazassziiksegesa nem szabalyszeriienosszehivottkozgyiiles megtartasahoz,a
napirenden nem szereplo kerdes megtargyalasahoz es ebbeD a kerdesben a hatarozat
meghozatalahoz.
A jelen levo tagok haromnegyedes szotobbsegesziikseges a Szovetseg alapszabalyanak
modositasahoz.[Ptk. 3:76. § (1) bek.]
A szavazatijoggal rendelkezo tagok haromnegyedesszotobbsegesziiksegesa hatarozathoz, ha
a Szovetsegceljat modositjak vagy ha Szovetsegmegsziineseroldoni a kozgyiiles.[Ptk. 3:76. §
(2) bek.]
A partolo, es tiszteletbeli tag jogosult a Szovetsegkozgyiilesentanacskozasijoggal reszt venDi,
de tisztsegvisclonekRemvalaszthato. [Civil tv. 4. § (5) bek.]
5/A. A Szovetseghatarozatait iiles tartasa nelkiil is meghozhatja. [Ptk. 3:20. §]
A kozgyiiles hataskorebe tartozo es egyszerii szotobbsegetigenylo kerdesben, a hatarozat a
kozgyiilesmegtartasanelkiil is meghozhato.
Az Elnokseg a hatarozat tervezetet (indokolassal, es ha van melleklet akkor azzal ellatva)
elkesziti, azt tiz napos hatarido kitiizesevel tertivevenyes kiildemenykent megkiildi a
szavazasjogosult tagoknak, es egybentajekoztatja oket, bogy a szavazatukat mikent kell az
Elnokseg reszere megkiildeni. Az Elnokseg a megadott hataridot kovetoen harom napon
11

beltil meganapitja a szavazaseredmenyet,es azt tovabbi harom napon beliil a tagok reszere
kihirdeti. A hatarozathozatal napja a szavazasi hatarido utolso napja, ha valamennyi
szavazatkorabban beerkezik, akkor az utolso szavazatbeerkezeseneknapja.
Az files tartasa nelktili donteshozatal soran a hatarozatkepessegrees szavazasravonatkozo
rendelkezeseitazzal az elteressel kell alkalmazni, bogy a hatarozathozatali eljaras akkor
eredmenyes,ha legalabb annyi szavazatot megktildenek az Elnokseg reszere, amennyi
szavazatijogot kepviselo tag jelenlete a hatarozatkepessegehez
sziiksegesleone tiles tartasa
eseten. Ha barmely tag vagy alapito az tiles megtartasat kivanja, a kozgyiilest az
Elnoksegnekosszeken hivnia.
6. A Kgy e16kesziteseert,
osszehivasaert,napirendjemeghatarozasaert
az Elnokseg hatarozata
alapjanaz Elnok esa -Ket- Elnokhelyettesfele16s.
7. A Kgy nyilt szavazassal,sz6tobbseggelhataroz,kiveve, ha torveny maskeppennero rendeli.
Kepviselo napirend elott napirendi kerdes titkos szavazassaldonteset vagy titkos szavazas
rendelesetinditvanyozhatja.Errol a Kgy sz6tobbseggel
hataroz..:..:..:..:.
7.1. A hatarozatothatalyavales az erintettelkozlesevelegyiitt, a vegrehajtasaert
felelossel,a
vegrehajtashataridejevel,emelkedosorszammal,a HatarozatokTarabanke11nyilvantartani,es ...
honlapon nyilvanossagra hozni A Hatarozatok Taraba is barki betekinthet. A hatarozat
vegrehajtasar61
kihirdetese utan intezkedni kell. Az Elnokseg a hatarozatot a vegrehajtasaert
felelosnekesaz erintetttagnak-Nyolc- naponbelul tertivevenyes-ajanlott
postakuldemenykeppen
is
elkuldi.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5. A Kgy-r61-Tizennegy-naponbellil Jegyz6konyvetkell kesziteni,mi tartalmazzaa Kgy helyet,
idejet, napirendjet, a hatarozatkepessegre
vonatkoz6 adatokat, a hozzasz6lasoklenyeget, a
szavazasoktargyat, a hatarozatokravonatkoz6 szavazatiaranyokat,ahatarozatoknyilvantartasi
szarnat,szov~get,a hatarozat hatalyat, az erintettel kozleset, a vegrehajtasaertfelel6st es a
vegrehajtashataridejet.
7.6. A Jelenleti ivet es a Jegyz6konyveta levezet6elnok, az Elnok es -Ket- kepvisel6 alairassal
hitelesiti. A Meghiv6, a Jelenleti iv, az irasbeli el6terjesztes,okirat a Jegyz6konyvmelleklete.A
Jegyzokonyvbebarmelyik kepviselo esbarki mas is betekinthet.
7.7. A Kgy., a legfobb szervnek oem minosiilo iigyintezo es kepviseleti szerv hatarozatat,
dontesetis kozolni kell az erintettel, valamint nyilvanossagrakell hozni a honlapon.
7.8. Ha a kepviselotagsagiviszonya,illetve kepviseletijoga megszunikaz altaIa kepviselttagnal
vagy az altalakepviselttag tagsagaszunikmeg,tisztsegea Szovetsegben
tagsaga,illetve kepviseleti
joga megszunesenek
a napjaigtart.
8. A kozgyiiles kizar6Iagos hataskorebetartozik:
az alapszabalyelfogadasaesm6dositasa;
a szovetsegmegsziinesenek,egyesiilesenekesszetvalasanakelhatarozasa;
a vezetotisztsegviselomegvalasztasa,visszahivasaesdijazasanak megallapitasa;
az eveskoltsegveteselfogadasa;
az evesbeszamol6- ezen beliil az Elnoksegnek a szovetsegvagyoni helyzeterol sz616

