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AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
A 2015. január 28-án tartott küldöttgyűlésen hozott határozatok alapján egységes szerkezetbe
foglalva, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésére
és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseire. Jelen módosított egységes
szerkezetű Alapszabály a bekövetkezett jogszabályváltozások miatt a törvényes működés
megfelelőségét és az Egyesületben bekövetkezett változások megfelelőségét szolgálja
figyelemmel a tagsági viszonyok újraszabályozására és az Alapszabály rendelkezéseinek
pontosítására, újraszámozására. A módosított Alapszabály tekintetében a Fővárosi
Törvényszék 13.Pk.60.427/1989/35. számú végzéssel hiánypótlási felhívást bocsájtott ki,
amely hiánypótlási felhívás értelmében az Alapszabály egyes rendelkezéseinek módosítása
szükséges. A fentiekben rögzített hiánypótlási felhívás értelmében az Alapszabályt
küldöttgyűlés határozatával módosítani rendelte, ezen küldöttgyűlési határozatot tartalmazó
jegyzőkönyv jelen Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képezi. A hiánypótlási felhívás
alapján, illetve a küldöttgyűlés határozatai alapján módosított rendelkezések „dőlt” betűvel, a
hatályon kívül helyezett rendelkezések dőlt áthúzott betűvel kerülnek jelzésre, míg a 2014.
május 08-i küldöttgyűlés által elfogadott és a hiánypótlási felhívással nem érintett
rendelkezések az Alapszabály törzsszövegébe azonos betűtípussal és formával beépítésre
kerültek.
1. § Az Egyesület neve, címe és jogi helyzete
1.

Az Egyesület neve: Országos Erdészeti Egyesület (továbbiakban Egyesület)
Angolul: Hungarian Forestry Association
Franciául: Association Forestiere Hongroise
Németül: Ungarischer Forstverein
Oroszul: Vengerszkoje Obscsesztvo po Lesznomu hozjajsztvu
Az Egyesület rövidített neve: OEE

2.

Az Egyesület székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 91.

3.

Az Egyesület jelvénye kör alakú: piros keretben, fehér körmezőben öt tölgyfalevélből
álló csillag, csillag alatt 1851. évszám és a következő felirat:
" Országos Erdészeti Egyesület 1866"
A pecsét rajzolatban megegyezik a jelvénnyel.

4.

Az Egyesület zászlója: mérete 110 x 160 cm (fehér alapon lévő hímzések aranyszállal
és selyemfonallal) az egyik oldalán Magyarország címere tölgy és babérággal
koszorúzva, a másik oldalán az Egyesület jelvénye tölgyággal koszorúzva.

5.

Az Egyesület jelmondatként használt alapértékei: Szakértelem – Erkölcs –
Összetartozás
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6.

Az Egyesület önálló jogi személy. Az Országos Erdészeti Egyesület a célkitűzéseit
elfogadó természetes és jogi személyek közhasznú szakmai társadalmi szervezete. Az
Egyesületet a Fővárosi Bíróság a 6.Pk.60427/1 számú határozatával 1989. október 5én jegyezte be. Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a
továbbiakban: Civil Tv.) rendelkezései alapján közhasznú szervezetként működik.

7.

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési
képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választásokon induló jelöltet nem állít, és
nem támogat.
2.§ Az Egyesület célja

1.

Az Országos Erdészeti Egyesület célja az erdővel – mint a legösszetettebb szárazföldi
ökológiai rendszerrel és megújítható természeti erőforrással – való gazdálkodás
elméleti és gyakorlati alapjainak gazdagítása, a természeti értékek megóvásának
elősegítése, valamint a társadalom hosszú távú érdekeinek és a fenntartható fejlődés
szakmai alapelveinek a képviselete.

2.

Tagjai számára lehetőséget teremt ismereteik, tapasztalataik, eredményeik
kicserélésére és ismertetésére. Célja továbbá, hogy fórumot teremtsen az ezen
fejezetben felsorolt célokkal azonosulni kívánók számára, s tagjai között a szakmai és
baráti összetartást építse és fejlessze. Előmozdítja az Egyesület tagságának szakmai
egyetértését, az erdő szerepével, funkcióival kapcsolatos társadalmi és szakmai
álláspontok egységes képviseletét. Az Egyesület részt vesz tagságának szakmai
érdekvédelmében.

3.

Az Egyesület célja az egyesületi és szakmai hagyományok képviselete és fenntartása, a
határon túli magyar kötődésű szakmai szervezetek bevonásával. Különös tekintettel az
Erdészeti Lapok kiadására, a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár működésére és a
selmeci-soproni hagyományok ápolására.

4.

Együttműködik más hazai, külföldi és nemzetközi
egyesületekkel, szövetségekkel és szervezetekkel.

szakmai-tudományos

3. § Az Egyesület tevékenysége
1. A gazdálkodás alapvető szabályai:
Az Egyesület a jelen Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében
vagyonával önállóan gazdálkodik azzal, hogy vállalkozási tevékenysége kizárólagosan
másodlagos jellegű.
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a vagyoni
hozzájárulásuknak megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal
nem felelnek.
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Az Egyesület a jelen Alapszabályban meghatározott célok szerinti tevékenységet (a
továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) – ideértve a közhasznú tevékenységet is –
folytat és – célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében –
gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti
tevékenységét nem veszélyezteti. Ezen tevékenységek különösen, de nem
kizárólagosan a könyvkiadás és egyéb szakmai és egyesületi kiadványok kiadása,
utazásszervezés, rendezvényszervezés, szakmai, tanulmányi és sportversenyek
szervezése és lebonyolítása, szakvélemények készítése, szakmai tanácsadás,
erdőgazdálkodás, az ezekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások, amelyek során a
mindenkor hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelően köteles bizonylatot
kiállítani és szerződéseket kötni. E körben az Egyesület csak olyan módon vehet fel
hitelt, kölcsönt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti
(közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.
Az Egyesület legfőbb szervének feladata a működőképesség fenntartása, és a
fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a
szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése. A gazdálkodás
eredménye felosztásra nem kerül, kivéve a törvényben rögzített eseteket, az minden
esetben az alapcél szerinti tevékenységek ellátását szolgálja.
Fentieknek megfelelően az Egyesület alapcél szerinti tevékenységei a következők:
Erdők
1.1. A magyar erdők és a magyar erdészeti kultúra fenntartása és gyarapítása,
összhangban az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény 1. §-val.

1.

2.

Természetvédelem
közreműködik természetvédelmi döntések szakmai előkészítésében; önálló
javaslatokat dolgoz ki,
összhangban a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64. § (1)
bekezdésével.
2.1.

3.

Környezetvédelem
közreműködik a környezetvédelmi, vidék- és területfejlesztési döntések
szakmai előkészítésében,
összhangban a környezet védelemének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 10.§, 12.§, 38.§, 46. § és 48/A § (3) bekezdésével.
3.1.

Tudományos tevékenység, kutatás
4.1. a szakmai munka tudományos színvonalának emelése;
4.2. a tudomány eredményeinek gyakorlati alkalmazása;
4.3. az erdészeti, természet- és környezetvédelmi oktatás támogatása;
4.4. az erdészeti természet- és környezetvédelmi szakemberek ismereteinek és
tájékozottságának folyamatos gyarapítása,
összhangban a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 56. § c, d, f, h, i
pontjaival, a környezet védelemének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 53. §-val, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény 34. §-val és

4.
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a kutatás fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény
5. § (3) bekezdésével.
Kulturális örökség megóvása
az erdészeti, azon belül különösen a selmeci-soproni hagyományok őrzése és
ápolása;
5.2. tárgyi és személyi emlékek ápolása, gyűjtése;
5.3. az erdőkben található történelmi, szakrális emlékhelyek megőrzése,
fejlesztése, bemutatása,
összhangban a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 62. §-val,
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64. §-val, a helyi önkormányzatok
és szerveik, a köztársasági megbízottak valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat-és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) és b) pontjaival,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 7. pontjával.

