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2.§.
ATarsasag celja es feladata
A talajtan es rokontudomanyai miivelesevel foglalkozo szakemberek osszefogasa. A talajtani
tudomanyok bemutatasa (miivelese), terjesztese es az erdekeltek tudomanyos es gyakorlati
tovabbkepzesenek segitese. A talajtani kutatasokhoz kapcsolodo kulturalis orokseg apolasa,
megorzesenek elosegitese.
A talajtani tudomanyt miivelok szakmai es kozossegi erdekeinek kepviselete es vedelme. A tagok
kezdemenyezesenek, javaslatainak megvitatasa, esetenkent tovabbitasa a rendelkezesre allo
csatornakon a dontesi szervekhez.

3-§A Tarsasag tevekenysege
A Tarsulat kozhaszmi es kozcelii - tagjai koren tul a tagabb tarsadalom erdekeben kifejtett tevekenyseget az alabbi jogszabalyokban meghatarozott kozfeladatok szolgalataban vegzi:
— tudomanyos tevekenyseg, kutatas (2004. evi CXXXIV. torveny a kutatas-fejlesztesrol es a
technologiai innovaciorol 5. § (3))
— neveles, oktatas, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes (2011. evi CXC. torveny a nemzeti
koznevelesrol 2. § (3))
— kulturalis tevekenyseg (2001. evi LXIV torveny a kulturalis orokseg vedelmerol 5. § (1))
— termeszetvedelem, allatvedelem (1996. evi LIII torveny a termeszet vedelmerol 64. § (1))
— kornyezetvedelem (2011. evi CLXXXIX. tv. Magyarorszag helyi onkormanyzatairol 13. § (1)
11,19)
1. Tudomanyos tevekenyseg, kutatas kereteben
a.) Szaktileseket, vitaiileseket, klubesteket, anketokat, tanulmanyutakat, vandorgyiileseket rendez,
kongresszusokat tart, szakosztalyokat hoz letre, es mukodesuket elosegiti.
b.) Szervezi a tagsag tajekoztatasat a szakma legujabb eredmenyeirol, elosegiti mind a belfoldi,
mind a kiilfoldi tapasztalatok megismereset es felhasznalasat.
c.) Javaslatokat tesz illetekes szerveknek a szakmaval kapcsolatos idoszerii es fontos feladatok
megoldasara, valamint tarsadalmi velemenyt nyilvanit elvi es gyakorlati kerdesekben.
d.) Tanulmanyokat, szakvelemenyeket keszit, megszervezi a szakmai agazati problemak szeleskorii
megvitatasat.
e.) Megbizasokat vallal, kutatasi es fejlesztesi temakat javasol.
2.) Neveles, es oktatas, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes kereteben
a.) Reszt vesz szakemberek kepzeseben es tovabbkepzeseben, foglalkozik a szakteriiletet erinto
oktatasi, kepessegfejlesztesi es ismeretterjesztesi kerdesekkel, elomozditja ezek fejleszteset.
b.) Kiemelt figyelmet fordit a fiatalok szakmai es tarsadalmi beilleszkedesere, a nyugdijasok
szakmai tapasztalatainak felhasznalasara.
3.) Kornyezetvedelmi, termeszetvedelmi, kulturalis, a kulturalis orokseg megovasara iranyulo,
tevekenyseg kereteben
a.) Folyoiratokat es egyeb kiadvanyokat jelentet meg es terjeszt. Javaslataival, es velemenyevel
segiti a mukodesi teriiletehez tartozo szakmai konyvkiadast, kozremiikodik a szakmai propaganda
es ismeretterjeszto munkaban, es maga is vegez kiadoi tevekenyseget.
b.) Fellep a talajtani ertekek (pi. vedelemre erdemes talajtani alapszelvenyek) vedelme erdekeben.
4.) Palyazatokat hirdet, szakmai dijakat tiiz ki, alapitvanyokat miikodtet es hozhat letre tudomanyos
es gyakorlati kerdesek megoldasara, illetve alapitvany gondozasat vallalja.

5.) A szakma teriileten vegzett kiemelkedo munkat e celra alapitott erem, kitiintetes, vagy dij
adomanyozasaval ismeri el. Oklevelet es jutalmat ad a kiemelkedo Tarsasagi munkaert. A
szaktertileten kiilonosen eredmenyes munkat vegzo szemelyekre kituntetesi javaslatot tesz mas
szerveknek.
6.) Kapcsolatot teremt es tart fenn hasonlo rendeltetesii kiilfoldi egyesuletekkel es szervezetekkel,
kepviselteti magat nemzetkozi szakmai rendezvenyeken.
7.) Hataron tuli magyarsaggal kapcsolatos tevekenyseg kereteben a Tarsasag tamogatja a kiilfoldon
elo magyar talajtanos szakemberek munkassagat.
8.) A Tarsasag tagja nemzetkozi tudomanyos es szakmai szervezeteknek. Jelenleg: IUSS
(International Union of Soil Sciences), ECSSS (European Confederation of Soil Science Societies).
A nemzetkozi szervezetekben a Tarsasagot a mindenkori Elnok kepviseli.
9.) A Tarsasag kozhasznu tevekenysegebol fakado szolgaltatasait tagjai mellett minden erdeklodo
igenybe veheti, a szolgaltatasokrol es az igenybevetel modjarol a Tarsasag
honlapjarol
(www.talaj.hu) szerezhet tudomast.
10.) A Tarsasag, mint fuggetlen, tudomanyos, szakmai szervezet, kozvetlen politikai tevekenyseget
nem folytat, szervezete partoktol fuggetlen es azoknak anyagi tamogatast sem kozvetlenxil, sem
kozvetve nem nyujt.
12.) A Tarsasag tevekenyseget a nyilvanossag tajekoztatasaval vegzi, ennek erdekeben
tevekenysegenek es gazdalkodasanak legfontosabb adatait nyilvanossagra hozza. Ezen tulmenoen a
Tarsasag a mukodesevel, szolgaltatasai igenybevetelenek modjaval es beszamoloi kozlesevel
kapcsolatban biztositja a nyilvanossagot a jogszabalyokban meghatarozott kozzeteteli kotelezettseg
teljesitesevel, valamint az irat betekintesi es felvilagositas adas iranti jog biztositasaval.
Az egyesulet kozhasznu tevekenysegevel kapcsolatosan keletkezett iratok - a torveny alapjdn nem
nyilvdnos adatok kivetelevel - nyilvdnosak, azokba bdrki betekinthet, es a sajdt koltsegere
mdsolatot keszithet. Az iratbetekintesre es iratmdsoldsra vonatkozo igenyeket irdsban, az egyesulet
Vezetosegehez cimzetten kell eloterjeszteni. A Vezetoseg az iratbetekintest es az iratmdsolat kiaddsdt
az egyesulet szekhelyen, az igeny bejelentesetol szdmitott 8 napon beltil koteles biztositani a
kerelmezo szdmdra.
13.) A Tarsasag nyilvantartast vezet a kozgyiilesi, valasztmanyi, vezetosegi hatarozatokrol, melybol
megallapithato a dontesre jogosult szerv dontesenek tartalma, idopontja es hatalya, valamint a
dontest tamogatok es ellenzok szamaranya.
14) A Tarsasag
- az elozo pontban szereplo nyilvantartast
- a kozgyulesi, valasztmanyi, vezetosegi hatarozatokat
- eves beszamolojanak, kozhaszmisagi mellekletenek tomoritett valtozatat
- kozhasznu szolgaltatasait, azok igenybevetelenek modjat es
-egyeb tajekoztatoit