.
.
.
.
.
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jelentesenek- elfogadasa;
a vezetotisztsegviselofeletti munkaltat6i jogok gyakorlasa, ha a vezeto tisztsegviseloaz
szovetseggelmunkaviszonyban all;
az olyan szerzodes megkotesenekj6vahagyasa, amelyet a szovetsegsajat tagjaval,
vezeto tisztsegviselojevel, a feliigyelobizottsag tagjaval vagy ezek hozzatartoz6javal
kot;
a jelenlegi es korabbi szovetsegitagok, a vezeto tisztsegviselokes a feliigyelobizottsagi
tagok vagy mas szovetsegiszervektagjai elleni karteritesi igenyek ervenyesiteserolvalo
dontes;
a feliigyelobizottsag tagjainak megvalasztasa, visszahivasuk es dijazasuk

.
.
.
.
.

megallapitasa;
a valasztott konyvvizsgalo megvalasztasa,visszahivasaesdijazasanak megallapitasa;
a vegelszamolokijelolese.[Ptk. 3:74. §]
a Szovetsegalapvet6celjainakestevekenysege
alapvet6iranyainaka meghatarozasa;
a Kh. szervezetievesbeszamol6j6vahagyasa,a Kh. jelenteselfogadasa;
szabalyok es szabalyzatok (pl. Befektetesi, szamviteli, Leltarozasi, Eszkoz- es
forrasertekelesi, Onkoltseg-szamitasi, Penzkezelesi) megallapitasa, elfogadasa es

.
.
.
.

m6dositasa;
Dij alapitasar61,
az Elnoksegbeszamo16janak
esmunkatervenekaz elfogadasa;
a tagdij, belepesidij, vagyoni hozzajarulasosszegenek
a megallapitasa;
a vagyon25 %-at meghalad6mertektikotelezettsegvallalasr61
dontes.

9. A Kgy levezetese:
9.1.A Kozgyiilest az Elnok vagy az Elnoksegaltallevezetoelnokill megbizottelnoksegitag vezeti.
9.2.A levezetaelnok a Kgy megnyitasaelatt
. vizsgaljaaz osszehlvasszabalyszeruseget,

.

lelenleti lvet ad kozre,

.

megallapitjaa hatarozatkepesseget
vagy annaka hianyat,
hatarozatkepesseg
esetenmegnyitjaa Kozgyulest,

.

hatarozatkeptelenseg
esetenkituzi az uj Kozgyuleshelyet es idopontjat.
9.3.A levezetoelnok a Kozgyulesmegnyitasatitan
javasol eselfogadtatjegyz6konyvvezet6tes -Ket- jegyz6konyv-hitelesit6t,

.

ismerteties el!ogadtatjaa Meghiv6bankozolt napirendet,
sztiksegszerintszavazasra
bocsategyebkerdest,

.

vitara bocsatjaa napirendie16terjesztest,
vezeti a vitat,

.

zarja a vitat,
a hatarozatijavaslatotszavazasra
bocsatja,
kihirdeti a hatarozatot,

.

zarja a Kozgyiilest.
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2. Elnokseg
1. A Szovetsegvezetesetaz Elnokseg latja el, az elnoksegtagjai vezeto tisztsegviselok.[Ptk.
3:77. §] Az Elnokseg gondoskodikaz ASZ-ban, a szabalyokbanes a szabalyzatokbanel6irtak
vegrehajtasar61,
szervezi,esa Kgy. hatarozataalapjaniranyitja a tevekenyseget.
2. Az Elnokseg tagjait a Kozgyiiles valasztja egyszerii szotobbseggel,nyilt szavazassalot eves
idotartamra. Az Elnoksegnek legalabb kef tagjat a Szovetsegtagjai kijziiJ ken valasztani, de
egy Elnoksegi tag valaszthato a Szovetsegtagjain kiviili szemelyekbol.[Ptk. 3:79. §] Az
Elnoksega Kozgyiilesnek felelos.
3. Az Elnokseg harom tagb61 all, az elnoket maga valasztja tagjai koziil. Az Elnokseg tagjai
kotelesek a kozgyiilesen reszt venDi, a kozgyiilesen a Szovetseggel kapcsolatos kerdesekre
valaszolni, a Szovetseg tevekenysegerol es gazdasagi helyzeterol beszamolni. Az Elnokseg
hatarozatait a jelenlevok egyszerii sz6tobbsegevel bozza, de ev:yhan2u szavazat sziikse2es, ha
csak az elnokse2 kef ta2ia van ielen. [Ptk. 3:78. §]
4. Dont minden tigyben, mit jogszabaly vagy az ASZ. nem utal a Kgy. kizar61agoshataskorebe.
5. Az Elnokseg hozza meg a Szovetseg iranyitasaval kapcsolatos azon donteseket, amelyek
oem tartoznak a Kozgyiiles vagy a tagok hataskorebe. Az Elnokseg az iigyvezetesi
tevekenyseget a Szovetseg erdekenek megfeleloen koteles ellatni. [Ptk. 3:21. §]

6. Az Elnoksegfeladatai [Ptk. 3:80. §]
. a Szovetsegnapi iigyeinek vitele, az iigyvezetes hataskorebe tartozo iigyekben a
dontesekmeghozatala,
a beszamolokel6kesziteseesazoknak a kozgyiiles elf terjesztese,

.
.
.

az eveskoltsegveteselkesziteseesannak a kozgyiiles elf terjesztese,

.

a Szovetsegivagyon kezelese,a vagyon felhasznalasaraes befekteteserevonatkozo, a
kozgyiiles hataskorebeoem tartozo dontesekmeghozatalaesvegrehajtasa,
a Szovetseg jogszabaly es az alapszabaly szerinti szervei megalakitasanak es a

.

tisztsegvisel6kmegvalasztatasanakel6keszitese,
a kozgyiiles osszehivasa,a tagsagesa Szovetsegszerveinekertesitese,

.
.