5.

5.1.

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és tájékoztatás
a szakma etikai alapelveinek kialakítása, betartása és betartatása;
összehangolt egyesületi szellem kialakítása;
szakterületén és a közoktatásban ifjúsági természet- és környezetvédelmi
ismeretterjesztést végez;
6.4. a társadalmi kapcsolatok ápolásával és a tömegtájékoztatás eszközeinek
felhasználásával elősegíti az erdész szakma társadalmi megbecsülését;
6.5. hirdeti és terjeszti a tartamos erdőgazdálkodás alapelveit, ismerteti az
erdőgazdálkodás céljait, lehetőségeit, eredményeit és szerepét a gazdasági és
társadalmi fejlődésben;
6.6. feltárja és elemzi a társadalom elvárásait és közreműködik ezen elvárások
teljesítésében;
6.7. fórumot teremt a szakmát és a kapcsolódó szakterületeket érintő társadalmi
párbeszéd kialakulásához és fejlődéséhez s ezen keresztül az együttműködés
kiszélesítéséhez;
6.8. gondoskodik az Egyesület szakfolyóiratának, az 1862-ben alapított Erdészeti
Lapoknak rendszeres megjelenéséről,
6.9. gondoskodik az Egyesület Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtárának
működtetéséről és gyarapításáról,
összhangban a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64. §-val, a
környezet védelemének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 54. §-val,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 2. § (3) bekezdésével és
4. § (1) bekezdés a)-u) pontjaival.

6.

6.1.
6.2.
6.3.

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
az erdészeti dolgozók özvegyei és árvái, valamint a nyugdíjasok sorsának
lehetőség szerinti javítása, szociális támogatása,
összhangban a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 56-57. §§-val, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI törvény 14.§ és 18. §-val, a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI.
törvény 1-6. §§-val, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., 23. § (4) bekezdés 4., illetve (5) bekezdés
11. pontjával.

7.

7.1.
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Nemzetközi integráció elősegítése
8.1. aktív tagságot vállal és együttműködik a nemzetközi erdészeti és
természetvédelmi szervezetekkel;
8.2. szakmai továbbképzést biztosító nemzetközi tanulmányutak szervezésével
elősegíti minden képzettségi szintű tagja számára az ismeretek gyarapodását
és az információáramlást,
összhangban a környezet védelemének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 11. §-val.

8.

A fenti 1-7. pontokban felsorolt közhasznú tevékenységeinek elősegítése
céljából többek között:

9.

9.1.
9.2.

előadásokat, konferenciákat, vitaüléseket, továbbképzéseket és gyakorlati
bemutatókat rendez, utazásokat szervez;
szak- és egyéb könyveket, kiadványokat jelentet meg, illetve támogatja
kiadásukat, a törvény, illetve szerződéses kapcsolatai szerint
erdőgazdálkodást folytat.

Az Egyesület biztosítja, hogy tagjain kívül minden más érdeklődő is részesülhessen
közhasznú szolgáltatásaiból.
2. Az Egyesület bevételei és kiadásai:
Bevételek:
a) tagdíj;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint
kiutalt összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett
bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) az a)–f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
Kiadások:
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül
kapcsolódó költségek;
c) a működési költségek (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült
közvetett költségeket), valamint a többi tevékenységhez használt immateriális javak és
tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
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d) az a)–c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
Az Egyesület mind a bevételeit, mind a kiadásait a fentiek szerinti részletezésben,
elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.
Az Egyesület kizárólag kettős könyvvitelt vezethet, magyar nyelven, forintban.
Az Egyesület fentiek szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) az alapcél szerinti
(közhasznú) tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között az előzőekben
felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani.
Az Egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a
tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe.
Ha valamely évre vonatkozóan megállapítható, hogy az Egyesület elsődlegesen gazdaságivállalkozási tevékenységű szervezetnek minősült, az adóhatóság a civil szervezettel szemben
törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez.
3. Az adománygyűjtés szabályai
Az Egyesület javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. Az Egyesület nevében vagy
javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek
zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével, és csak az elnök
írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.
Az Egyesület részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv
szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
4. A gazdálkodásra vonatkozó különös rendelkezések:
Az Egyesület gazdálkodására egyebekben különösen a Civil Tv., a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény, a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes
kérdéseiről 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, a civil szervezet éves költségvetési tervét a
számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni.
A gazdálkodásról a nyilvánosságot évente megfelelően, így különösen a honlapján történő
megjelentetéssel tájékoztatni kell.
Az Egyesület működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával –
mint mérlegforduló nappal – a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót
készíteni.
Az Egyesület esetében az üzleti év azonos a naptári évvel. Az üzleti év az év közben alakuló,
illetve megszűnő szervezetek esetében a megalakulás, illetve megszűnés évében tér el a
naptári évtől. A mérleg fordulónapja – a megszűnést kivéve – december 31.

8

A beszámoló formáját az Egyesület által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az
alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének)
nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg.
A beszámoló tartalmazza:
a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),
b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
c) kettős könyvvitel okán a kiegészítő mellékletet. A kiegészítő mellékletben be kell
mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket
támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi
forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó
támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási
program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra
vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat. A kiegészítő mellékletében be kell mutatni a
szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.
Az Egyesület beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készít. A
közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú
tevékenységeket, e tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú
jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat. A közhasznúsági melléklet
tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti
juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban
részesülő vezető tisztségek felsorolását.
Az Egyesület köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint
közhasznúsági mellékletét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy
a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt –
az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és
közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint
amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
Az Egyesület a közhasznúsága érdekében állami, közigazgatási, költségvetési szervvel
közszolgáltatási szerződést köt. Nem minősül közszolgáltatási szerződésnek a feladat
finanszírozását szolgáló támogatás, ha a támogatás nyújtásának minden feltételét jogszabály
határozza meg, és a támogatási döntés meghozatala során a döntéshozónak mérlegelési joga
nincs. Nem minősül mérlegelési jognak, ha a döntéshozó a jogszabályban meghatározott
támogatási keret kimerüléséig a támogatás odaítélésére vonatkozó, a jogszabályi feltételeknek
megfelelő kérelmeket beérkezési sorrendben teljesíti.
Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az
Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő
juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását – a létesítő okiratban meghatározott szabályok
szerint – pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan
feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható,
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hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a
cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
4.§ Az Egyesület tagjai
1.

Az Egyesületnek tagja lehet önkéntes alapon minden olyan természetes és jogi
személy, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és célkitűzéseit, és teljes bizonyító
erejű magánokirati formában belépési nyilatkozatot tesz a 4. § 4. pontja szerint.

2.

Az egyesületi tagság önkéntes.

3.

Az Egyesület tagja:
3.1.
3.2.
3.3.

rendes tag
pártoló tag
tiszteletbeli tag

4.