elektronikus formaban terjesztett Hirleveleben kozzeteszi, illetve a Tarsasag honlapjan is
(www.talaj.hu) nyilvanossagra hozza.
4.§.
Atagsag feltetelei
A Tarsasag tagja bel- es kulfoldi magan- es jogi szemely lehet, aM a Tarsasag celjat es
Alapszabalyat elfogadja, es reszt kivan venni a Tarsasag tevekenysegeben, talajtani szakmai
ismeretet boviteni, szakmajat tarsadalmi uton gyakorolni es erositeni, szakteriiletenek fejlodeset a
Tarsasag altal elomozditani kivanja. A Tarsasag minden valasztojogu tagja a Tarsasag barmely
szakosztalyanak miinkajaban valasztojoggal reszt vehet, de csak egy szakosztalyban vallalhat
tisztseget.
1.) A Tarsasag rendes tagbol (termeszetes szemelyek), szervezeti tagokb61 (jogi szemelyek es jogi
szemelyiseggel nem rendelkezo szervezetek), partolo tagokbol es tiszteletbeli tagokbol all
(egyiittesen: Tagok).
2.) Rendes tag lehet az a nagykoru, cselekvokepes magyar es kulfoldi allampolgar, akrnek az
egyesiilesi jogrol szolo torveny erre lehetoseget ad, es a Tarsasag celkitiizeset elismeri,
Alapszabalyat elfogadja es fizeti a tagdijat.
3.) Rendes tag lehet:
- aktiv tag,
- nyugdijas tag,
- diak tag (oktatasi intezmeny nappali tagozatan tanulo).
A tanulrnanyok befejezese, vagy nyugdijba vonulaskor az atsorolas automatikus, amennyiben a tag
tovabbra is fenn kivanja tartani tagsagi viszonyat, vagy kizarasra okot ado esemeny nem
kovetkezett be.
4.) Szervezeti tag lehet az a jogi szemely, illetoleg jogi szemelyiseggel nem rendelkezo szervezet,
amely a Tarsasag munkajat tamogatni kivanja, a Tarsasag celkitiizeseit es Alapszabalyat elfogadja
es a Tarsasag Vezetosege a szervezeti tagok soraba beiktatja. A szervezeti tag jogi tagsagi dijat
fizet.
5.) Partolo tag lehet minden olyan termeszetes es jogi szemely, aki egyetert a tarsasag
celkituzeseivel, es azt anyagilag tamogatja.
6.) Tiszteletbeli tag: A Kozgyiiles a Vezetoseg javaslatara olyan szakembert (szemelyiseget), aki a
talajtan vagy rokontudomanyai miiveleseben, vagy a Tarsasag szolgalataban kivalo erdemeket
szerzett, tiszteletbeli tagga valaszthat.
7.) Tiszteletbeli Ehiok, Orokos Ehiok: A Kozgyules a Tarsasag szolgalataban kimagaslo erdemeket
szerzert, szakmailag elismert olyan tagot, aki regebben a Tarsasag ehaoke volt, tiszteletbeli elnokke,
vagy orokos ehiokke valaszthat.
8.) Az egyesuleti tagsdg az alapitdskor az egyesiilet nyilvdntartasba vetelevel keletkezzk. Az
egyesulet megalakuldsdt kovetoen a tagsdg a belepesi nyilafkozat elfogadasaval keletkezik. A
belepesi nyilatkozatot a Vezetoseghez kell benyujtani, amely szerv a kerelem beerkezesetol szdmitott

30 napon belul, egyszeru szotobbseggel, nyilt szavazdssal hatdroz a tagfelvetelrol. Hatdrozatdt
annak meghozataldt koveto 8 napon belul frdsba foglaltan, igazolt modon kell megkuldeni a
tagfelvetelt kerelmezo szdmdra. A tagfelveteli kerelem elutasitdsa eseten jogorvoslatnak helye
nines. Atagsagi viszony abejelentes elfogadasaval es a tagdij befizetesevel jon letre.

5 §.
Atagok jogai es kotelessegei
1.) Az egyesulet tagja jogosult:
a./ az egyesulet tevekenysegeben reszt venni
b./ az egyesulet szolgdltatdsait igenybe venni
c./ a 'kozgyulesen reszt venni, szavazati jogdt gyakorolni, a kozgyules rendjenek megfeleloen
felszolalni, kerdeseketfeltenni, javaslatokat es eszreveteleket tenni
d.f az egyesulet irataiba betekintetni
e./ arra, hogy az egyesulet tisztsegviselojeve vdlasszdk, amennyiben vele szembenjogszabdlyban
meghatdrozott kizdro ok nem dllfenn.
A Tarsasag rendes tagja es kepviselqje utjan a szervezeti tag a Tarsasag rendezvenyein reszt vehet,
felszolalhat, velemenyt nyilvanithat a Tarsasag es a vezetoseg munkajarol, es szakosztalyok tagja
lehet. A rendes tagnak szavazati es jelolesi joga van es barmely tisztsegre valaszthato. A szervezeti
tag es a partolo tag tisztsegre nem valaszthato. A partolo tag csak vagyoni hozzajarulasaval vesz
reszt az egyesulet tevekenysegeben, tagdfjfizetesi es egyeb kotelezettseg szamara nines. A partolo
es tiszteletbeli tag az egyesulet tilesen csak tanacskozasi joggal vesz reszt, vezeto tisztsegviselove
nem valaszthato.
A Tarsasag kozgyulesen a tag es kepviseloje utjan a szervezeti tag egy-egy szavazati joggal
rendelkezik, melyet szemelyesen vagy kepviseloje utjan gyakorolhat. A kozgyulesen valamennyi
szavazdsra jogosult tag egyenlo szavazattal rendelkezik. A rendes tag a Vezetoseg altal
megallapitott tagdij at fizet
A tagdij evi merteke a rendes tagok eseten: aktiv tag: 5.000 Ft, diak es nyugdijas tag: 2.000 Ft,
szervezeti tag (jogi szemelyek): 10.000 Ft. Az egyesulet megalakuldsdt kovetoen ujonnan belepo
tag a tagsdgijogviszonya keletkezesenek eveben a tagdij idoardnyosan szdmitott osszeget a tagsdgi
jogviszony letesitesetol szdmitott 8 napon belul, ezt kovetoen legkesobb minden ev dprilis 01.
napjdig koteles az egyesulet hdzipenztdrdba vagy az egyesulet bankszdmldjdra torteno dtutalds
utjan teljesiteni. Rendelkezesre bocsatasanak ideje: uj tagoknak a belepessel egyidejuleg, meglevo
tagoknak legkesobb minden ev aprilis 01. napja. Rendelkezesre bocsatasanak modja: egy
osszegben, atutalassal a Tarsasag Raiffeisen Banknal vezetett 12021006-01144527-00100009
szamii bankszamlajara, postal csekken vagy keszpenzben a Tarsasag penztarnokanal.
2.) A jogi szemely partolo tagot a Tarsasag munkajaban megbizottja kepviseli. Kezdemenyezheti,
illetve kerheti:
— eloadasok, anketok, vitatilesek tartasat,
•— dolgozoinak szakmai tovabbkepzesehez tarsadaboii segitseg nyujtasat,
— tanuhnanyutak szervezeset, es javaslatot tehet azok resztvevoire.
3.) Minden tag koteles az Alapszabalyt, a Tarsasagi szervek hatarozatait betartani, a Vezetoseg altal
a rendes tagok reszere megallapitott, illetve szervezeti tagsagi szerzodesben meghatarozott tagdijat
megfizetni. Mind a termeszetes szemely, mind a szervezeti tag — az eves tagdijon feliil, a

Tarsasaggal kotott szerzodes alapjan •—• a Tarsasagot egyeb modem (pi. ad.om.any, tartos adomany)
is tam.ogatb.atj a. A tag nem veszelyeztetheti az egyesulet celjanak megvalositdsdt es az egyesulet
tevekenyseget, koteles tovdbbd a lakcimet annak megvdltozdsdt koveto 8 napon belul a
Vezetoseghez bejelenteni.
4.) A Tarsasag tagjai barmely mas hazai vagy kulfoldi (nemzetkozi) szakmai szervezetnek is tagjai
lebetnek.

6-§ATarsasagi tagsag megszunese
A tagsag megszunik:
— a Tarsasag megszunesevel,
— kilepessel,
—• a tagdijfizetes ket evi elmulasztasabol eredo torlessel,
— a tag fegyelmi batarozattal tortent kizarasaval,
•— elbalalozassal vagyjogutod nelkuli megsziinessel.
A tagsdgijogviszonydt a tag az egyesulet Vezetosegehez cimzett irdsbeli nyilatkozatdval bdrmfkor,
indokolds nelkill megszuntetheti. A tagsdgi jogviszony a nyilatkozatdnak az Vezetosegehez torteno
megerkezese napjdn szunik meg.
Amennyiben a tag az esedekes tagdijat felszolitas ellenere a felszolitasban megjelolt hataridon belul
nem fizeti meg, a torlesrol az Elnok a jogorvoslati lehetosegre tortent figyelmeztetest (fellebbezes a
taggyiileshez) is tartalmazo hatarozatot boz es kezbesiti a torolt tagnak.
A Vezetoseg nyilt szavazdssal, egyszeru szotobbseggel fegyelmi batarozattal kizarbatja a tagot,
amennyiben az alapszabaly vagy jogszabaly rendelkezeseit megserti vagy a Tarsasag celjaval
osszeegyeztetbetetlen tagi magatartast tamisit. A kizaras ala vont tagot konyvelt postai
kiildemenyben ertesiteni kell az eljaras meginditasarol, vedekezesi lebetoseget kell szamara
biztositani, a batarozatot is konyvelt postai kiildemenyben kozolni kell vele es jogorvoslatot kell
szamara biztositani a taggyiilesbez, amelyre figyelmeztetni kell.
A kizdrdsi eljdrdst barmely tag vagy egyesiileti szerv kezdemenyezesere a Vezetoseg folytatja le. A
kizdrdsi eljdrdsban a tagot a vezetoseg ulesere meg kell hivni, azzal a figyelmeztetessel, hogy a
szabalyszeru meghfvdsa ellenere torteno tavolmaraddsa az ules megtartasat es a hatdrozathozata.lt
nem akaddlyozza. Az ulesen biztositani kell szamara a vedekezesi lehetoseget. Az ulesen a tag
kepviselovel is kepviseltetheti magdt. A tag kizdrdsdt kimondo hatarozatot irdsba kell foglalni es
indokoldssal kell elldtni; az indokoldsnak tartalmaznia kell a kizaras alapjdul szolgdlo tenyeket es
bizonyitekokat, tovdbbd a jogorvoslati lehetosegrol void tdjekoztatdst. A vezetoseg a kizdrdsrol
szolo hatarozatot a tagkizdrdsi eljdrds meginduldsdtdl szdmitott 30 napon belul meghozza es 8
napon belul igazolhato modon kozli az erintett taggal.
A kizdrt tag a kizdrdst kimondo elsofoku vezetosegi hatdrozat ellen, a kezbesitestol szdmitott 15
napon belul az egyesulet kozgyulesehez fellebbezessel elhet. A fellebbezes beerkezeset kovetoen a
vezetosegnek haladektalanul, de legkesobb 30 napon beluli idopontra ossze kell hivnia a rendkiviili
kozgyulest. A kozgyules nyilt szavazdssal, egyszeru szotobbseggel dont.