.
.
.
.
.

a kozgyiiles napirendi pontjainak meghatarozasa,
reszvetela kozgyiilesenesvalaszadasa Szovetseggelkapcsolatoskerdesekre,
a tagsagnyilvantartasa,
a Szovetseghatarozatainak, szervezetiokiratainak esegyebkonyveinek vezetese,
a Szovetsegmiikodesevelkapcsolatosiratok megorzese,
a Szovetsegeterinto megsziinesi ok fennallasanak mindenkori vizsgalata es annak
bekovetkezteesetena Ptk.-ban eloirt intezkedesekmegtetele,
Dij adomanyozasa.

7. Az Elnokseg koteles a kozgyiilest osszehivnia sziiksegesintezkedesekmegteteleceljab61,ha
aSzovetseg:
vagyona az esedekestartozasokat oem fedezi,
elorelathatolag oem lesz kepesa tartozasokat esedekessegkor
teljesiteni, vagy
celjainak elereseveszelybekeriilt.
Ezen esetbenosszehivott kozgyiilesen a tagok kotelesekaz osszehivasraokot ado koriilmeny
megsziinteteseerdekeben intezkedest tenni vagy a Szovetsegmegsziinteteseroldonteni.[Ptk.

.

..
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3:81. §]
Az Elnokseg intezkedik a kozgyiiles osszehivasarol,ha a tagok egyharmada vagy a Feliigyelo
Bizottsagaz ok es a tel megjelolesevelkivanja.
8. Az Elnokseg tagia az a nagykoru szemelylehet, akinek cselekvokepesseget
a tevekenysege
ellatasahozsziiksegeskorben oem korlatoztak. Az Elnokseg tagiai (vezeto tisztsegviselok)az
iigyvezetesifeladataikat szemelyesenkotelesekellatni.
Nem lehet az Elnokseg tagia, az,
. akit buncselekrneny elkovetese miatt jogerosen szabadsagvesztesbiintetesre iteltek,
amig a biintetett eloelethezfuzodo hatranyos kovetkezmenyekal61oem mentesiilt,
. akit e foglalkozast61jogerosen eltiltottak (Akit valamely foglalkozast61jogeros bir6i
itelettel eltiltottak, az eltiltas hatalya alatt az iteletben megielolt tevekenysegetfolytat6
jogi szemelyvezetotisztsegviselojeoem lehet.),
. akit eltiltottak a vezeto tisztsegviseloitevekenysegtolaz eltiltast kimond6 hatarozatban
megszabottidotartamig. [Ptk. 3:22. §]
. part valasztott tisztsegviseloje, vagy munkavegzesre iranyul6 jogviszonyban all6
munkatarsa.
9. Az Elnoksegszuksegszerint, de legalabbeventeegyszertilesezik. Ulese nyilvanos. Zart tilest
csaka szemelyisegijogok vedelmeesaz egyebjogszabalybanfrtak esetebentart. ...
10. Az Elnokseg hatarozatait a jelenlevok egyszerii szotobbsegevelhozza meg, de efl;Vhangu
szavazat sziikseges. ha csak az elnokse2 ket tagia van jelen. [Ptk. 3:78. § (3) bek.].
Hatarozatkepes,
ha az tiles osszehfvasaszabalyszeru(ertesftes-Nyolc- nappal elotte, mellekelvea
napirendet),eslegalabb ket tag jelen van. ... Szavazategyenloseg
esetenaz Elnok szavazatadont.
11.Olesena FeltigyeloBizottsagelnokealland6meghfvott.Elozetesdontesealapjan,ha sztikseges,
tanacskozasi
joggal szovetsegitagot, illetve kiils6 szakert6thivhat meg.
12.UleserolJelenletiivet es Jegyzokonyvetkell vezetni.Tartalmies alaki kovetelmenyeiegyeznek
a Kgy. Jegyz6konyvevel,az elnok16es-Ket- kepvisel6hitelesiti. A hatarozatr6lktilon nyilvantartast
kell vezetni,mibol a dontestartalma,idopontjaes hatalya,a tamogat6kes az ellenz6k szamaranya
(ha rehel,szemelye)megallapithat6.Az Elnoksegdonteseitaz erintettekkelirasbankozli, illetve a
Szovetsegintemetes honlapjan nyilvanossagra hozza a kozhasznu szervezet beszamol6it,
miikodesenek es szolgaltatasai igenybevetelenek m6djat. Szekhelyen betekintesrebarkinek
rendelkezesere
all, a kozhasznu szervezetmiikodesevelkapcsolatosankeletkezett iratokba val6
betekintes.[Civil tv. 37. § (3) bek.]
13.Az Elnoksegtagjai az iigyvezetesitevekenysegesoran a jogi szemelynekokozott karokert a
szerzodesszegessel
okozott karert val6 felelosseg szabalyai szerint felel a jogi szemellyel
szemben.[Ptk. 3:24. §]
14. Az Elnokseg tagjait titoktartasi es felvilagositasi kotelezettseg terheli. A Ptk.3:23. §
rendelkezese szerint.
15. Az Elnokseg tagja

.

segiti az Elnokot ...feladatainak megoldasaban,
szervezies segiti az elmeletiesa gyakorlatioktatoprogramokat,
intezkedikminden oly kerdesben,mivel a Kgy vagy az Elnoksegmegbizta,illetve
mire az Elnok ... felkerte.
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16.Az Elnoksegtagjainak megbizatasamegszunik:
a hatarozott ido lejartaval;

.
.
.