Az Egyesület rendes tagja az a természetes személy (továbbiakban: rendes tag), aki
belépési szándékát írásban az Egyesület valamelyik helyi csoportjánál bejelentette,
belépési nyilatkozatát a helyi csoport elnöke és titkára elfogadta, a tagnyilvántartásban
szerepel, valamint az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri
és a tagsággal járó kötelezettségeinek folyamatosan és felelősen eleget tesz, illetve
jogait felelősen gyakorolja. A rendes tagok tagdíját a küldöttgyűlés határozza meg.
Jelen Alapszabály felhatalmazza az ügyvezetést a belépésről való döntés
meghozatalára. A belépés elfogadása a tagnyilvántartásba történő bejegyzéssel valósul
meg.

5.

Az Egyesület pártoló tagja az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, akivel az Egyesület elnöke erre
megállapodást köt. A pártoló tagok tagdíját fenti megállapodás határozza meg. A
pártoló tag tagdíjat fizet, jogait és kötelezettségeit a vele kötött megállapodás
tartalmazza, azonban sem választójoga, sem választhatósági joga nem lehet.

6.

Az Egyesület tiszteletbeli tagja az a kiemelkedő természetes vagy jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit az Egyesület érdemei elismeréséül
vagy az Egyesület céljának megvalósításában kifejtett tevékenységéért tiszteletbeli
taggá választ. A tiszteletbeli tagot az elnökség előterjesztése alapján a küldöttgyűlés
választja. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet, a rendes tag valamennyi joga megilleti,
kivéve a választás és a választhatóság jogát.
5.§ Az egyesületi tagok jogai

1.

Az Egyesület rendes tagjai:
1.1.

az Egyesület bármely tisztségére megválaszthatók;
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1.2.

az Egyesület küldöttgyűlésén az Egyesület tagjai az általuk választott küldöttek
útján gyakorolják jogaikat (szavaznak a döntésre bocsátott kérdésben és
nyilvánítanak véleményt);

1.3.

jogosultak az Egyesület céljainak elérése érdekében az Egyesület bármelyik
szerve elé javaslatot előterjeszteni és kérni javaslatuknak küldöttgyűlés elé
terjesztését;

1.4.

jogosultak tájékoztatást kérni és kapni az Egyesület
tevékenységéről, működéséről és anyagi helyzetéről;

1.5.

jogosultak az Egyesület könyvtárát igénybe venni;

1.6.

jogosultak a tagsági viszony alapján járó minden kedvezményt az egyenlő
jogok alapján igénybe venni.

mindennemű

2.

A pártoló tagok jogait a velük kötött megállapodás tartalmazza.

3.

A tiszteletbeli tagok a választás és választhatóság joga kivételével valamennyi joggal
rendelkeznek.

4.

A tag az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól
számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.
6.§ Az egyesületi tagok kötelességei

Az Egyesület minden tagjának kötelessége:
1.

az Egyesület Alapszabályának betartása;

2.

az egyesületi célok – lehetősége és képességei szerinti – megvalósítása, rendszeres
egyesületi tevékenység kifejtése;

3.

alkotó és felelősségteljes munka végzése a vállalt tisztségekben;

4.

az Egyesület választott szervei által hozott határozatok megismerése, végrehajtása és
az Egyesület nevében történő nyilvános szereplés esetén ezek szövegének és
szellemiségének képviselete;

5.

az Egyesület társadalmi tekintélye és belső fegyelme feletti őrködés, az Egyesület
tagjához méltó magatartás, a hivatástudat és az összetartozás szellemének ápolása;

6.

az Egyesület hagyományos egységének megőrzéséért,
gyarapodásáért és a tagsági kör bővítéséért tevékenykedni;

7.

a tagdíj előírás szerinti befizetése. Amelyik tag adott év rendes küldöttgyűlése előtti
30. napig a küldöttgyűlés által arra az évre megállapított tagdíjat nem fizette meg,
szavazati jogát nem gyakorolhatja, illetőleg a tagdíj rendezéséig nem jogosult az
egyesületi újságra.

szellemi

és

anyagi
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A tag joga és kötelezettsége a fentiek szerint és azokon túl:
8.

A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A jogi személy tag tagsági jogait a rá
irányadó jogszabályok rendelkezései szerinti törvényes képviselője útján gyakorolja. A
küldöttgyűlésen való részvétel, illetőleg a tag kizárására irányuló eljárás kivételével a
tagsági jogok meghatalmazott útján való gyakorlása nem lehetséges.

9.

A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. A tagok személyére
vonatkozó adatok nem nyilvánosak. A tag joga az Egyesület munkájában való
részvétel, az Egyesület rendezvényeinek látogatása, az Egyesület bármely tisztségére
való választás és megválasztás joga. A tag jogosult az Egyesület céljainak elérése
érdekében az Egyesület bármelyik szerve elé javaslatot előterjeszteni, jogosult
tájékoztatást kérni és kapni az Egyesület mindennemű tevékenységéről, működéséről
és anyagi helyzetéről; jogosult a tagsági viszony alapján járó minden kedvezményt az
egyenlő jogok alapján igénybe venni.

10.

A tag a fentiek szerint köteles az Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek
teljesítésére. A tag nem veszélyeztetheti az Egyesület céljainak megvalósítását és az
Egyesület tevékenységét. A tag kötelezettsége az Egyesület működésének és
munkájának támogatása, az Alapszabály és a küldöttgyűlés határozatainak betartása és
a tagdíj megfizetése.

11.

A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
7.§ Az egyesületi tagság megszűnése
1. Az egyesületi tagság megszűnik:
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

a helyi csoport útján a titkárság felé jelzett írásbeli nyilatkozattal, azaz
kilépéssel,
A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület helyi csoportjának vezetőjéhez
intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
kizárással. A kizárás esetében irányadó eljárást a 7.§ 3. pont tartalmazza.
elhalálozással vagy a tag jogutód nélküli megszűnésével,
tiszteletbeli tag esetén a fenti eseteken túl: a tiszteletbeli cím
visszavonásával, illetve a tiszteletbeli címről történő lemondással,
törléssel, amennyiben a tagsági viszony három éve szünetel. Pártoló tag
esetében a megállapodás, vagy jogalanyisága megszűnésével.

A tag tagsági jogviszonyát legfeljebb három évig szüneteltetheti az
Egyesület főtitkára felé történt írásbeli nyilatkozata megküldésével. A
szünetelés kezdő időpontja a nyilatkozat igazolt átvételét követő 8. nap. A
kezdő időpontig a tag valamennyi jogát és kötelezettségét teljesíteni köteles. A
szünetelés ideje alatt a tagsági jogok gyakorlására, illetve a tagsági
kötelezettségek teljesítésére a tag nem jogosult, illetve nem kötelezhető. A
szünetelés megszüntetése a szünetelést kezdeményező tag írsábeli
nyilatkozatával lehetséges, melynek hatálya a nyilatkozat főtitkár által történő
igazolt átvételét követő 8. nap. A hatály beálltával a tag valamennyi joga és
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kötelezettsége feléled. Amennyiben a szünetelés megszüntetésére a szünetelő
tag által három éven belül nem kerül sor, a titkárság a tagot a
tagnyilvántartásból törli. A törlési határozatot a szünetelő tag részére a
határozat keltét követő 8. napon belül meg kell küldeni. A törlési határozat
ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a címzett tag annak
érvénytelenségének megállapítása érdekében bírósághoz fordulhat. A törlési
határozatnak a jogorvoslatról történő kioktatást megfelelően tartalmazni kell.
1.6.

A tagsági viszony Egyesület általi felmondásával. Amennyiben a tag
tagdíjfizetési kötelezettségének tárgyév február 28-ig nem tesz eleget és
tagsági viszonyát sem szünetelteti, az évi rendes küldöttgyűlésen a tagsági
jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondja a küldöttgyűlés.