A kozgyules hatdrozatdt annak meghozatalakor szoban kihirdeti es 8 napon belul irdsban,
igazolhato modon is kozli az erintett taggal.
I . V.

ATarsasag szervezete es hatarozathozatali modja
1. ATarsasag szervezete
1.1. Kozgyules
1.2. Vezetoseg
1.3. Valasztmany
1.4. Feliigyelobizottsag
1.5. Szakosztalyok
2.1. Az egyesulet legfobb szerve a tagok Qsszessegebol allo kozgyules.
A kozgyules akkor hatarozatkepes, ha azon a leadhato szavazatok tobb mint felet kepviselo
szavazasra jogosult reszt vesz. Ahatarozatkepesseget minden hatarozathozatalnal vizsgalni kell. Ha
egy tag vagy alapito valamely tigyben nem szavazhat, 6t az adott hatarozat meghozatalanal a
hatarozatkepesseg megallapitasa soran figyelmen kivul kell hagyni.
Hatarozatait egyszerii szotobbseggel, kezfeltartassal torteno nyilt szavazassal hozza kiveve az
Alapszabaly modositasat, amelyhez a szavazasra jogosult jelenlevo tagok ketharmados szotobbsege
szukseges. Szemelyi iigyekben. a szavazas titkos. Szukseg szerint, de legalabb evenkent egyszer
tilesezik. A kozgyulest az Elnok hivja ossze a napirendi pontokat is tartalmazo meghivo irasos vagy
elektronikus formaban torteno kozlesevel. A meghivonak tartalmaznia kell a jogi szemely nevet es
szekhelyet, az tiles idejenek es helyszinenek megjeloleset es az tiles napirendjet. A kozgyulest a
Tarsasag szekhelyetol eltero helyre is ossze lehet hivni. A napirendet a meghivoban olyan
reszletesseggel kell feltuntetni, hogy a szavazasra jogosultak a targyalni kivant temakorokben
allaspontjukat kialakithassak. A kozgyiilesen csak a szabalyszeriien kozolt napirenden szereplo
kerdesben hozhato hatarozat, kiveve, ha valamennyi reszveteke jogosult jelen van es a napirenden
nem szereplo kerdes megtargyalasahoz egyhangiilag hozzajarul. A kozgyulesi meghivo
kezbesitesetol vagy kozzeteteletol szamitott 10 napon beliil a tagok es az egyesulet szervei a
kozgyulest osszehivo szervtol vagy szemelytol a napirend kiegesziteset kerhetik, a kiegeszites
indokolasaval.
Anapkend kiegeszitesenek targyaban a kozgyulest osszehivo szerv vagy szemely jogosult donteni.
Ha a napirend kiegeszitese uranti kerelemrol a kozgyulest osszehivo szerv vagy szemely nem dont
vagy azt elutasitja, a kozgyules a napirend elfogadasarol szolo hatarozat meghozatalat megelozoen
kulon dont a napirend kiegeszitesenek targyaban. Donteset 2 napon belul igazolhato modon kozli a
tagokkal.
Ha a Vezetoseg a napirend kiegeszitese irdnti kerelemrol nem dont, vagy a kerelmet elutasitja ugy a
kozgyules a napirend elfogadasarol szolo hatarozat meghozatalat megelozoen kulon dont a
napirend kiegeszitesenek targyaban, azzal, hogy a szabdlyszeruen nem kozolt napirenden szereplo
kerdesben csak akkor hozhato hatarozat, ha valamennyi reszvetelre jogosult jelen van es a
napirenden nem szereplo kerdes megtargyalasahoz egyhangulag hozzdjdrulnak.
A kozgyules evente legalabb egy alkalommal ulesezik. A kozgyules ulesei nyilvdnosak, amely
nyilvdnossdgjogszabdlyban meghatdrozott esetekben korldtozhato.

7

Ossze kell hivni, ha a tagok 1/3-a az ok es eel megjelolesevel irasban keri. A kozgyules idopontja es
a meghivo kozlese kozott 15 napnak kell eltelnie. A hatarozatkeptelenseg miatt megismetelt
kozgyules idopontjat az eredeti meghivoban kell kozolni, a megismetelt kozgyules idopontjat az
eredeti idopontot koveto fel oraval kesobbre is ki lehet tuzni. A kozgyules iilesei nyilvanosak, az
eves beszamolo jovahagyasanak modja: egyszeru szotobbseggel torteno nyilt szavazas.
Rendes Kozgyulest evente, a naptari ev elso negyedeveben kell tartani. A Tarsasag elnoke
Rendkivtili Kozgyulest koteles osszehivm a kerelem beerkezesetol szamitott 30 napon beltil:
- ha a szavazati joggal rendelkezo tagsag egyharmada irasban, a targy megjelolesevel keri,
- ha a Vezetoseg tilesen ugy dont,
- torvenyben erre felhatalmazott szerv, pi. az Feltigyelobizottsag inditvanya alapjan
- az egyesiilet vagyona az esedekes tartozasokat nem fedezi
-

az egyesulet elorelathatolag nem lesz kepes a tartozasokat esedekessegkor teljesiteni; vagy

— az egyesulet celjainak elerese veszelybe keriilt.
A fentiek alapjan osszehivott kozgyulesen a tagok kotelesek az osszehivasra okot ado koruhneny
megsziintetese erdekeben intezkedest tenni vagy az egyesulet megszunteteserol donteni.
A kozgyules megnyitdsdt koveto en elsodlegesen meg kell dllapitanl a hatdrozatkepesseget, vagyis az
aktudlis tagletszdmhoz kepest a megjelent es szavazdsra jogosult tagok szdmdt. A kozgyules a
napirendi pontok tdrgyaldsdt megelozoen egyszeru szotobbseggel, nyilt szavazdssal megvdlasztja a
levezeto elnok szemelyet, tovdbbd a jegyzokonywezeto es ket jegyzokonyv hitelesito szemelyet,
valamint szukseg eseten a ketfos szavazatszdmldlo bizottsdgot.
Tisztujito Kozgyulest negyevenkent kell a Tarsasag Vezetosegenek osszehivnia. A Tisztujito
Kozgyulesen a Vezetoseg es a Feltigyelobizottsag beszamol az elozo Tisztujito Kozgyules ota
vegzett Tarsasagi tevekenysegrol es kijeloli a Tarsasag elott allo feladatokat.
A Kozgyiilesrol jegyzokonyvet kell kesziteni, amelyet a levezeto ehiok, a jegyzokonywezeto es ket
hitelesito ir ala. A jegyzokonyv tartalmazza a hatdrozatok sorszdmdt, a dontesenek tartalmdt,
idopontjat es hatdlydt, illetve a dontest tdmogatok es ellenzok szdmardnydt (ha lehetseges,
szemelyet). A jegyzokonyv betekintesre minden erdeklodo rendelkezesere all a Tarsasag honlapjan.
A Kozgyules donteseirol nyilvantartast kell vezetni, melybSl a dontesek tartalma, idopontja es
hatalya, valamint a dontest tamogatok es ellenzok szamaranya megismerheto. A jegyzokonyv
roviditett osszefoglalasat, valamint a nyilvantartast a honlapon, tovabba Tarsasag Hirleveleben kell
kozzetenni.
A kdzgyulesi hatdrozatokat a levezeto elnok, a kozgyulesen szoban kihirdeti es az erintett tag(okk)al
a hatdrozat meghozataldt koveto 8 napon belul irasban, igazolhato modon is kozli a hatdrozatnak
az egyesulet honlapjan torteno kdzzetetelevel egyidejuleg.[Ectv. 37. § (3) b)pont]
Ket Kozgyiiles kozott a Vezetoseg hatarozatai az erintett szervekre kotelezoek.
2.1.1. Hataskore:
a) az alapszabaly megallapitasa es modositasa
A Tarsasag alapszabalyanak modositasahoz a jelen levo tagok haromnegyedes szotobbseggel hozott
hatarozata szukseges. A Tarsasag celjanak modositasahoz es a megszuneserol szolo kozgyulesi