.

.
.
.

megsziintetofeltetelhez kotott megbizatasesetena feltetel bekovetkezesevel;
visszahivassal(A Szovetsegkozgyulesea valasztott elnoksegifagot barmikor, indokolas
nelkiil visszahivhatja.);
lemondassal (Az Elnokseg tagja a Szovetseghezcimzett, de a kozgyuleshez intezett
nyilatkozattal barmikor lemondhat az elnoksegitagsagarol.);
a vezetotisztsegviselohalalaval,
cselekvokepessegenek a tevekenysege ellatasahoz sziikseges korben torteno
korlatozasaval;
az Elnoksegi taggal szembenikizaro vagy osszeferhetetlensegi
ok bekovetkeztevel.

Ha a Szovetseg mukodokepessege azt megkivanja, a lemondas az oj Elnoksegi tag
megvalasztasaval,ennek hianyaban legkesobb a bejelentestol szamitott hatvanadik napon
valik hatalyossa.[Ptk. 3:25. §]

3.Az Elnok
1. Els6 izben az alapit6 tagok, majd a tovabbiak kepvise16ivalasztjaknyilt, tobbsegiszavazassal
legfeljebb ot evi idotartamra.
2. Csak tag tagjakent 18. eletevet betoltott, nagykoru, korlatlan cselekv6kepeses nyilatkozata
szerinta koztigyekgyakorlasat61
el nerotiltott szemelylehet.
3. Feladataeshataskore:
a) a Szovetsegkepviseleteonal16an,e jogkoret meghatarozotttigyek meghatarozott
csoportjaraaz Elnoksegmasiktagjara,Elnokhelyettesreatruhazhatja;
b) a Kgy es az Elnoksegtilesenekaz osszehivasa;
c) az ASZ, valamint a Kgy. es az Elnokseghatarozatavegrehajtasanak
az iranyitasaes
ellenorzese;
d) a Kh szervezetievesbeszamo16,
esjelentes elkeszitese;
e) az Elnokseg es a sajat tevekenysegerola Kgy.-nek beszamolas,iranyitja -KetKozgyiiles kozott a tevekenyseget,a gazdalkodast,alair, szerzodik,meghatalmaz,
utalvanyoz,es ellenoriz, ...
f) a bankszamla[olott rendelkeznibarmelyikElnokhelyettesselegytittesen
jogosult;
g) elnokol a Kgy.-enes az Elnoksegillesen;
h) munkaltat6ijogkort gyakorol;
i) ...
j) ...
k) tag irasbeli kerelmereirasbelifelvilagositastad a tevekenysegrol,gazdalkodasr61.
4. Az Elnokot helyettesithetikaz Elnokhelyettesek(Elnokseg tagjai) az iranyad6rendelkezesek
es
szabalyok,szabalyzatokszerint, utalvanyozasrajogosultak, valamint felelosek a reajuk bizott
feladatvegrehajtasaert.
5. Az Elnok vagy sajat maga latja el, vagy kijeloli azt az Elnoksegi tagot, aki az alabbi
iigyviteli feladatokat latja el:
Kapcsolatot tartas a tagokkal esa tisztsegviselokkel.

.
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A Kgy. esaz Elnokseg hatarozata alapjan gondoskodik az Elnoksegi tiles esa kozgyiiles
osszehivasarol.
Elokesziti a Kozgyiiles esaz Elnoksegi tiles irasos anyagat.
Gondoskodik a jelenleti iv es a jegyzokonyv vezeteserol es az emlekezteto
elkesziteserol.
Az Elnoksegi tiles jegyzokonyvet az Elnokseg tagjainak ajanlott kiildemenykeppen
elktildi.
Vezeti a tagnyilvantartast, es valtozasarol irasban tajekoztatja az Elnokot, ha e
feladatot nem az Elnok latja fl.
Gondoskodik a tagdij es a hozzajarulas beszedeserol,nyilvantartasarol, es az eves
allasarol, elmaradasarol irasban tajekoztatja az Elnokot, ha e feladatot oem az Elnok
latja fl.
... Felsz61itjaa tagot tagdijhatralekarendezesere.Eredmenytelensegesetenjavasolja az
ElnoknekKgy.-ena tagsagmegsziinteteset.
Gyakoroljaa szabalyzatokban
esa hatarozatokban
meghatarozottellenorzesijogkoret.
Intezi a gazdasagi ugyeket, kezeli a Penztart, a bankszamlat es a szamviteli
nyilvantartasokat.
... Ellatja az utalvanyozassalesa kifizetesselkapcsolatosteendoket,szabalytalansag
esetena
kifizetestmegtagadja.
Tarolja eskezeli az alairasiesaz utalvanyozasikaftan alapbizonylatokat.
Felelosa Penzugyies SzamviteliSzabalyzatmegtartasaert.
Elkesziti az eves gazdasagibeszamol6tes javasolja az Elnoksegnek a kovetkezo ev
koltsegvetesitervezetet.
Gondoskodikaz Irattar vezeteserol,kezeleserol,elkesziti es elfogadasraaz Elnoksegele
terjesztiaz IratkezelesiesBelyegzohasznalati
Szabalyzatot.