2. Kizárható az a tag:
2.1.
aki az Alapszabály előírásait megsérti;
2.2.
aki egyébként olyan magatartást tanúsít, amely méltatlanná teszi az
egyesületi tagságra;
2.3.
akit szándékos bűncselekmény miatt végrehajtható szabadságvesztésre
ítéltek, vagy a közügyek gyakorlásától eltiltottak.
3. A tagnak jogszabályt, Alapszabályt vagy küldöttgyűlési határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartása esetén, továbbá a 7.2.2. és 7.2.3. esetén a küldöttgyűlés - bármely
tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytat le. A
kizárás kezdeményezésére irányuló bejelentést az elnökség részére kell megküldeni. Az
elnökség a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldi a
kezdeményezést az érintett tagnak és egyben gondoskodik a rendkívüli küldöttgyűlés
összehívásáról a kezdeményezés kézhezvételétől számított kilencven napon belüli időpontra,
egyben gondoskodik a kizárási bizottság megalakításáról. A kizárási bizottság 3 tagból és 3
póttagból áll, akiket az elnökség választ ki a rendes tagok közül. A kizárási bizottság tagja
nem lehet a kizárást kezdeményező fél. Amennyiben az elnökség kezdeményezi a kizárást,
úgy a kizárási bizottság tagjait az ellenőrző bizottság jelöli ki. A kizárási bizottság a tagság
számára nyilvános ülést tart legkésőbb a rendkívüli közgyűlést megelőző tizenötödik napon az
Egyesület székhelyén. Amennyiben a kizárási bizottság valamely tagja nem tud részt venni az
ülésen, úgy helyette az alfabetikus sorrend szerinti első, az ő akadályoztatása esetén a
második, míg az ő akadályoztatása esetén a harmadik póttag jár el.
A kizárási bizottság meghallgatja a tagot, aki előadja védekezését, bizonyítékait. A kizárási
bizottság meghallgatása a tagság számára nyilvános. A meghallgatást úgy kell megtartani,
hogy az lehetőleg egy napon belül befejeződjék, kivételes esetben egyszeri, nyolc napon belüli
halasztásra van lehetőség.
A kizárási bizottság tagjai közül elnököt választ, aki az ülést vezeti. Az ülés berekesztése előtt
a kizárási bizottság elnöke figyelmezteti a tagot arra, hogy egyéb előadnivaló hiányában a
kizárási bizottság ülését berekeszti. A berekesztést követően a kizárási bizottság tagjai
szavaznak a kizárási kezdeményezésről. A szavazás során elsőként a legfiatalabb kizárási
bizottsági tag szavaz, majd utolsóként a kizárási bizottság elnöke.
A szavazás eredményétől függően a kizárási bizottság javaslatot hoz, amely szerint vagy
javasolja a tag kizárását vagy javasolja a tag kizárására irányuló kezdeményezés elutasítását.
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Valamennyi javaslatát indokolással köteles ellátni, az indokolásnak tartalmaznia kell a
kezdeményezés indokát, a tagi védekezés összefoglalását és a kizárási bizottság javaslatának
indokait. A kizárási bizottság javaslatát a tagság részére a rendkívüli közgyűlésen ismertetni
kell, míg a kezdeményező és az érintett tag részére postai úton is meg kell küldeni.
A rendkívüli közgyűlésen elsőként a kizárási bizottság javaslatát kell ismertetni az aktuális
napirendi pontnál, ezt követően a kizárást kezdeményező adhatja elő indítványát végül a
kizárási indítvánnyal érintett tagnak lehetőséget kell biztosítani védekezése ismertetésére. A
kizárásról ezt követően a rendkívüli küldöttgyűlés szótöbbségi határozattal dönt.
Amennyiben a rendkívüli közgyűlés a tagot kizárja, a kizárt tag tagsági viszonya az írásba
foglalt határozat a kizárt tag részére történő kézbesítésével megszűnik. A kizárási határozatot
írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat a kizárási bizottság javaslatára irányadó
szabályok szerint, a határozatnak tartalmaznia kell továbbá, hogy a határozat ellen a kizárt tag
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz a
küldöttgyűlési határozatok megtámadására vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint.
4. A tiszteletbeli tagsági cím visszavonásáról az elnökség előterjesztése alapján a
küldöttgyűlés dönt.
8.§ Az Egyesület szervei, működése
1. Az Egyesület szervei:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

a küldöttgyűlés,
az elnökség,
az ellenőrző bizottság,
a helyi csoportok,
a szakosztályok,
tanácsadó testületek,
az eseti bizottságok.

2. Az Egyesület vezető tisztségviselői:
2.1.
2.2.
2.3.

az elnökség tagjai,
az ellenőrző bizottság tagjai,
a főtitkár.

3. Az alkalmazotti viszonyban lévő főtitkárra a Munka törvénykönyvének vezetőállású
munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók.
9.§ A küldöttgyűlés
1.

Az Egyesület legfőbb szerve a küldöttgyűlés.

2.

A küldöttgyűlés szükség szerint, de legalább évente egyszer az év elején (legkésőbb
május végéig) ülésezik (rendes küldöttgyűlés). Összehívásáról az elnökség döntése
alapján az elnök (akadályoztatása esetén az egyik alelnök) gondoskodik. A
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küldöttgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a
rendes tagok legalább egytizede – az ok és a cél megjelölésével – kéri. A kérelem
kézhezvételétől számított 30 napon belül az Elnök köteles a rendkívüli küldöttgyűlést
összehívni. Ugyancsak rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni, ha azt az Egyesület
felügyelő szerve írásban indítványozza.
A meghívónak tartalmaznia kell:
az ülés helyét,
időpontját, és
napirendjét.
A meghívóban fel kell tüntetni, hogy az esetleges határozatképtelenség esetén az
eredeti napirendi pontok megtárgyalására ismételten összehívott küldöttgyűlés mikor
és hol kerül megtartásra.
A meghívót írásban kell megküldeni olymódon, hogy az ülés időpontját legalább 15
nappal megelőzően a meghívók bizonyíthatóan elküldésre kerüljenek.
A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a megválasztott küldöttek 50 %-a + 1
fő megjelent.
A küldöttgyűlés határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozzák mindazon kérdésben,
amely tekintetében az Alapszabály a szótöbbség magasabb arányát nem írja elő. Ha a
küldöttgyűlés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés a
határozatképtelen ülést követő későbbi időpontra, az eredetivel azonos napirenddel
hívható össze. A megismételt ülés a legfőbb szerv esetében a megjelent tagok számától
függetlenül határozatképes.
A küldöttgyűlésen az Egyesület elnöke elnököl, távollétében valamelyik alelnök,
illetve ezek esetleges távollétében bármelyik elnökségi tag.
A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított nyolc napon
belül a tagok és az Egyesület szervei a küldöttgyűlést összehívó szervtől vagy
személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend
kiegészítésének tárgyában a küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a küldöttgyűlést összehívó szerv
vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában.
3.

A küldöttgyűlés a más egyesületi szervek hatáskörébe utalt kérdésekben a döntési
jogot egyszerű szótöbbségű határozattal saját hatáskörébe vonhatja.

4.