donteshez a szavazati joggal rendelkezo tagok haromnegyedes szotobbseggel hozott batarozata
szukseges.
b) az eves koltsegvetes meghatarozasa;
c) az eves beszamolo es a k6zb.asznu.sagi melleklet elfogadasa;
d) az egyesiilet mas tarsadalmi szervezettel valo egyesulesenek, szetvdldsdnak, ugyszinten
feloszlasanak elhatdrozdsa;
e) a Vezetoseg valasztott tagjainak megvalasztasa, visszahivasa
f) a Felugyelobizottsag elnokenek es ket tagjanak megvalasztasa
g) .a tagdij mertekenek meghatarozasa.
h) Mmagaslo szakmai es tarsadalmi erdemek elismeresekent tiszteletbeli elnok, orokos elnok es
tiszteletbeli tag megvalasztasa
i) a Vezetoseg es az esetleges Feltigyelobizottsag beszamolqjanak elfogadasa,
j) a vezeto tisztsegviselo feletti munkdltatoi jogok gyakorldsa, ha a vezeto tisztsegviselo az
egyesiilettel munkaviszonyban all;
k) az olyan szerzodes megkotesenek jovdhagydsa, amelyet az egyesulet sajdt tag/aval, vezetd
tisztsegviselo]evel vagy ezek hozzdtartozojdval kot;
1) a jelenlegi es kordbbi egyesuleti tagok es a vezetd tisztsegviselok elleni kdrteritesi igenyek
ervenyesiteserol valo dontes;
m) dontes mindazon kerdesben, amelyet jogszabaly vagy alapszabaly a hataskorebe utal.
2.1.2. ATarsasag tisztsegviseloinek megvalasztasa:
2.1.3. A Tarsasag elnoket, elnokhelyetteset es titkarat, a Feltigyelobizottsag elnoket es tagjait a
szavazati jogu tagok teljes korii, nyilt jelolesi eljaras nyoman a Tisztujito Kozgyiilesen titkos
szavazas utjan valasztjak meg. A tisztsegviselok mandatuma maximum 4 evre szol. A
tisztsegviselok ugyanazon tisztsegre ket egymast koveto ciklusra valaszthatok. A tisztsegre valo
jeloles rendjet a Vezetoseg hatarozza meg. Elnoki, elnokhelyettesi vagy titkari tisztseg tiresedese
eseten uj valasztast kell tartani.
2.1.4. A tisztujitas folyamata az alabbiak szerint megy vegbe:
2.1 A.I A Vezetoseg a Tisztujito Kozgyiiles elott legalabb 45 nappal felkeri az 5 fobol allo Jelolo es
Szavazatszamlalo bizottsagot, melynek tagjai a Tarsasag aktiv, szakmailag elismert szemelyisegei.
2.1 A.2 A Jelolo es Szavazatszamlalo bizottsag a Tisztujito Kozgyules elott legalabb 15 nappal
kozzeteszi a jeloltek listajat. A jeloles listan tortenik, az Elnok, az Elnokhelyettes es a Titkar
szemelyere egyiitt lehet javaslatot tenni.
2.1.4.3 A jeloltek a Tisztujito Kozgyules elott legalabb 5 nappal kozzeteszik programjukat a
Tarsasag altal mukodtetett forumokon.
2.1 A A A Vezetoseg harom valasztott tagja keri fel a szervezotitkarokat es penztarnokot, akik
szinten tagjai a vezetosegnek.
A Tisztujito Kozgyules kereteben, a megjelent szavazati jogu tagok titkos szavazasa reven kell a
tisztsegviselok valasztasat es az esetleg sziikseges potvalasztast megtartani.
A Kozgyules feladatkorebe tartozik ezen tulmenoen alapitvany letrehozasa, azok alapito okiratanak
elfogadasa illetve modositasa, az alapitvanyok kuratorrami elnokenek es tagjainak megvalasztasa.
A tagok hatdrozatukat a hatdrozatkepesseg megdllapitdsdndlfigyelem.be vett szavazatok
tobbsegevel hozzdk meg. A hatdrozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a)
b)
c)
d)
e)
f)

akit a hatdrozat kotelezettseg vagy felelosseg alol mentesit vagy a jogi szemely terhere
mdsfajta elonyben reszesit;
akivel a hatdrozat szerint szerzodest kell kotni;
aki ellen a hatdrozat alapjdn pert kell inditani;
akinek olyan hozzdtartozoja erdekelt a dontesben, aki az egyesuletnek nem tag/a;
aki a dontesben erdekelt mas szervezettel tobbsegi befolydson alapulo kapcsolatban all;
vagy
aki egyebkent szemelyesen erdekelt a dontesben.

A kozgyules hatdrozathozataldban nem vehet reszt az a szemely, aki vagy akinek kozeli
hozzdtartozoja a hatdrozat alapjdn
a./ kotelezettseg vagy felelosseg alol mentesul, vagy
b./ bdrmilyen mas elonyben reszesul, illetve a megkotendojogugyletben egyebkent erdekelt.
Nem minosul elonynek a kozhasznu szervezet eel szerinti juttatdsai kereteben a bdrki dltal megkotes
nelkul igenybe veheto nem penzbeli szolgdltatds, illetve az egyesulet dltal tagjdnak, a tagsdgi
jogviszony alapjdn nyujtott, letesito okiratnak megfelelo eel szerinti juttatds. [Ectv. 38. § (1) es (2)
bekezdes]
2.2 Az egyesulet iigyintezo es kepviseleti szerve a 6 tagu Vezetoseg akik jelenleg:
Dr. Toth Tibor
a.n.: Varga Ilona
1064 Budapest, Rozsa u. 42.
elnok
Bakacsi Zsofia Dr.
1048 Bp., Intarzia u. 5. III./7.
titkar

Szabone Kele Gabriella
8000 Szekesfehervar, Vertami u. 41.
elnokhelyettes
Pirko Bela
2100 Godollo, Gomba u. 8.
szervezo titkar

Laszlo Peter
1011 Bp., Szalag u. 13.
szervezo titkar

Fuchs Marta
2600 Vac, Hattyu u. 32.
penztarnok

Az egyesulet torvenyes kepviseletet az elnok Idtja el.
A kepviseleti jog gyakorldsdnak terjedelme: dltaldnos.
A kepviseleti jog gyakorldsdnak modja: ondllo.
Hataskore:
a./ az egyesulet napi ugyeinek vitele, a hatdskorebe tartozo ugyekben a dontesek meghozatala;
b./ a beszdmolok elokeszitese es azoknak a kozgyules ele terjesztese;
c.f az eves koltsegvetes elkeszitese es annak a kozgyules ele terjesztese;
d./ az egyesiileti vagyon kezelese, a vagyon felhaszndldsdra es befektetesere vonatkozo, a
kozgyules hatdskorebe nem tartozo dontesek meghozatala es vegrehajtdsa;
e./ a kozgyules osszehivdsa, a tagsdg es az egyesulet szerveinek ertesitese;
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-