. ...
. ...
. Tagnakes barki masnakkerelmerea Szovetsegtevekenyseger61
es tigyer61felvilagositast
ad,a Szovetsegkonyveibeesirataibabetekintestteszleh~t6ve.

A SzovetsegkozgviilesealtaI 5 eyremegvalasztottvezetotisztsegviselok:
Elnok: dr. Brandt Sara(Lakcim: 6320 Solt, Remanenciadiilo 9.}
Elnoksegitagok:
Dr. Br~tekZoltan (Lakcim: 1147Budal1est.
Telel1es
u. 98.)
Dr. Vikor Judit (Lakcim: 1124Budapest,Martonhegyitit 38/B.}

4. SzentLaszloSzarvasgomba
Lovagrend
1. SzentLaszlo SzarvasgombaLovagrend a Szovetsegtolelktilonillt szervezetteles vagyonnal
rendelkezik. [Ptk. 3:32. § (1) bek.]
2. Szent Laszlo Szarvasgomba Lovagrendre, mint a Szovetsegszervezeti egysegerea jogi
szemelyaltalanos szabalyait kell alkalmazni, azzal az elteressel,bogy a Lovagrend vagyonabol
ki oem elegithetohitelezoi igenyekert a Szovetsega Lovagrend fennallasa alatt es ezt kovetoen
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is koteleshelytallni. [Ptk. 3:32. § (2) bek.]
3. A Lovagrend megszuneseesetenjogai es kotelezettsegei
a Szovetsegre
szallnak at. [Ptk.
3:33. § (1) bek.]
4. Ha a Szovetsega Lovagrend megsziineseroldontott, e dontest koteles kozzetenni. Az a
hitelezo, akinek kovetelese a dontes kozzetetele elott keletkezett, a kozzeteteltol szamitott
harmincnaposjogveszto hataridon bellil a Szovetsegtolmegfelelobiztositekot kovetelhet, ha a
Lovagrend megsziinesekovetelesenekkielegitesetveszelyezteti.A Lovagrend torlesere akkor
keriilhet sor, ha a Szovetsega jogosult kereseremegfelelobiztositekot ad.[Ptk. 3:33. § (2) bek.]
S. Ha a Szovetseg megsziintetesere iranyulo eljaras lefolytatasat rendelik el, akkor a
Lovagrend jogi szemelyisegemegsziinik. [Ptk. 3:33. § (3) bek.]

5. Feliigyelo Bizottsag
1. A feliigyelo bizottsag haromtagu. A feliigyelobizottsag feladata a szovetsegi szervek,
valamint a jogszabalyok, az alapszabaly es az szovetsegi hatarozatok vegrehajtasanak,
betartasanakellenorzese.[Ptk. 3:82. §]
2. A felligyelo bizottsag tagja az a nagykoru szemely lehet, akinek cselekvokepessegeta
tevekenysege
ellatasahoz sziiksegeskorben
nem korlatoztak. A feliigyelobizottsag Elnoke es
tagjaivezetotisztsegviselok.
'
Nem lehet a feliigyelo bizottsag tagja:
. akivel szembena vezetotisztsegviselokrevonatkozo kizaro ok all fenn [Ptk. 3:22. § (4)(5) bek.],
aki vagy akinek a hozzatartozoja a Szovetsegvezeto tisztsegviseloje.[Civil tv. 37. § (2)
bek. b) pont]
.
a kozhasznu szervezet elnoke vagy tagja (ide nem ertve az egyesiilet
donteshozo szervenek azon tagjait, akik tisztseget nem toltenek be), a kozhasznu
szervezettel e megbizatasan kiviili
mas tevekenyseg kifejtesere iranyul6
munkaviszonyban vagy munkavegzesre iranyulo egycb jogviszonyban all, ha
jogszabaly maskepp nem rendelkezik, a kozhasznu szervezetcel szerinti juttatasabol
reszesiilo - kiveve a barki altaI megkotes nelkiil igenybe veheto nem penzbeli
szolgaltatasokat, es az egyesiilet altaI tagjanak a tagsagi jogviszony alapjan a letesito
okiratban foglaltaknak megfeleloen nyujtott cel szerinti juttatast -, illetve ezen
szemelyekkozeli hozzatartozoja. [Civil tv. 38. § (3) bek.]
Hozzatartoz6: a kozeli hozzatartozo (a hazastars,az egyenesagbelirokon, az orokbefogadott,
a mostoha-es a nevelt gyermek, az orokbefogad6-,a mostoha-es a nevelosziiloes a testver), az
elettars, az egyenesagbelirokon hazastarsa,a hazastarsegyenesagbelirokona es testvere,es a
testver hazastarsa.[Ptk. 8:1. § (1)-(2) bek.]

.