A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
4.1.

döntés az Alapszabály megállapításáról, illetve módosításáról;

4.2.

az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
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4.3.

a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll;

4.4.

a 12. §-ban rögzítettek szerint az elnökség tagjainak, valamint a 17.§.-ban
rögzítettek szerint az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása, illetve ezen
testületek tagjai visszahívásával kapcsolatos döntés meghozatala, továbbá
díjazásának megállapítása

4.5.

az elnökség beszámoltatása az Egyesület közhasznú tevékenységéről;

4.6.

döntés az elnökség által előterjesztett beszámoló elfogadásáról, a költségvetési
támogatás elfogadásáról, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatásról, a
cél szerinti juttatások kimutatásáról, az Egyesület vezető tisztségviselőinek
nyújtott juttatások összegéről és a közhasznú tevékenységről szóló szöveges
beszámolóról;

4.7.

döntés egyesületi szaklap alapításáról, vagy szaklap megszüntetéséről;

4.8.

döntés az Egyesület évi költségvetésének meghatározásáról;

4.9.

a befektetési szabályzat elfogadása;

4.10. egyesületi kitüntetések alapítása, és az elnökség előterjesztése alapján
adományozása;
4.11. rendes tagok tagdíjának megállapítása.
4.12. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt;
4.13. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és az ellenőrző
bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
4.14. a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása; és
4.15. a végelszámoló kijelölése.
Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az
Egyesület megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
5.

A küldöttgyűlés, valamint az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
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b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél
szerinti juttatás.
6.

A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök, a
jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv betekintésre minden
érdeklődő tag rendelkezésére áll az Egyesület titkárságán. A küldöttgyűlés határozatait
az Erdészeti Lapokban és az Egyesület honlapján, a beszámolót és a közhasznúsági
mellékletet, a közhasznú tevékenységgel kapcsolatos valamennyi iratot a főtitkár az
Egyesület honlapján közzéteszi, azokat az Egyesület székhelyén a főtitkárral előre
egyeztetetett időpontban bárki megtekintheti. A főtitkár a küldöttgyűlés határozatairól
nyilvántartást vezet (Határozatok Tára), mely nyilvántartás tartalmazza a döntések
tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha
lehetséges személyét). Az Egyesület közhasznú működésével és közhasznú
tevékenységével kapcsolatos iratok nyilvánosak, abba bárki betekinthet, a főtitkárral
előzetesen egyeztetett időpontban, az Egyesület székhelyén.

7.

Az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjai a küldöttgyűlésen tanácskozási joggal
vesznek részt.

8.

Az Egyesület küldöttgyűlése nyilvános. A küldöttgyűlés határozatait az Erdészeti
Lapokban, illetve az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni a 9. § 6. pontjában
foglaltak szerint. A határozatokat az érintettekkel külön is közölni kell.

9.

Az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjait a küldöttgyűlés határozott időre, négy
évre választja. Amennyiben e testületek tagjai közül bárkinek a tisztsége a lejárati idő
előtt bármilyen okból megszűnik, úgy a soron következő küldöttgyűlésen kötelezően
pótválasztást kell tartani és a meghatározott tisztségre a még hátralévő időszakra újból
tisztségviselőt kell választani.
10. § A küldöttek

1.

A küldöttgyűlésen az Egyesület tagjai tagsági jogaikat az általuk megválasztott
küldötteik útján gyakorolják. A küldötteket a helyi csoportok egyszerű szótöbbséggel
választják. A helyi csoportok a küldötteket az alábbiak szerint választják a helyi
csoport taglétszáma szerint:
helyi csoport
taglétszáma
80 főig
81 – 160 fő
161 – 240 fő
241 – 320 fő
320 fő fölött

választható
küldöttek létszáma
1 fő
2 fő
3 fő
4 fő
5 fő
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2.

A küldötteket az Egyesület tagjai határozott időre választják azzal, hogy mandátumuk
a választás évét követő negyedik év szeptember 30-ig tart. Abban az esetben,
amennyiben a küldött megbízatása bármilyen okból a lejárat előtt megszűnik, úgy a
választásra jogosult tagok kötelesek a hátralévő időszakra pótválasztással új küldöttet
választani a megszűnést követő 30 napon belül.

3.

A helyi csoport létszámának változása az adott választási cikluson belül nem vezet a
küldöttek számának változásához.

4.

A megválasztott küldöttek nevét a helyi csoport titkára köteles közölni az Egyesület
titkárságával. A küldött jogait csak személyesen gyakorolhatja.

11. § A vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések, választásuk szabályai
1.

Az Egyesület valamennyi vezető tisztségviselőjére vonatkozó általános rendelkezések:
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet, így az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két
évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.

1/A. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi
személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető
tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a
kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely,
az Egyesület tevékenységével kapcsolatos foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az
eltiltás hatálya alatt az Egyesület vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a
vezető tisztségviselői tevékenységtől.
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A vezető tisztségviselő a tagok részére köteles az Egyesületre vonatkozóan felvilágosítást
adni, és számukra a vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A
felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli
titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a
felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az Egyesület üzleti titkát sértené, ha a
felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz
titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását
indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az Egyesület kötelezését a
felvilágosítás megadására.
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az Egyesületnek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az Egyesülettel
szemben.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével
h) munkaszerződése megszűnésével.
A küldöttgyűlés a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja,
munkaviszony esetében a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok szerint a
munkaviszonyt megszűntetheti. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesületnek
címzett, az Egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor
lemondhat, vagy a munkaviszony esetén a Munka Törvénykönyve szerint megszűntetheti
munkaviszonyát. Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető
tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított
hatvanadik napon válik hatályossá.
2.

Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki
a) a küldöttgyűlés, illetve az elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a
küldöttgyűlés azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti
juttatást –, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

19

3.

Nem lehet az elnökség tagja, vagy elnöke az a személy, aki:
a) a küldöttgyűlés, illetve az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja (ide nem értve a
küldöttgyűlés azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), a könyvvizsgáló,
b) az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti
juttatást –, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

4.

Az elnökség tagjainak választása minden negyedik év november 30-ig történik, kivéve
a jelen Alapszabályban meghatározott eseteket. Az első választásra 2014. évben kerül
sor. A választás kiírása és előkészítése az elnökség feladata. Amennyiben ezen
kötelezettségének a választási év október 31-ig nem tesz eleget, az ellenőrző bizottság
készíti elő és írja ki a választást. Az ellenőrző bizottság ezen kötelezettségének nem
teljesítése esetén a küldöttek 10%-a a bíróságtól kérheti a törvénysértő állapot
megszüntetését. A megválasztott elnökség mandátuma a választást követő év január
1-től a választást követő negyedik év december 31-ig tart.

5.

A megválasztott elnökség jogait és kötelezettségeit a választást követő év január 1.
napján veszi át a korábbi elnökségtől. A választást követő időszakban a megbízatását
átadó elnökség a megválasztott elnökség megbízatásának átvételéig ügyvezető
elnökségként gyakorolja a jogait az alábbi megkötésekkel:
-

a tárgyévi költségvetés 10%-át meghaladó
kötelezettséget nem vállalhat,
az egyesületi szabályzatokat nem módosíthatja,
új választást nem írhat ki.

összegszerűséget

elérő

Az ügyvezető elnökség köteles a megválasztott elnökség részére átadás-átvételi eljárást
lefolytatni. Az átadás- átvétel rendjéről az ügyvezető elnökség és a megválasztott
elnökség közösen dönt.
6.