fj a Vezetoseg dltal osszehivott kozgyules napirendipontjainak meghatdrozdsa;
g./ reszvetel a kozgyulesen es vdlaszadds az egyesillettel kapcsolatos kerdesekre;
h.f a tagsdg nyilvdntartdsa;
i./ az egyesulet hatdrozatainak, szervezeti okiratainak es egyeb konyveinek vezetese;
- ]./ az egyesulet mukodesevel kapcsolatos iratok megorzese;
k./ az egyesuletet erinto megszunesi ok fenndlldsdnak mindenkori vizsgdlata es anndk
bekovetkezte eseten az e torvenyben eloirt intezkedesek megtetele; es
I./ a tagfelvetelerol valo dontes.
m/dontes mindazon kerdesben, amelyetjogszabdly vagy alapszabdly a hatdskorebe utal.
2.2.1 A Vezetoseg tagja az a nagykoni szemely lehet, akinek cselekvokepesseget a tevekenysege
ellatasahoz sziikseges korben nem korlatoztak. Ha a Vezetoseg tagja jogi szemely, a jogi szemely
koteles kijelolni azt a termeszetes szemelyt, aki a vezetosegi tagi feladatokat neveben ellatja. A
Vezetoseg tagjaira vonatkozo szabalyokat a kijelolt szemelyre is alkalmazni kell. A Vezetoseg tagja
iigyvezetesi feladatait szemelyesen koteles ellatni.
Nem lehet a Vezetoseg tagja az,
- akit btincselekmeny elkovetese miatt jogerosen szabadsagvesztes biintetesre iteltek, amig a
btmtetett eloelethez fuzodo Mtranyos jogkovetkezmenyek alol nem mentesult,
- Nem lehet vezeto tisztsegviselo az, akit e foglalkozastol jogerosen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozastol jogeros biroi itelettel eltiltottak, az eltiltas hatalya alatt az iteletben megjelolt
tevekenyseget folytato jogi szemely vezeto tisztsegviselqje nem lehet.
- Nem lehet vezeto tisztsegviselo aki kozugyektol eltilto itelet hatalya alatt all (Btk. 61.§ (2) bek. i)
pont).
- Az eltiltast kimondo hatarozatban megszabott idotartamig nem lehet vezeto tisztsegviselo az,
akit eltiltottak a vezeto tisztsegviseloi tevekenysegtol.
A kozhasznu. szervezet megszuneset koveto harom evig nem lehet mas kozhaszmi szervezet vezeto
tisztsegviseloje az a szemely, aki korabban olyan kozhaszmi szervezet vezeto tisztsegviseloje volt —
annak megszuneset megelozo ket evben legalabb egy evig -,
a) amely jogutod nelkill sziint meg ligy, hogy az allami ado- es vamhatosagnal nyilvantartott adoes vamtartozasat nem egyenlitette ki,
b) amellyel szemben az allami ado- es vamhatosag jelentos osszegii adohianyt tart fel,
c) amellyel szemben az allami ado- es vamhatosag uzletlezaras intezkedest alkalmazott, vagy
tizletlezarast helyettesito birsagot szabott ki,
d) amelynek adoszamat az allami ado- es vamhatosag az adozas rendjerol szolo torveny szerint
felfilggesztette, illetoleg torolte.
A Vezetoseg tagja koteles valamennyi erintett kozhasznu szervezetet elozetesen tajekoztatni arrol,
hogy ilyen tisztseget egyidejuleg mas kozhasznu szervezetnel is betolt.
Megszunik a vezeto tisztsegviseloi megbizatds:
a./ a megbizds idotartamdnak lejdrtdval;
b./ visszahivdssal;
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c.f lemonddssal;
d.f a vezeto tisztsegviselo haldldval vagyjogutod nelkuli megszunesevel;
e.f a vezeto tisztsegviselo cselekvokepessegenek a tevekenysege elldtdsdhoz szukseges korben
torteno korldtozdsdval;
f./a vezeto tisztsegviselovel szembeni kizdrd vagy osszeferhetetlensegi ok bekovetkeztevel.
A vezeto tisztsegviselo megbizatdsdrol az egyesulethez cimzett, az egyesulet mdsik vezeto
tisztsegviselo]'ehez intezett nyilatkozattal bdrmikor lemondhat. Ha ajogi szemely mukodokepessege
ezt megkivdnja, a lemondds az uj vezeto tisztsegviselo kijelolesevel vagy megvdlasztdsdval, ennek
hidnydban legkesobb a bejelentestol szdmitott hatvanadik napon vdlik hatdlyossd.
2.2.2. A Vezetoseg donteseirol nyilvantartast kell vezetni, melybol a dontesek tartalma, idopontja es
hatalya, valamint a dontest tamogatok es ellenzok szamaranya megismerheto. A jegyzokonyv
roviditett osszefoglalasat, valamint a nyilvantartast a honlapon, tovabba Tarsasag Hirleveleben kell
kozzetenni.
2.2.3. A Tarsasag Vezetosegenek tagjai: elnok, elnokhelyettes, titkar, ket szervezotitkar, penztarnok.
A Vezetoseg tagjai a Tarsasag vezeto tisztsegviseloi, akik felelos szemelyek.
2.2.4.A Vezetoseg feladata a Tarsasag operativ vezetese. A Vezetoseg:
- A Kozgyiiles hatarozatainak megfeleloen intezi, iranyitja a Tarsasag tlgyeit.
- Szervezi a Tarsasag nagyrendezvenyeit.
- Az alapszabalyi, a kozgyulesi hatarozatok iranyelveinek megfeleloen biztositja a Tarsasag
kulonbozo szakosztalyainak mukodeset.
- Kapcsolatot epit ki tudomanyos es tarsadalmi egyesuletekkel, szovetsegekkel.
- Gondoskodik a Tarsasag kepviseleterol bel- es kiilfoldi tudomanyos es tarsadalmi kapcsolatokbol
eredo osszejoveteleken, kongresszusokon es szakmai megbeszeleseken.
- Intezi a Tarsasag igazgatasi-, gazdalkodasi- es penziigyeit, vallalkozasait.
- Gondoskodik a kozhasznusagi melleklet elkesziteserol es azt a Kozgyiiles ele terjeszti.
- Alapitvanyok letrehozasat kezdemenyezi
- Kitiintetesek es jutalmak adomanyozasat kezdemenyezheti es szakmai munkaert jutalmak adasat
javasolharja.
- Javaslatot tesz a tiszteletbeli tagsagra.
2.2.5. A Tarsasag Vezetosege szukseg szerint, de legalabb evente negyszer iilesezik. A Vezetoseg
iilese nyilvanos, de indokolt esetben a vezetosegi tilest levezeto elnok zart tilest rendelhet el. A
Vezetoseg iilesenek napirendjere vonatkozo Javaslatot az elnok es a titkar allitja ossze. A Vezetoseg
uleseit az elnok vagy megbizdsdbol a titkar hivja ossze. Mellekelni kell a meghivohoz a napirend
fontosabb pontjaira vonatkozo irdsos anyagot is. A Vezetosegi tilest az elnok legalabb 15 nappal az
ules idopontja elott kikilldott meghivoval, elsodlegesen az egyesulet szekhelyere hivja ossze
irdsban, igazolhato modon. Irdsbeli igazolhato modon torteno kezbesitesnek minosul: pi. ajdnlott
vagy tertivevenyes kuldemenykent, tovdbbd a tagnak az elektronikus levelezesi cimere torteno
kezbesites azzal, hogy a kezbesites visszaigazoldsra keruljon (elektronikus tertiveveny).
A Vezetosegi ulesre szolo meghivo tartalmazza az egyesulet nevet, szekhelyet, a Vezetosegi tiles
helyet, idejet es ajavasolt napirendipontokat. A napirendipontokat a meghivoban legalabb olyan
reszletezettseggel kell rogziteni, hogy a vezetosegi tagok dlldspontjukat kialakithassdk.
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A Vezetosegi ulesre szolo meghivot az egyesulet szekhelyen es honlapjdn nyilvdnossdgra hell hozni.