3. Ogyrendjetmaga allapitja meg [Civil 40. § (2) bek.], Eln6ket tagjai k6ztil maga valasztja.
Hatarozatat szotobbseggel bozza. [Ptk. 3:27. § (3) bek. ] A feliigyelobizottsag tagjai a
feliigyelobizottsagrnunkajaban szernelyesenkotelesekreszt venDi. A feliigyelobizottsag tagjai
a jogi szernely vezetesetol fiiggetlenek, tevekenysegiik soran nern utasitbatoak. A
feliigyelobizottsag tagjait a kozgyiiles valasztja, es a feliigyelobizottsagi tagsagi jogviszony az
elfogadassaljOB letre.
A feliigyelobizottsagi tagsag rnegsziineserea vezeto tisztsegviseloi rnegbizatas rnegsziinesere
vonatkozo szabalyokat ken alkalmazni, azzal, bogy a feliigyelobizottsagi tag lemondo
nyilatkozatat az Elnokhoz intezi.[Ptk. 3:26. § (3)-(5) bek.]
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4. A feliigyelo bizottsag jogai eskotelezettsegei:
. jogosult a Szovetsegirataiba, szamviteli nyilvantartasaiba, konyveibe betekinteni, a
vezeto tisztsegviseloktol es a jogi szemelymunkavallal6it61 felvilagosftast kerni, a jogi
szemely flZetesi szamlajat, penztarat, ertekpapfr- es aruallomanyat, valamint
szerzodeseitmegvizsgalniesszakertovelmegvizsgaltatni,
. koteles a kozgyiiles elf keriilo eloterjeszteseketmegvizsgalni, es ezekkel kapcsolatos
allaspontjat a kozgyiilesenismertetni. [Ptk. 3:27. § (1)-(2) bek.]
. ellenorzi a szovetseg miikodeset es gazdalkodasat, ennek soran a vezeto
tisztsegviseloktol jelentest, az Szovetseg munkajaban resztvevoktol pedig
tajekoztatast vagy felvilagosftast kerhet, tovabba a Szovetsegkonyveibe es irataiba
betekinthet, azokat megvizsgalhatja,[Civil tv. 41. § (1) bek.]
jogosult az Elnokseg iilesein tanacskozasijoggal reszt venDi, [Civil tv. 41. § (2) bek.]
. koteles az intezkedesrejogosult kozgyiilest vagy az Elnokseget tajekoztatni es annak
osszehivasatkezdemenyezni,ha arr61 szereztudomast, bogy

.

0

a Szovetsegmiikodese soran olyan jogszabalysertesvagy a szervezeterdekeit

egyebkent sulyosan serto esemeny (mulasztas) tortent, amelynek megsziintetesevagy
kovetkezmenyeinek elharitasa, illetve enyhitese az intezkedesre jogosult vezeto szerv
dontesetteszi sziiksegesse;
0
a vezetotisztsegviselokfelelossegetmegalapoz6teny merUit rei. [Civil tv. 41. § (3)
bek.]
A feliigyelo szerv inditvanyara a kozgyiilest vagy az Elnoksegetharrninc napon beliil ossze
kell hivni, ha intezkedes sziikseges.Ha a hatarido eredrnenyteleniil telik el, akkor a
kozgyiiles vagy az Elnokseg osszehivasaraa feliigyelo bizottsag jogosult. Ha a kozgyiiles
vagy az Elnokseg a torvenyes rniikodes helyreallitasa erdekeben sziiksegesintezkedeseket
nern teszi rneg,akkor a feliigyelo bizottsag koteleshaladektalanul ertesiteni a torvenyessegi
ellenorzestellat6 szervet. [Civil tv. 41. § (4)-(5) bek.]
5. Olesere,donteshozatalaraaz Elnoksegmukodeserevonatkoz6szabalyokiranyad6k.
6. A feliigyelo bizottsagi tagok az ellenorzesi kotelezettsegiik elmulasztasaval vagy nem
megfeleloteljesitesevela jogi szemelynekokozott karokert a szerzodesszegessel
okozott karert
val6 felelossegszabalyai szerint felelnek a jogi szemellyelszemben.[Ptk. 3:28. §]

7.
8.
9.
A Feliievelo Bizottsa!! ta!!iai :
Elnok: Torok Mariann Lakcim: 2626Na

hencdii16hrsz. 11711

Tal!: KamonczaIstvant (Lakcim: 1132BudaQest.
Visegradiu. 16.II/5. )
Ta

Lakcim: 2100 Godol16Szivarvan

6. A Szovetsegkepviselete
1. A Szovetsegtorvenyes kepviseletetaz Elnok onal16anlatja el [Ptk. 3:29. §].
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2. Akadalyoztatasaesetenaz Elnok kepviseletijogat irasban Elnoksegi tagra ruhazhatja at.
2.1. Az Elnok helyett, az ElnoksegEseti Meghatalmazasaval
tisztsegvisel6is eljarhat.A kepviselet
helyesellatasatkotelesaz Elnokkel, illetve az ugybenhataskoruvezet6velegyeztetni.
2.2.Az EsetiMeghatalmazas
tartalmazza:
. a meghatalmazottnevet,lakcimetesbeosztasat,

.

a Meghatalmazas
targyat,terjedelemet,kezdeties lejarati id6pontjat,

. a Meghatalmazas
keltet,
az Elnok alairasat.
2.3.
2.4.
3.

7. Miikodes, gazdalkodas
1. A Szovetseg a tarsadalmi szervezetekrevonatkoz6 szamviteli, penzugyi, ad6zasi es
konyvvezetesiszabalyokszerint mUkodik.A hatalyosjogi szabalyozasontul, a bels6 szabalyok,
szabalyzatokis ervenyesillnek.
2. A Szovetsega Kozgyiiles altaI elfogadottEvesKoltsegvetesalapjangazdalkodik.
3. Forrasa:

.

..

a) a tagdij;

b) a tevekenysegb61
ered6,ahhozkozvetlenkapcsol6d6bevetel;
c) cel szerinti egyebtevekenyseg(pl. rendezveny,stb.)bevetele;
. d) masodlagosvallalkozasbevetele;
e) egyebbevetel(pl. palyazatsarannyert tamogatas,adomany).
4. A bevetela cel elereseerdekebenhasznalhat6tel, nemoszthat6tel.
5. A Szovetsegtartozasaertvagyonavalfelel. A tag - a belepesidij, tagdij es a hozzajarulasfizetesen
rul - vagyonavalnem felel.
5.1.
6. A tag onal16angazdalkodik,a Szovetsegfele elszamolasikotelezettsege
nincsen.
7.
atutalassalva kesz enzzeltortenhet. A befizeteshataride'e: 'unius 30. Ptk 3:5. e ont
8.