Az elnöki tisztség megszűnése esetén az Egyesület alelnökei a megszűnés napját
követő 30 napon belüli időpontra kötelesek választást kiírni azzal, hogy az így
megválasztott elnök a választás napján hivatalba lép. Ezen esetben a küldöttek
kizárólag az elnök személyére szavaznak, a megválasztott elnök az a személy lesz, aki
a küldöttek szavazatának többségét elnyeri. Szavazategyenlőség esetén a szavazást
haladéktalanul meg kell ismételni. Az elnökség valamely tagjának tisztsége
megszűnése esetén a hivatalban lévő elnök a megszűnés napját követő 30 napon belüli
időpontra köteles pótválasztást kiírni. Az így megválasztott elnökségi tag a választás
napján hivatalba lép. Ezen esetben a küldöttek kizárólag az elnökségi tag személyére
szavaznak, a megválasztott elnökségi tag az a személy lesz, aki a küldöttek
szavazatának többségét elnyeri. Szavazategyenlőség esetén a szavazást haladéktalanul
meg kell ismételni.
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7.

Amennyiben az elnökség több tagjának együttesen szűnik meg a tisztsége, értve ez
alatt azon esetet is, ha a több tag közül az egyik az elnök, az ellenőrző bizottság a
megszűnés napját követő 30 napon belüli időpontra köteles választást kiírni. Az így
megválasztott elnökség a választás napján hivatalba lép. Ezen esetben a küldöttek
kizárólag a megszűnt pozíció betöltőjének személyére szavaznak, a megválasztott
tisztségviselő az a személy lesz, aki a küldöttek szavazatának többségét elnyeri.
Szavazategyenlőség esetén a szavazást haladéktalanul meg kell ismételni.

8.

Az elnökség választása a 6. és 7. pontban szabályozottak kivételével a rendes tagok
által általános, titkos, közvetett választás szerint történik a küldöttek útján, egyfordulós
választási rendszerrel.

9.

Az elnököt az általa jelölt három alelnökkel és az Erdészeti Lapok szerkesztő
bizottsága elnökével együtt listán választják a küldöttek. Valamennyi küldöttnek egy
szavazata van és csak egy listára adhatja le a szavazatát. Egy személy elnökjelöltként
csak egy listán szerepelhet. Egy személy több listán is szerepelhet alelnöki illetve
szerkesztő bizottság elnöki jelöltként. A megválasztott elnök, az Egyesület három
alelnöke és a szerkesztő bizottság elnöke az a személy lesz, akiknek a listája a
küldöttek szavazatának többségét elnyeri. Szavazategyenlőség esetén a szavazást
haladéktalanul meg kell ismételni.

10.

Az elnökség többi tagját a küldöttek önálló jelöltek közül választják. A tisztségre
megválasztottnak kell tekinteni azt a személyt, aki a szavazatok többségét elnyerte.
Szavazategyenlőség esetén a szavazást haladéktalanul meg kell ismételni. A választás,
mint megbízás a tisztségre megválasztott személy által történő elfogadásával, vagy a
munkaszerződés megkötésével jön létre.
12.§ Az elnökség
1. Az Egyesület 11 főből álló elnökséget választ, amelynek ülései nyilvánosak.
2. Az elnökség tagjai:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

az elnökség elnöke (aki egyben az Egyesület elnöke is),
három alelnök,
az Erdészeti Lapok szerkesztő bizottságának elnöke,
a helyi csoportokból szerveződött hat régió képviselője (a régió képviselő).

3. Az elnökség meghatározza
döntéshozatalának rendjét.

saját

ügyrendjét,

amelyben

rögzíti

üléseinek,

4. Két küldöttgyűlés között az Egyesület ügyeit az elnökség intézi.
5. Az elnökség, mint vezető szerv, testületként működik és annak minden egyes tagja
munkáját az Egyesület Alapszabályában rögzített célok szem előtt tartásával, a
küldöttgyűlés határozatainak megfelelően végzi. Az elnökség munkájáról köteles a
küldöttgyűlésnek évente beszámolni. Az elnökség a küldöttgyűlésen keresztül tartozik
a tagságnak felelősséggel.
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6. Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja üléseit, amelyet az
elnök hív össze. Az ülés napirendjét az Egyesület elnöke határozza meg, és azt az
írásbeli meghívóban közli az elnökség tagjaival. Az ülést a főtitkár készíti elő.
7. A határozati javaslatokat az Egyesület elnöke terjeszti elő. Az elnökség határozatait
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a
szavazást haladéktalanul meg kell ismételni. Titkosan kell szavazni akkor, ha azt az
elnökség legalább három tagja kéri. Az ülésről felvett hitelesített jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell a döntést támogatók, illetve az ellenzők számát.
8. Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha az elnökség tagjainak legalább a fele + egy
fő jelen van.
9. Az elnökség dönt az alábbi kérdésekben:
9.1.

helyi csoportok és szakosztályok, tanácsadó testületek alapításának,
megszüntetésének jóváhagyása;

9.2.

régió képviselőkhöz tartozó helyi csoportok megváltoztatása;

9.3.

egyesületi szabályok megalkotása;

9.4.

eseti bizottságok felállítása;

9.5.

külső szervezetekhez, szövetségekhez való csatlakozás vagy az onnan való
kilépés,

9.6.

kitüntetés adományozásának előterjesztése.

10. Az elnökség határozatait az Erdészeti Lapokban és az Egyesület honlapján
nyilvánosságra kell hozni. Azon személyeket, akiket a határozat közvetlenül érint, a
határozat közvetlen megküldésével is értesíteni kell.
11. Az elnökség tagjai, mint vezető tisztségviselők ügyvezetési tevékenységüket az
Egyesület érdekének megfelelően kötelesek ellátni. Az elnökség tagjai kötelesek a
küldöttgyűlésen részt venni, a küldöttgyűlésen az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre
válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
12. Az elnökség feladatkörébe tartozik továbbá:
a) Az Egyesület napi ügyeinek vitele a titkárság útján, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó
ügyekben a döntések meghozatala, belső szabályzatok készítése;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a küldöttgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a küldöttgyűlés elé terjesztése;
d) az Egyesület vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
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f) a küldöttgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
g) az elnökség által összehívott küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a küldöttgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása a titkárság útján;
j) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése a titkárság
útján;
k) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése a titkárság útján;
l) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
m) a tagsági jogviszonyokkal kapcsolatos, Alapszabályban rögzített döntések meghozatala;
n) kitüntetés adományozásának javasolása a küldöttgyűlésnek;
o) a titkárság útján működteti a honlapot és egyéb sajtómegjelenéseket szervez;
p) a titkárság útján gondoskodik a tagnyilvántartásról.
Az elnökség köteles a küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából,
ha
a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
A fentiek szerint összehívott küldöttgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről
dönteni.
Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági
törléstől számított egy éven belül - az Egyesület törlésének időpontjában tagsági
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó
egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
Az Egyesület megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők az Egyesület
megszűnésétől számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az Egyesület
hitelezőivel szemben mindazon tartozásokért, amelyeket az Egyesület vagyona vagy a vagyoni
hozzájárulást nem szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi személy általános szabályai szerinti
helytállási kötelezettsége nem fedezett.
13. Az Elnökség tagjai:
OEE elnök:
Zambó János Péter
Lakcím: 2000 Szentendre, Pataksor u. 4.
Általános alelnök:
Kiss László
Lakcím: 2654 Romhány, Kossuth u. 20.
Technikus alelnök:
Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó
Lakcím: 6783 Ásotthalom, Kiss F. Krt. 76/B.
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Magánerdős alelnök:
Mocz András
Lakcím: 7500 Nagyatád, Széchenyi tér 8.
Erdészeti Lapok szerkesztő bizottságának elnöke:
Lakcím: 2092 Budakeszi, Arany János u. 1.