A vezetoseg ulesei nyilvdnosak, amely nyilvdnossdg jogszabdlyban meghatdrozott esetekben
korldtozhato. [Ectv. 37. § (1) bekezdes]
Ha a Feliigyelobizottsag vagy a vezetosegi tagok 25%-a irasban. inditvanyozza, annak
kezhezveteletol szamitott 30 napon beltil az Vezetoseget rendkivilli tilesre kell osszehivni.
2.2.7. A vezetoseg hatdrozatdt — az alapszabdly vagy torveny eltero rendelkezese hidnydban —
egyszeru szotobbseggel, nyilt szavazdssal hozza. A vezetoseg hatdrozatkepes, ha ulesen a szavazati
jogdban nem korldtozott vezetosegi tagok tobb mint a fele jelen van. Ket vezetosegi tag jelenlete
eseten kizdrolag egyhangulag hozhato hatdrozat.
A hatdrozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a hatdrozat kotelezettseg vagy felelosseg alol mentesit vagy a jogi szemely terhere
mdsfajta elonyben reszesit;
b) akivel a hatdrozat szerint szerzodest kell kotni;
c) aki ellen a hatdrozat alapjdnpert kell inditani;
d) akinek olyan hozzdtartozdja erdekelt a dontesben, aki az egyesiiletnek nem tag/a;
e) aki a dontesben erdekelt mas szervezettel tobbsegi befolydson alapulo kapcsolatban all;
vagy
f)
aki egyebkent szemelyesen erdekelt a dontesben.
A vezetoseg hatdrozathozataldban nem vehet reszt az a szemely, aid vagy akinek kozeli
hozzdtartozoja a hatdrozat alapjdn
a./ kotelezettseg vagy felelosseg alol mentesiil, vagy
b./ bdrmilyen mds elonyben reszesul, illetve a megkotendojogugyletben egyebkent erdekelt.
Nem minosiil elonynek a kozhasznu szervezet eel szerinti jiittatdsai kereteben a bdrki altal megkotes
nelkul igenybe veheto nem penzbeli szolgdltatds, illetve az egyesulet altal tagjdnak, a tagsdgi
jogviszony alapjdn nyujtott, letesito okiratnak megfelelo eel szerinti juttatds.
A vezetosegi ulesroljegyzokonyvet kell felvenni, amelyet a jelenlevo vezetosegi tagok irnak aid.
Ajegyzokonyv tartalmazza a hatdrozatok sorszdmdt, a dontesenek tartalmdt, idopontjdt es hatdlydt,
illetve a dontest tdmogatok es ellenzok szdmardnydt (ha lehetseges, szemelyet).
A vezetoseg hatdrozatait a vezetosegi ulesen szoban kihirdeti es az erintett tag(okk)al a hatdrozat
meghozataldt koveto 8 napon belul irasban, igazolhato modon is kozli a hatdrozatoknak az
egyesulet honlapjdn torteno kozzetetelevel egyidejiileg. [Ectv. 37. § (3) b) pontj
A kozgyules es a vezetoseg hatdrozatait az elnok koteles a Hatdrozatok Konyvebe bevezetni.
2.2.8. Az iileseken meghivottkent tanacskozasi joggal reszt vesz
- a Feliigyelobizottsag elnoke,
- akiket a Vezetoseg raeghlv.
2.2.9. A Tarsasag tisztsegviseloi, akik liarmadik szemelyek fele kepviselik az egyesxiletet: az Elnok,
az elnokhelyettes, a titkar, a szervezo titkarok es a penztarnok.
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A Tarsasag elso szamu vezeto tisztsegviselqje az elnok, aki altalanosan es egyszemelyben kepviseli
a Tarsasagot a kulonbozo szerveknel es intezmenyeknel, valamint a nemzetkozi kapcsolatokban,
gyakorolja a rminkaltatoi jogot. A vezeto tisztsegviselo feletti nrunkaltatoi jogok gyakorlasa, ha a
vezeto tisztsegviselo az egyesiilettel munkaviszonyban all, a kozgyules bataskorebe tartozik. Az
elnok alairasi joga onallo ahiteles alairasi cimpeldany szerint.
A Tarsasag Elnoke, aki harmadik szemelyek fele teljes jogkorrel es felbatalmazassal onalloan
kepviseli az egyesiiletet:
Dr. Toth Tibor
1064 Budapest, Rozsa u. 42.
2.2.10 Az elnokot akadalyoztatasa eseten altalanosan az elnokbelyettes helyettesiti. Az
elnokhelyettes alafrasi joga a titkarral vagy barmelyik szervezo titkarral egyiittes a hiteles alairasi
cimpeldany szerint.
2.2.11 A Tarsasag titkara intezi a Tarsasag igazgatasi ugyeit Elkesziti a Tarsasag munkatervet,
koltsegvetesi eloiranyzatat, az evzaro jelentest melyeket a Valasztmany ele terjeszt. Szerkeszti es
elektronikus formaban terjeszti a Tarsasag Hirlevelet. Jogosult altalanosan, egyiittes alairasi joggal
kepviselni Tarsasagot kiilso szemelyeknel es hatosagoknal.
2.2.12 Szervezotitkarok nyilvantartjak a vezeto szervek (a Kozgyiiles, a Vezetoseg es a
Valasztmany) donteseit. A nyilvantartasban fel kell tiintetni a dontest bozo szerv megjeloleset, a
dontes targyat, idopontjat, a szavazasban reszt vevo szemelyek szamat, a donteshozatal modjat
(nyilt vagy titkos), dontest tamogatok es ellenzok szamaranyat. A jegyzokonyv roviditett
osszefoglalasat, valamint a nyilvantartast a bonlapon, tovabba Tarsasag Hirleveleben kell
kozzetenni.
A Szervezotitkarok a Tarsasag tagjairol naprakesz nyilvantartast vezetnek, es az eves tagdijakat
beszedik. Tagdij ermaradas eseten a penztarnok jelzese alapjan a Szervezotitkarok gondoskodnak
annak beszedeserol, eredmenytelenseg eseten ket ev utan a tagsag megszuneserol. ,,A tagsagi
viszony megsziinik a tagnyilvantartasbol valo torlessel: amennyiben a tag az esedekes tagdijat a
szervezotitkar felszolitasa ellenere a felszolitasban megjelolt bataridon beliil nem fizeti meg. A
Szervezotitkarok a torlesrol a jogorvoslati lebetosegre tortent figyelmeztetest (fellebbezes a
kozgyulesbez) is tartalmazo batarozatot boznak es kezbesitik a torolt tagnak."
A Szervezotitkarok feladata a Tarsasag tagsaganak bovitese, az uj tagok beleptetese, a Tarsasag
Tagjainak tajekoztatasa, igy kiemelten a bonlap mukodtetese. A Szervezotitkarok feladata a
Tarsasag rendezvenyeihez tamogatok keresese. Kepviseleti joguk tipusa: egyiittes es altalanos.
2.2.13 A penztarnok feladata a Tarsasag penziigyeinek napi operativ intezese, a bevetelek es
kiadasok kezelese. Az elnok felhatalmazasa alapjan kezeli a Tarsasag szamlajat, onnan arutalasokat
indithat. A penztarnok nyilvantartast vezet a befolyo tagdijakrol. Kepviseleti joganak ripusa:
egyiittes es altalanos.
2.2.14. A Tarsasag Titkarsagot miikodtethet. A Titkarsag munkajaert a Tarsasag Vezetosege felelos.
A titkarsag elozetes bejelentkezes es az Elnok hozzajarulasa alapjan biztositja az erdeklodoknek a
Tarsasag mukodesevel kapcsolatosan keletkezett iratokba valo betekintest.
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2.3.) A Tarsasag Valasztmanyanak tagjai: a Vezetoseg, a tiszteletbeli elnok, az orokos elnok
valamint a szakosztalyok elnokei. A szakosztalyok elnokeit a titkaraik, vagy az elnok altal
megbizott vezetosegi tag teljes hataskorrel helyettesithetik.
2.3.1. A Valasztmany feladatai:
- Meghatarozza a Tarsasag Ugyrendjet
- Velemenyezi az Ellenorzo Bizottsag ugyrendjet.
- Megallapftja a rendes tagok altal fizetendo tagdijat.
- Odaiteli a Tarsasag emlekermeit es szakmai elismereseit.
- Megvitatja es szakmailag jovahagyja a Tarsasag nagyrendezvenyeinek tervet, a kulso szervek
reszere keszitett szakmai allasfoglalasokat, koncepciokat.
- Jovahagyja a szakosztalyok alapitasat, vagy megszunteteset
- Odaiteli a Tarsasag emlekermeit es szakmai elismereseit.
- Palyadljak es jutalmak adomanyozasat kezdemenyezheti es szakmai munkaert jutalmak adasat
javasolhatja.
- Megvitatja es szakmailag jovahagyja a Tarsasag eves nagyrendezvenyeinek, kozponti
rendezvenyeinek tervet, valamint a kulso szervek reszere keszitett szakmai allasfoglalasokat,
koncepciokat.
- Oktatasi es tovabbkepzesi kerdesekben javaslatokat tesz.
- Jovahagyja a szakosztalyok alapitasat, vagy megszunteteset.
- Alkalmi bizottsagokat kuld ki.
2.3.2. A Tarsasag elnoke hivatalbol a Valasztmany elnoke.
2.3.3. A Valasztmanyt az elnok hivja egybe, minden felevben legalabb egyszer. A Valasztmany
•iilese nyilvanos. A Valasztmany ulesenek napirendjere vonatkozo javaslatot a Valasztmany elnoke
allitja ossze. Mellekelni kell a meghivohoz a napkend fontosabb pontjaira vonatkozo irasos anyagot
is.
2.3.4. Rendkivuli valasztmanyi ulest kell osszehivni, ha a valasztmanyi tagok egyharmada vagy a
Feltigyelobizottsag a targy megjelolesevel irasban inditvanyozza, annak kezhezveteletol szamitott
SOnaponbelul.
2.3.4 A Valasztmany donteseit szakmai kerdesekben nyilt, egyeb esetekben titkos szavazassal,
egyszeru szotobbseggel hozza. Hatarozatkepes a Valasztmany, ha a tagoknak legalabb 50 %-a + 1
fo jelen van. Hatarozatkeptelenseg eseten - ugyanazon napkend targyalasara masodik
osszehivaskor amegjelentek szamatol ruggetleniil hatarozatkepes. Ahatarozathozatalban nem vehet
reszt az a szemely, aki vagy akinek kozeli hozzatartozoja, elettarsa a hatarozat alapjan
- kotelezettseg alol mentesul, vagy
- barmilyen mas elonyben reszesul, illetve a megkotendo jogiigyletben egyebkent erdekelt. Nem
minosul jogelonynek a tagsagi viszony alapjan nyujtott celszerinti juttatas. A Valasztmany
hatarozatairol, donteseirol az erintetteket ertesiteni kell, a tagsagot pedig a Hirlevelben es a
Tarsasag honlapjan kell tajekoztatni.
2.3.5 Az iileseken meghivottkent tanacskozasi joggal reszt vesz
- az Ellenorzo Bizottsag elnoke,
- a targyalt temanak megfeleloen az adott bizottsag kepviseloje, valamint
- akiket a Valasztmany meghiv.
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2.3.6. A Valasztmany donteseirol nyilvantartast kell vezetni, melybol a dontesek tartalma, idopontja
es hatalya, valamint a dontest tamogatok es ellenzok szamaranya megismerheto. A jegyzokonyv
roviditett osszefoglalasat, valamint a nyilvantartast a honlapon, tovabba Tarsasag Hirleveleben kell
kozzetenni.
2.3.7. A Valasztmany a Kozgyiilesek kozotti idoben szakmai kerdesekben segiti es tamogatja az
vezetoseg munkajat.
2.3.8. A Tarsasag neveben szakmai allasfoglalasra a Valasztmany jogosult.
2.4. A Feliigyelobizottsag:
2.4.1. Ha a kozhasznu szervezet eves bevetele meghaladja az otvenmillio forintot, a vezeto szervtol
elkiiloniilt feliigyelo szerv letrehozasa akkor is kotelezo, ha ilyen kotelezettseg mas jogszabalynal
fogva egyebkent nem all fenn. Kotelezo feliigyelobizottsagot letrehozni, ha a tagok tobb mint fele
nem termeszetes szemely, vagy ha a tagsag letszama a szaz fot meghaladja. A feliigyelobizottsag
feladata az egyesiileti szervek, valamint a jogszabalyok, az alapszabaly es az egyesiileti hatarozatok
vegrehajtasanak, betartasanak ellenorzese. A Feliigyelobizottsag tagjai felelos szemelyek.
2.4.2. A Feliigyelobizottsag, mint a Tarsasag feliigyelo bizottsaga, feliigyeli a Tarsasag
alapszabalyszeru miikodeset, kiilonosen a vagyoni eszkozoknek a jogszabalyokban meghatarozott
modon torteno felhasznalasat. Eszreveteleit a Kozgyiilessel es a Vezetoseggel kozli. A
Feliigyelobizottsag elnoket es ket tagjat a tagsag kozvetleniil valasztja meg a vezetoseggel azonos
modon es idotartamra.
Mukodeseert kizarolag a Kozgyiilesnek felelos, iigyrendjet - a Vezetoseg velemenyet meghallgatva
- maga hatarozza meg.
2.4.3. Nem lehet a Feliigyelobizottsag elnoke vagy tagja az a szemely,
a) akit buncselekmeny elkovetese miatt jogerosen szabadsagvesztesre iteltek, amig a biintetett
eloelethez fiizodo hatranyos jogkovetkezmenyek alol nem mentesiilt, vagy aki a kozhasznu
szervezetekrol szolo 2011. evi CLXXV. torveny (Ectv.) 38. § (3) bekezdeseben es 39. §-aban
foglalt, tovabba a Ptk. 3:22. § es 3:26 §-aban" meghatarozott osszeferhetetlensegi szabalyainak
hatalya alatt all.
b) aki a Vezetoseg tagja, tovabba aki a Tarsasagban barmilyen mas tisztseget betolt,
c) a Tarsasagban e megbizatasan kiviil mas tevekenyseg kifejtesere iranyulo egyeb jogviszonyban
all,
d) a Tarsasag eel szerinti juttatasabol reszesiil, kiveve ami tagkent az Alapszabaly szerint megilleti,
illetve
e) az a)-d) pontban meghatarozott szemelyek kozeli hozzatartozoja vagy elettarsa.
2.4.4. A Felugyelobizottsag rendszeresen koteles ellenorizni a Tarsasag gazdalkodasat, penzugyi
helyzetet, a Tarsasag Alapszabaly szerinti miikodeset, kozhasznu tevekenyseget, valamint az
Alapszabalyban es a Tarsasag Ugyrendjeben foglaltak betartasat. Ennek soran a vezeto
tisztsegviseloktol jelentest, a Tarsasag munkavallaloitol pedig tajekoztatast vagy felvilagositast
kerhet, tovabba betekinthet a Tarsasag konyveibe es irataiba, azokat megvizsgalhatja. Ha az
ellenorzes soran szabalytalansagot eszlel, harom napon beliil ellenorzesi jelentesben irasban fel kell
erre hivni a szabalytalansag elkovetojenek figyelmet. Az ellenorzesi jelentest a Felugyelobizottsag
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elnoke, vagy megbizasabol a Feltigyelobizottsag valamelyik tagja irja ala. A szabalytalansagrol
ertesiti a Tarsasag titkarat.
Sulyosabb esetben a Feltigyelobizottsag elnoke a Bizottsag tobbsegevel egyetertesben jelenti a
szabalytalansagot a Tarsasag elnokenek, aki a sztikseges intezkedeseket 8 napon beltil koteles
kiadni es ezekrol a Feltigyelobizottsag elnoket ertesiteni. A Feltigyelobizottsag inditvanyozhatja az
intezkedesre jogosult szerv (Kozgyules, Vezetoseg,) osszehivasat.
2.4.5 A Feltigyelobizottsag koteles az intezkedesre jogosult szervet (Kozgyules, Vezetoseg)
tajekoztatni es annak osszehivasat kezdemenyezni, ha arrol szerez tudomast, hogy
a.) a Tarsasag mukodese soran olyanjogszabalysertes vagy a szervezet erdekeit egyebkent siilyosan
serto esemeny (mulasztas) tortent, amelynek megszuntetese vagy kovetkezmenyeinek elharitasa,
illetve enyhitese az intezkedesre jogosult vezeto szerv dontesetteszi sztiksegesse;
b.) a vezeto tisztsegviselok felelosseget megalapozo teny mertilt fel.
2.4.6. Ha az intezkedesre jogosult szerv osszehlvasara a Feltigyelobizottsag inditvanya ellenere annak megteteletol szamitott 30 napon beltil - nem kertil sor, ugy a hatarido eredmenytelen eltelte
utan a vezeto szerv osszehlvasara a Feltigyelobizottsag is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a
torvenyes mukodes helyreallitasa erdekeben szukseges rntezkedeseket nem teszi meg, a
Feltigyelobizottsag a torvenyessegi feltigyeletet ellato szervet koteles haladektalanul ertesiteni.
2.4.7. A Feltigyelobizottsag ev kozben szukseg szerint tart tilest. Az evi rendes Kozgyules elott
azonban egy tilest feltetlentil kell tartania, amelyen a Tarsasag eves koltsegveteserol,
zarszamadasarol, valamint a kiemelkedoen kozhasznu es kozhasznu tevekenysegrol szolo
mellekletet, tovabba a Feltigyelobizottsag eves tevekenysegerol szolo beszamolot megvitatjak es
elfogadjak. Az tiles idopontjat ugy kell meghatarozni, hogy a Feltigyelobizottsag jelentese,
velemenye es javaslata a Kozgyules tigyrendjeben meghatarozott idopontig a Vezetoseghez
eljuttathato legyen.
2.4.8. A Tarsasag tisztsegviseloi es tagjai kotelesek a Feltigyelobizottsag tagjainak a kert
felvilagositasokat megadni es a vizsgalando anyagot rendelkezesre bocsatani, a Tarsasag
konyveibe, irataiba valo betekintest biztositani.
2.4.9 A Feltigyelobizottsag uleseit annak elnoke hivja ossze. Az irasos meghivot a hely, id6pont,
naprrend feltiintetesevel legkesobb az tilest megelozo 10 nappal ki kell ktildeni. Mellekelni kell a
meghivohoz a napirend fontosabb pontjarra vonatkozo irasos anyagot is. A Felugyelobizottsag
iileseinek hatarozatkepessegehez a tagok 2/3-anak jelenlete sztikseges. A Felugyelobizottsag
hatarozatait nyilt - szemelyi kerdesekben titkos -, egyszerii szotobbseggel hozott szavazassal hozza,
szavazategyenloseg eseten a kerdest vagy elvetettnek kell tekinteni vagy uj szavazast kell tartani.
2.4.10 A Feltigyelobizottsag tileserol jegyzokonyvet kell kesziteni, melyet a bizottsag elnoke es a
jegyzokonywezeto hitelesft.
2.4.11 A Felugyelobizottsag tagjai a Kozgyulesen, a Feltigyelobizottsag elnoke a Vezetoseg tilesein
tanacskozasi joggal vesznek, illetve vesz reszt. Az eves koltsegvetes es a zarszamadas, valamint a
kozhasznu tevekenysegrol szolo melleklet elfogadasa targyaban a Kozgyules csak a
Felugyelobizottsag velemenyenek es javaslatainak ismereteben donthet.
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2.5 A Tarsasag szakosztalyai:
2.5.1 A Tarsasag Vezetosege orszagos jelleggel szakosztalyokat miikodtethet a talajtan barmely
szakteruletenek miivelesere, ha sok evre kiterjedo tartos erdeklodes es a letszam alakulasa
megkfvanja. Feladatuk a szakag irant erdeklodok szaktevekenysegenek osszefogasa,
megszervezese, a szakag miivelese, kepviselete.
2.5.2 A szakosztalyok munkajukat a szakag sajatsagainak megfeleloen szervezik. A Tarsasag tagjai,
nyilatkozatuk alapjan barmely szakosztaly tagjai lehetnek.
2.5.3 A szakosztalyok vezetoseget (elnok, titkar) a szakosztaly tagsaga, a tisztujfto ciklusnak
megfelelo idotartamra, kozvetlen, titkos szavazassal, egyszeru szotobbseggel valasztja.
2.5.4 Elnoki, vagy titkari tisztseg iiresedese eseten uj valasztast kell tartani. Vezetosegi tag helyet
ket valasztas kozott a szervezet vezetosege a legtobb szavazatot kapott portaggal toltheti be.
2.5.5 Komagaslo szakmai erdemek elismereseiil tiszteletbeli ernok valaszthato.