.

9.
10. A Szovetsega Kh szervezeti eves beszamol6jat,kh szervezeti mukodeset, szolgaltatasai
igenybeveteleneka m6djat, beszamol6it f6varosi alapit6 tagja, az EMSZE honlapjan hozza
nyilvanossagra.
11. A Szovetsegnevebenvagy javara adomanygyujtesnem jarhat az adomanyoz6,illetve mas
szemelyzaklatasaval,a szemelyhezfuz6d6 jog es az emberi melt6sagserelmevel.Csak irasbeli
meghatalmazas
alapjan vegezhet6.Az adomanyta konyv szerinti, ennek a hianyabana szokasos
kiskereskedelmiaron kell nyilvantartasbavenni.
12. A Szovetseg,mint kozhasznu szervezet a gazdalkodasa soran elert eredmenyet oem
oszthatja rei, azt csak kozhasznutevekenysegerefordithatja.
13.A Szovetsegaz allamhaztartasalrendszereit61-a normativtamogataskivetelevel- csakirasbeli
szerz6desalapjan reszesillhet tamogatasban.A szerz6desbenmeg kell hatarozni a tamogatas
elszamolasfelteteleit es m6djat. Az igenybevehet6tamogataslehet6seget,merteketes feltetelet...
es honlap utjan nyilvanossagrakell hozni. A SzovetsegaltaI nyujtott cel szerinti juttatasok barki
altaI megismerhet6ek.A Szovetseg a felel6s szemelyt, a tamogat6t, valamint e szemely
hozzatartoz6jat- a barki altaI megkotesnelktil igenybevehet6szolgaltatas,illetve a tagnaktagsagi
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jogviszonya alapjan nyujtott, a letesit6 okiratnak megfelel6 juttatas kivetelevel cel szerinti
juttatasbannem reszesitheti.
14.ASzovetsegcel szerinti barmelyjuttatasat- a letesit6okiratbanmeghatarozottszabalyokszerint
-

palyazathozkotheti. E palyazatnem tartalmazhatoly feltetelt, melyb61- az eset osszes

kon1lmenyenek
a merlegelesevel- megallapithato,bogy a palyazatnakel6re meghatarozottnyertese
van (szinleltpalyazat).Szinlelt palyazata cel szerintijuttatasalapjaulnem szolgalhat.
15. A Szovetsegvaltot, illetve mas hitelviszonyt megtestesit6ertekpapirt nem bocsathatki,
valamint a vallalkozasi tevekenysegenekfejlesztesehezkozhasznu tevekenysegetveszelyezteto
mertekii hitelt nem vehet rei. Az allamhaztartas
alrendszereit61
kapott tamogatastbite! fedezetetil,
illetve hitel torleszteserenem hasznalhatja.
16.Ha a Szovetsegbefektetesitevekenyseget
kezd,BefektetesiSzabalyzatotkell keszitsen,amelyet
a kozgyiilesfogad el, a feliigyelo bizottsagvelemenyenekkikereset kovetoen.
III. A Szovetsegmegszunese
A szovetsegjogut6dlassal, vagy jogut6d nelkiil szunhetmfg.
Szovetseg mas jogi szemellye oem alakulhat at, csak egyesillettel egyesillhet es csak
egyesilletekrevalhat szeto[Pike 3:83. §]
A szovetsegjogut6d nelkiil megszunik,
ha a tagok kimondjak megszunesetjvagy

.
.

az arra jogosult szerv megszilnteti,

.

a szovetsegmegval6sitotta celjat vagy a szovetsegceljanak megval6sitasalehetetlenne
valt, esuj celt oem hataroztak megj
a szovetsegtagjainak szamahat h6napon keresztill oem eri el a kef rot.

.

relieve, bogy vagyoni viszonyainak lezarasara iranyul6 megfelelo eljaras lefolytatasat
kovetoena bir6sag a nyilvantartasb6l torolte. [Pike3:48. § (.1)bek. es3:84. §]
A Szovetsegjogut6d nelkiili megszuneseesetena hitelezok koveteleseinekkiegyenliteseutan
fennmarad6 vagyont a szovetseg celjaval megegyezovagy hasonl6 cel megval6sitasara
letrejott kozhasznuszervezetnekadja at. .[Ptk. 3:85. § (1) bek.]
A jogut6d nelkiili megszunesesetenvezeto tisztsegviseloka Pike 3:86. § rendelkezeseiszerint
tartoznak felelosseggel.
IV. Osszeferhetetlensegi
szabalyok
1. A kozgyiiles es az elnokseg hatarozathozatalabanoem vehet reszt az a szemely,aki vagy
akinek kozeli hozzatartoz6ja a hatarozat alapjan

.
.

kotelezettsegvagy felelossegal61mentesiil, vagy
barmilyen mas elonyben reszesiil, illetve a megkotendo
jogiigyletben egyebkent
erdekelt.