Dr. Oroszi Sándor

Régióképviselők:
Dobre-Kecsmár Csaba - Észak-Magyarország
Lakcím: 3300 Eger, Lágyas u. 6.
Gencsi Zoltán - Észak-Alföld
Lakcím: 4032 Debrecen, Thomas M. u. 39.
Köveskuti Zoltán - Nyugat-Dunántúl
Lakcím: 9423 Ágfalva, Liget u. 7.
Spingár Péter - Dél-Dunántúl
Lakcím: 7400 Kaposvár, Harsányi J. 2/A.
Szabó Tibor József - Dél-Alföld
Lakcím: 6237 Kecel, Petőfi Sándor u. I/2.
Szentpéteri Sándor - Közép-Magyarország
Lakcím: 1164 Budapest, Kétlovas u. 16.
13.§ Az elnök
1. Az Egyesület első számú vezető tisztségviselője az elnök, aki egy személyben
képviseli az Egyesületet különböző szerveknél és intézményeknél, bíróságok és más
hatóságok előtt és az Egyesülettel kapcsolatba kerülő magánszemélyekkel. Az
Egyesület törvényes képviseletét az elnök, mint vezető tisztségviselő látja el, e
képviseleti jogát önállóan gyakorolja, továbbá köteles az Egyesületre irányadó
jogszabályban előírt adatait a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni. A képviseleti jog
korlátozása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik
személyekkel szemben nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy a korlátozásról
vagy a feltétel bekövetkeztének vagy a jóváhagyásnak a szükségességéről és annak
hiányáról tudott vagy tudnia kellett volna.
2. Az elnök aláírási joga önálló, a hiteles aláírási címpéldány szerint.
3. Az elnök gondoskodik a küldöttgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásáról, a
küldöttgyűlésen és az elnökség ülésein elnököl.
4. Az elnök gondoskodik a küldöttgyűlés és az elnökségi ülések összehívásáról és azok
jogszerű lebonyolításáról.
5. Az elnök, előzetes értesítés nélkül jogosult az Egyesület bármely szerve – az ellenőrző
bizottság kivételével – tevékenységét teljes körűen ellenőrizni és az összes iratba
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betekinteni. Az ellenőrző bizottság kivételével jogosult továbbá az egyesületi szervek
tagjait tevékenységükről beszámoltatni, irányítani.
6. Az elnök felelős azért, hogy az Egyesület az Alapszabálynak, a Civil Tv.-nek
megfelelően működjön, hazai és nemzetközi kapcsolatai kedvezően alakuljanak, az
Egyesület tagjai élhessenek Alapszabály biztosította jogaikkal, betartsák
kötelezettségeiket.
7. Köteles az Egyesület helyzetéről, tevékenységéről, a határozatok végrehajtásáról a
küldöttgyűlésnek és az elnökségnek beszámolni.
8. Az elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat.
14. § Az alelnökök
1. Az Egyesületnek három alelnöke van, akiket a küldöttgyűlés a 11. §-ban foglaltak
szerint listán választ.
2. Az alelnökök egyesületi tevékenységükért az elnöknek, illetve a küldöttgyűlésnek
tartoznak felelősséggel.
3. Az Egyesület alelnökei közötti feladatmegosztást az elnök határozza meg.
15. § Az Erdészeti Lapok szerkesztő bizottságának elnöke
1. Az Erdészeti Lapok szerkesztő bizottságának elnökét a 11. §-ban foglaltak szerint
listán választja a küldöttgyűlés.
2. Az Erdészeti Lapok szerkesztő bizottságának elnöke egyben az elnökség tagja.
3. A szerkesztő bizottság elnöke kéri fel a szerkesztő bizottság tagjait, a testület
vezetőjeként felügyeli a főszerkesztő munkáját.
4. A szerkesztő bizottság elnöke tevékenysége során köteles az Egyesület célkitűzéseit,
az Egyesület Alapszabályát, a szakmai igényességet, az etikai szempontokat, illetve a
mindenkor hatályos sajtótörvényt betartatni.
16. § A régió képviselők
1. A régió képviselőket a 11. §-ban foglaltak szerint a küldöttgyűlés közvetlenül
választja.
2. A régió képviselők az elnökség tagjai.
3. Régiók: Észak-Magyarországi Régió, Észak-Alföldi Régió, Dél-Alföldi Régió, KözépMagyarországi Régió, Nyugat-Dunántúli Régió, Dél-Dunántúli Régió. A régiókhoz
tartozó helyi csoportok nyilvántartását a főtitkár végzi.
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4. A régió képviselő feladata a helyi kezdeményezések képviselete, előterjesztése, az
egyesületi munka segítése, összehangolása a helyi csoportok titkárain keresztül.
Köteles a helyi csoportokat az elnökség munkájáról, és az elnökséget a régiójába
tartozó helyi csoportok életéről tájékoztatni. Lehetősége szerint látogatja a régiójába
tartozó helyi csoportok rendezvényeit.
17.§ Az ellenőrző bizottság
1. Az ellenőrző bizottság a közhasznú tevékenységet ellátó Egyesület belső felügyelő
szerve. Az ellenőrző bizottság a Ptk. szerinti Felügyelőbizottság.
2. Az ellenőrző bizottság ellenőrzi az Egyesület alapszabályszerű működését, különösen
a vagyoni eszközöknek a jogszabályokban meghatározott módon történő
felhasználását.
3. Az ellenőrző bizottság elnökét, és négy tagját az elnökség nem elnök, alelnök,
szerkesztő bizottsági elnök tagjaival azonos módon kell megválasztani.
4. Az ellenőrző bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
5. Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja az a személy:
a. akire az Alapszabályban fentebb rögzített kizáró ok vonatkozik;
b. aki az Egyesületben bármilyen más tisztséget betölt;
c. aki az Egyesületben a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
egyéb jogviszonyban áll;
d. aki az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve azt a juttatást, amely
tagként, az Alapszabály szerint megilleti;
e. aki a 11. §. 2. a)-d) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója
vagy élettársa;
f. aki a Civil Tv.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az ellenőrző bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a tagja, akivel
szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a
hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője, továbbá aki e megbízatásán kívüli más
tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll az Egyesülettel, az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület
által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően
nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve a fenti személyek közeli hozzátartozója. Az ellenőrző
bizottság választására, megbízatásuk időtartamára, megszűnésére a vezető tisztségviselők
választására és időtartamára, tisztségük megszűnésére vonatkozó szabályokat megfelelően
alkalmazni kell azzal, hogy az ellenőrző bizottsági tag lemondó nyilatkozatát az elnökséghez
intézi.
Az ellenőrző bizottság tagjai az ellenőrző bizottság munkájában személyesen kötelesek részt
venni. Az ellenőrző bizottság tagjai az elnökségtől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak. Az ellenőrző bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
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Az ellenőrző bizottság rendszeresen köteles ellenőrizni az Egyesület gazdálkodását, pénzügyi
helyzetét, az Egyesület Alapszabály szerinti működését, közhasznú tevékenységét, valamint az
Alapszabályban és az Egyesület ügyrendjében foglaltak betartását. Ennek során a vezető
tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba, azokat
megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
Ha az ellenőrzés során szabálytalanságot észlel, három napon belül ellenőrzési jelentésben
írásban fel kell erre hívni a szabálytalanság elkövetőjének figyelmét. Az ellenőrzési jelentést