Elektronikus iilesezes
1. A Tarsasag Kozgyulese, Vezetosege es Valasztmanya a hatarozatait iiles tartasa nelkiil,
elektronikus uton leadott szavazatokkal is meghozhatja. Az ilyen hatarozathozatalt a Vezetoseg a
hatarozat tervezetenek a tagok reszere torteno megkuldesevel kezdemenyezi.
1.1 Az elnok es az ehiokhelyettes osszeallitja a dontes-elokeszito anyagot, melyben kifejtesre
keriilnek a dontes mellett es ellene szolo ervek, a dontes anyagi es targyi kovetkezmenyei es a
dontesi altemativak.
1.2 A dokumentaciot elektronikus formaban elkiildi a szavazati joggal rendelkezok reszere.
1.3 A tagok szamara a tervezet kezhezveteletol szamitott legalabb nyolcnapos hataridot kell
biztositani arra, hogy szavazatukat megkiildjek az iigyvezetes reszere.
Az Alapszabaly hatarozatkepessegre es szavazasra vonatkozo rendelkezeseit azzal az elteressel kell
alkalmazni, hogy a hatarozathozatali eljaras akkor eredmenyes, ha legalabb annyi szavazatot
megkiildenek az iigyvezetes reszere, amennyi szavazati jogot kepviselo tag jelenlete a
hatarozatkepessegehez sziikseges lenne iiles tartasa eseten.
Ha barmely tag az iiles megtartasat kivanja, a legfobb szerv iileset az iigyvezetesnek ossze kell
hivnia.
A szavazasra megszabott hatarido utolso napjat koveto harom napon beliil - ha valamennyi tag
vagy alapito szavazata ezt megelozoen erkezik meg, akkor az utolso szavazat beerkezesenek
napjatol szamitott harom napon beliil - az iigyvezetes megallapitja a szavazas eredmenyet, es azt
tovabbi harom napon beliil kozli a tagokkal. A hatarozathozatal napja a szavazasi hatarido utolso
napja, ha valamennyi szavazat korabban beerkezik, akkor az utolso szavazat beerkezesenek napja.