Nem minosill elonynek a kozhasznuszervezetcel szerinti juttatasai keretebena bilrki altaI
megkotesnelklil igenybe veheto nem penzbeli szolgaltatas,illetve a SzovetsegaltaI tagjanak,a
tagsagijogviszony alapjannylijtott, letesitookiratnakmegfelelocel szerintijuttatas.
2. Nem lehet a feliigyelo szerv elnoke vagy tagja, illetve konyvvizsgal6ja az a szemely,
aki az Elnokseg elnoke vagy tagja (ide oem ertve a szovetsegkozgyiilesenek azon

.
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.
.
.

tagjait, akik tisztsegetoem toltenek be),
a kozhasznu szervezettel e megbizatasankiviili mas tevekenysegkifejtesere iranyul6
munkaviszonyban vagy munkavegzesre iranyul6 egyeb jogviszonyban all, ha
jogszabaly maskepp oem rendelkezik,
a kozhasznuszervezettel szerintijuttatasab61reszesiil kiveve a barki altai megkotes
nelkiil igenybe veheto oem penzbeli szolgaltatasokat,es az egyesiilet altai tagjanak a
tagsagi jogviszony alapjan a letesito okiratban foglaltaknak megfeleloen nyujtott tel
szerinti juttatast -, illetve
a fentiekben meghatarozott szemelyekkozeli hozzatartoz6ja. [Civil tv. 37. § (2) bek. b)
pont]

-

3. A kozhasznuszervezetmegszunesetkoveto harom evig oem lehet mas kozhasznuszervezet
vezeto tisztsegviseloje az a szemely, aki korabban olyan kozhasznu szervezet vezeto
tisztsegviselojevolt - annak megszunesetmegelozokef evbenlegalabb egy evig -,
. amely jogutod nelkiil szunt meg ugy, bogy az allami ado- es vamhatosagnal
nyilvantartott ado- esvamtartozasat oem egyenlitetteki,
amellyel szembenaz allami ado. esvamhatosagjelentos osszeguadohianyt tart rei,
. amellyel szembenaz allami ado- es vamhatosag iizletlezaras intezkedest alkalmazott,
vagy iizletlezarast helyettesitobirsagot szabott ki,
amelynek adoszamataz allami ado. es vamhatosagaz adozasrendjerol szolo torveny szerint
felfiiggesztettevagy torolte.[Civil tv. 39. § (1) bek.]

.

4. A vezeto tisztsegviselo, iIletve az ennek jelolt szemely koteles valamennyi erintett
kozhasznu szervezetetelozetesentajekoztatni arrol, bogy ilyen tisztseget egyidejiileg mas
kozhasznuszervezetnelis betolt. [Civil tv. 39. § (2) bek.]
5. Kozeli hozzatartozo: a Ptk.-ban pontjaban meghatarozott kozeli hozzatartozo, valamint
az elettars [Civil tv. 2. (1) bek. 17. pont]. Kozeli hozzatartozo: a hazastars,az egyenesagbeli
rokon, az orokbefogadott, a mostoha- es a nevelt gyermek, az orokbefogado-, a mostoha- es
a nevelosziiloes a testver;[Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont]
V. Tudomasulvetelesvegrehajtas
Az ASZ-t a Szovetsegvalamennyitagja,a belepesre
jelentkezoeskepviselojukkoteleselolvasni,az
abbanfoglaltakattudomasulvenni, ezt alairasukkaligazolni, esvegrehajtani.

VI. Az ASZ hatalya
1.Az ASZ hatalyakiterjed a Sz6vetsegvalamennyitagjara,tisztsegvisel6jerees alkalmazottjara.
2. Az ASZ rendelkezeseita hatalyosjogszabalyokkal,valamint a tagok erdekeivel6sszhangban
kell
alkalmazni.

VII. Zaro rendelkezesek
1. A Szovetsegmiikodesefelett a torvenyessegifelUgyeleteta F6varosiF6Ugyeszseg
gyakoroljaa
2011.evi CLXIII. torveny szerint.
2. Az ASZ-bannem erintett kerdesekbena Polgari Torvenykonyvrol sz6162013. evi V. torveny
(Ptk.), az oj Ptk.-t hatalyba lepteto 2013. evi CLXXVII. torveny, es Az egyesiilesijogr61, a
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kozhasznujogallasrol, valamint a civil szervezetekmiikodeserol es tamogatasar61sz6162011.
evi CLXXV. torveny vonatkoz6eloirasaiaz iranyad6k.
3. EzenASZ az elfogadasanapjanlep hatalyba.
Budapest,2007. szeptember15.

Zaradek
1. A Magyar Szarvasgombagyiijt6k,-termeszt6k, -feldolgoz6k es -forgalmaz6k Orszagos
Szovetsegeneka Kgy-e a modositasokkal egysegesszerkezetbefoglalt jelen ASZ-t 2007.
szeptember15. napjan jovahagyta, melyet a Szovetseg2008. majus 24-i kozgyiilese az Ill.
pontjabana rovid nev roviditesevel kiegeszitett(rovid nev: Magyar Szarvasgombasz
Szovetseg,
roviditve: MSzGSz)A kiegeszitestalahtizassal
jeloltiik.
Budapest,2008.j(mius 24.
.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
2. A Magyar Szarvasgombagyiijtok,-termesztok, -feldolgoz6k es -forgalmaz6k Orszagos
Szovetsegenekkozgyiilese 2014. marcius 8-an, az uj Ptk. rendelkezeseirefigyelemmel, az
alapszabalym6dositasatelfogadta.A m6dositottszovegetvastagbetuveljeloltiik.
Budapest,2014.marcius8.
3. A Magyar Szarvasgombagy(ijt6k,-termeszt6k, -feldolgoz6k es -forgalmaz6k Orszagos
Szovetsegenekkozgy(ilese 2015. aprilis 25-en, a F6vfirosi Torvenyszek Vegzesere (11. Pk.
60.860/2001/23.)figyelemmel, az alapszabalym6dositasat elfogadta. A m6dositott sz6veget
alahUzassaljeloltiik.
Budapest,2015. apri1is25.
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