..9'§
Az tigyrend
A Tarsasag szervezeti egysegernek, testiileteinek es titkarsaganak reszletes feladatkoret,
megvalasztasanak es tenykedesenek modjat (rendjet), valamint a kozhasznu szervezetkent vallalt
kotelezettsegekbol fakado eljarasokat a Vezetoseg altal jovahagyort Ugyrend szabalyozza, melyhez
csatolando a Feliigyelobizottsag iigyrendje. Az Ugyrend nyilvanos.
Az Ugyrend modositasat uj szervezeti egyseg lerrejotte eseten hat heten beliil vegre kell hajtani.
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10. §.
A Tarsasag vagyona es gazdalkodasa
1. A Tarsasag onallo vagyonnal rendelkezik. A tarsasag a gazdalkodasa soran elert eredmenyet nem
oszthatja fel, azt letesito okirataban meghatarozott kozhasznu tevekenysegere kell forditania.
A tarsasag a vezeto tisztsegviselot, a tamogatot, az onkentest, valamint e szemelyek kozeli
hozzatartozqjat - a barki altal megkotes nelkul igenybe veheto szolgaltatasok, illetve az egyestilet
altal tagjanak a tagsagi jogviszony alapjan nyujtott, letesito okiratnak megfelelo juttatasok
kivetelevel - eel szerinti juttatasban nem reszesitheti.
A tarsasag barmely eel szerinti juttatasat - a letesito okiratban meghatarozott szabalyok szerint palyazathoz kotheti. Ebben az esetben a palyazati felMvas nem tartalm.azb.at olyan felteteleket,
amelyekbol - az eset osszes korulmenyeinek merlegelesevel - megallapitbato, bogy a palyazatnak
elore megbatarozott nyertese van (szinlelt palyazat). Szinlelt palyazat a eel szerinti juttatas alapjaul
nem szolgalbat.
A tarsasag valtot, illetve mas bitelviszonyt megtestesito ertekpapirt nem bocsatbat ki, gazdasagivallalkozasi tevekenysegenek fejlesztesebez kozhasznu tevekenyseget veszelyezteto merteku bitelt
nem vebet fel.
Abefektetesi tevekenyseget vegzo kozbaszmi szervezetnek befektetesi szabalyzatot kell keszitenie,
amelyet a dontesbozo szerv - ba ilyet letreboztak - a feltigyelo szerv velemenyenek kikereset
kovetoen fogad el.
A tarsasag, valamint jogi szemelyiseggel rendelkezo szervezeti egysege koteles a beszamolo
jovabagyasaval egyidejuleg kozbasznusagi mellekletet keszfteni, amelyet a beszamoloval azonos
modon koteles jovahagyni, letetbe belyezni es kozzetenni.
A tarsasag beszamolojaba, kozbasznusagi mellekletebe barki betekintbet, es abbol sajat koltsegere
masolatot keszitbet.
2. A Tarsasag nem nyeresegelvu, minden bevetelet az Alapszabalyban meghatarozott tevekenysegre
forditja, a tarsadabni szervezetekre es a kozhaszma szervezetekre ervenyes szabalyok szerint
gazdalkodik.
Bevetelei:
— a tagok altal fizetett tagdij,
— allami, onkormanyzati es gazdalkodo szervezeti tamogatas,
— adomany, illetve tartos adomany,
— a vallalkozasokbol szarmazo bevetelek,
— egyeb bevetelek.
3. Az egyesulet gazdasdgi-vdlla.lkoza.si tevekenyseget csak kozhasznu vagy a jelen alapszabdlyban
meghatarozott alapcel szerinti tevekenyseg megvalositdsdt nem veszelyeztetve vegez. [Ectv. 34. §
(1) bekezdes b.) pont] Ebbol szarmazo eredmenyet nem oszrja fel, azt az Alapszabalyban
meghatarozott celok eleresere, illetve kozhaszmi tevekenysegre forditja.
4. A Tarsasag az alapcel (ezen beliil kozhaszmi) illetve gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegebol
szarmazo beveteleit es koltsegeit, raforditasait (kiadasait) elkiilonitetten tartja nyilvan.
5. A Tarsasag eves penziigyi terv alapjan gazdalkodik, melyet a Vezetoseg hagy jova, es melyrol
koteles a Kozgyxilest tajekoztatni.
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6. A Tarsasag alapszabaly szerinti tevekenysegenek es gazdalkodasanak fobb adatait a targyevet
koveto evben nyilvanossagra hozza.
7. A Tarsasag tartozasaiert sajat vagyonaval felel. A tagok •—• a tagdij fizetesen tul — a Tarsasag
tartozasaiert sajat vagyonukkal nem felelnek.
8. Jogutodlassal torteno megszunes: Egyesulet mas jogi szemellye nem alakulhat at, csak
egyesulettel egyesulhet es csak egyesuletekre valhat szet
A jogutod nelkuli megszunes okai
A jogi szemely jogutod nelkuli megsziinesenek altalanos esetein til az egyestilet jogutod nelkul
megszunik, ha
a) az egyesulet megvalositotta celjat vagy az egyestilet celjanak megvalositasa lehetetlenne valt, es
uj celt nem hataroztak meg; vagy
b) az egyesulet tagjainak szama hat honapon keresztill nem eri el a tiz fot.
Ha a Tarsasag jogutod nelkul szunik meg, a hitelezok kielegitese utan fennmarado vagyonrol a
nyilvantarto birosag a torlest kimondo hatarozataban rendelkezik, Az egyesulet jogutod nelkuli
megsziinese eseten a hitelezok koveteleseinek kiegyenlitese utan fennmarado vagyont az
alapszabalyban meghatarozott, az egyesulet celjaval megegyezo vagy hasonlo eel megvalosftasara
letrejott kozhasznu szervezetnek kell atadni. A nyilvantarto birosag jogszabalyban meghatarozott
szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabaly nem tartalmaz rendelkezest a megsziino
egyesulet vagyonarol, vagy ha az alapszabalyban megjelolt kozhasznu szervezet a vagyont nem
fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg.
A fennmarado vagyon sorsarol a nyilvantarto birosag a torlest kimondo hatarozataban rendelkezik,
a vagyonatruhazas teljesitesere szukseg eseten iigygondnokot rendel ki. A vagyon feletti
rendelkezesi jog az egyesulet torlesevel szall at az uj jogosultra.
Az egyesulet jogutod nelkuli megsziinese utan a vezeto tisztsegviselokkel szemben e minosegiikben
az egyesiiletnek okozott karok miatti karteritesi igenyt - a jogeros birosagi torlestol szamitott egy
even belul - az egyesulet torlesenek idopontjaban tagsagi jogviszonyban allo tag vagy az
ervenyesitheti, akinek a reszere a megszuneskor fennmarado egyestileti vagyont at kellett adni,
vagy ha lett vohia vagyon, at kellett vohia adni.
Ha az egyesulet jogutod nelkul megszunik, a hitelezok kielegitetlen kovetelesuk erejeig karteritesi
igenyt ervenyesithetnek az egyesulet vezeto tisztsegviseloivel szemben a szerzodesen kivtil okozott
karokert valo felelosseg szabalyai szerint, ha a vezeto tisztsegviselo az egyesulet
fizeteskeptelensegevel fenyegeto helyzet beallta utan a hitelezoi erdekeket nem vette figyelembe.
Ez a rendelkezes vegelszamolassal torteno megszunes eseten nem alkalmazhato.
A tagsagi jogviszonybol, tovabba az egyesuleti szervek es a tagok egymas kozti jogviszonyabol
eredo jogvitakra a tagok allando vagy eseti valasztottbirosag eljarasat nem kotik ki.
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11. §.

Zaro rendelkezesek
1. Az alapszabdlyban nem szabdlyozott kerdesekre a Polgdri Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V.
torveny (Ptk.) es az egyesulesi jogrol, a kozhasznu jogdlldsrol, valamint a civil szervezetek
mukodeserol es tdmogatdsdrol szolo 2011. evi CLXXV. torveny (Ectv.) rendelkezesei az irdnyadoak.
2. Jelen modositott Alapszabalyt a 2016. szeptember 02-an tartott Kozgyules fogadta el, az ekkor
elfogadott, hianypotolt modositasok dolt betuvel szerepelnek a szovegben.

Debrecen, 2016. szeptember 02.

Dr. Toth Tibor
elnok

Igazolom, hogy az Alapszabaly egyseges szerkezetbe foglalt szovege megfelel az alapszabaly
modositasok alapjan azok hatalyos tartalmanak:

Ellenjegyezte:

?r. Galli Marfenna
ugyvW
1039 Bp., Czetz J. u. 70.
Telefax: 388-7570. 06-20463-0551
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