az ellenőrző bizottság elnöke, vagy írásbeli megbízásából az ellenőrző bizottság valamelyik
tagja írja alá. A szabálytalanságról értesíti az elnökséget.
Az ellenőrző bizottság köteles a küldöttgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és
ezekkel kapcsolatos álláspontját a küldöttgyűlésen ismertetni.
6. Az ellenőrző bizottság indítványozhatja a küldöttgyűlés, illetve elnökségi ülés
összehívását.
7. Az ellenőrző bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet (küldöttgyűlés,
elnökség) tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást,
hogy
a. az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
8. Ha az intézkedésre jogosult szerv összehívására az ellenőrző bizottság indítványa
ellenére – annak megtételétől számított 30 napon belül – nem kerül sor, úgy a határidő
eredménytelen eltelte után a vezető szerv összehívására az ellenőrző bizottság is
jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző bizottság a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet köteles haladéktalanul értesíteni.
9. Az ellenőrző bizottság év közben szükség szerint tart ülést. Az éves rendes
küldöttgyűlés előtt azonban egy ülést kötelezően tartania kell, amelyen az Egyesület
éves költségvetéséről, számviteli beszámolójáról, valamint közhasznúságról szóló,
továbbá az ellenőrző bizottság éves tevékenységéről szóló jelentést megvitatják és
elfogadják.
Az ülés időpontját úgy kell meghatározni, hogy az ellenőrző bizottság jelentése,
véleménye és javaslata a küldöttgyűlés az Egyesület ügyrendjében meghatározott
időpontig a titkárságra eljuttatható legyen.
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10. Az ellenőrző bizottság üléseit annak elnöke hívja össze. Az írásos meghívót a hely,
időpont, napirend feltüntetésével legkésőbb az ülést megelőző 10 nappal ki kell
küldeni. Mellékelni kell a meghívóhoz a napirend fontosabb pontjaira vonatkozó
írásos anyagot is.
Az ellenőrző bizottság üléseinek határozatképességéhez legalább három tag jelenléte
szükséges. Az ellenőrző bizottság határozatait nyílt – személyi kérdésekben titkos –
egyszerű szótöbbséggel hozott szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt.
11. Az ellenőrző bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a bizottság
elnöke és a jegyzőkönyvvezető hitelesít.
12. Az ellenőrző bizottság tagjai a küldöttgyűlésen, az ellenőrző bizottság elnöke pedig a
küldöttgyűlésen és az elnökség ülésein tanácskozási joggal vesznek részt. Az éves
költségvetés és a számviteli beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása
tárgyában a küldöttgyűlés csak az ellenőrző bizottság véleményének és javaslatainak
ismeretében dönthet.
13. Az ellenőrző bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem
megfelelő teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott
kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az Egyesülettel szemben.
14. Az Ellenőrző Bizottság tagjai:
EB elnök:
Bak Julianna
Lakcím: 3778 Varbó, Rákóczi u. 61.
EB tagok:
Ferenczi Tamás
Lakcím: 9700 Szombathely, Rumi u. 17.
Kolozsvári Ákos
Lakcím: 2011 Budakalász, Pipacs u. 5.
Kovácsné Schulteisz Margit
Lakcím: 7090 Tamási, Vadaskerti u. 4.
Vaspöri Eszter
Lakcím: 1108 Budapest, Újhegyi út 4/B. I. Lph. Fsz. 3.
18. § A főtitkár
1. Az Egyesület főállású munkaviszonyban főtitkárt alkalmaz. A főtitkár csak felsőfokú
erdészeti szakképesítésű, feddhetetlen magyar állampolgár lehet.
2. A főtitkárt pályázat útján kell kiválasztani, majd ezt követően vele az Egyesület elnöke
köt munkaszerződést. A munkáltatói jogokat az Egyesület elnöke gyakorolja. A
főtitkárra a Munka törvénykönyvének vezetőállású munkavállalókra vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
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3. A főtitkár irányítja az Egyesület szervezési és igazgatási ügyeit. Vezeti és fejleszti az
Egyesület anyagi, pénzügyi gazdálkodását. Éves költségvetést és elszámolást készít.
4. A főtitkár irányítja az Egyesület titkárságának munkáját. E körben meghatározza az
Egyesület mindennapi operatív feladatait, a munkavállalókat utasítja, intézkedik a
feladatok végrehajtásáról.
5. Köteles az Egyesület helyzetéről, tevékenységéről, a határozatok végrehajtásáról, az
Egyesület közhasznú tevékenységéről, az Egyesület titkárságának munkájáról,
valamint a saját irányítási feladatairól a küldöttgyűlésnek és az elnökségnek
beszámolni.
19. § A titkárság
1. Az Egyesület titkárságának munkatársaival a főtitkár javaslatára az Egyesület elnöke
köt szerződést, és gyakorolja a velük kapcsolatos munkáltatói illetve megbízói
jogokat.
2. A titkárság ellátja az Egyesület szervezési, gazdasági és ügyviteli feladatait.
3. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a titkárságon a
főtitkár előzetes értesítése mellett bárki betekinthet.
4. A titkárság a főtitkár irányítása mellett tagnyilvántartást, és az Egyesület szervezetével,
működésével, gazdálkodásával kapcsolatos naprakész adatbázist vezet.
20.§ Az Egyesület helyi csoportjai
1. Az Egyesület működési alapegységei a helyi csoportok. A helyi csoport tagja csak
rendes tag lehet. Valamennyi rendes tag köteles helyi csoportba tartozni, egyidejűleg
azonban csak egy helyi csoport tagja lehet.
2. Legalább 20, az egyesületi tagság feltételeinek megfelelő egyesületi tag új helyi
csoportot alakíthat. Az Alapszabály életbe lépésekor meglévő helyi csoportok tovább
működnek, azonban amennyiben a helyi csoport létszáma tíz fő alá csökken, a tagok
kötelesek más helyi csoporthoz csatlakozni, vagy 60 napon belül húsz főre kiegészíteni
a helyi csoport létszámát.
3. A helyi csoportot megalakítani szándékozók igényüket az Egyesület elnökségének
írásban jelentik be.
4. A helyi csoportok a 16.§ 3. alapján meghatározott régiókba szerveződnek. A helyi
csoportok tevékenységükről tájékoztatják a régió képviselőt, programjaikra meghívót
küldenek a számára.
5. Az új csoport megalakulását, csoport megszűnését a régió képviselő előterjesztése
alapján az elnökség hagyja jóvá.
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6. A helyi csoport elnökét, titkárát a tisztújítás részeként, egyszerű szótöbbséggel, négy
évre a helyi csoport rendes tagjai a rendes tagok közül választják meg.
7. A helyi csoport új tagot a helyi csoport elnökének és titkárának beleegyezésével vesz
fel.
8. A helyi csoport évente legalább két rendezvényt tart, továbbá a kiírt határidőre eleget
tesz az éves beszámolási, tervezési, adatszolgáltatási feladatoknak. Ennek
elmulasztása esetén 60 napon belül a régió képviselő kezdeményezi a helyi csoport
megszűntetését.
21. § A szakosztályok
1. A szakosztályok az egyesületi életen belüli szakmai műhelyek.
2. Az Egyesület tevékenységének valamely szakterülete iránt érdeklődő legalább 30
egyesületi tag szakosztályt alakíthat és működtethet.
3. A szakosztályt alakítani kívánók a szakosztály szakmai működési körének, céljának,
munkatervének bemutatásával kérhetik az elnökségtől a szakosztály működésének
engedélyezését.
4. A szakosztály elnökét és titkárát a tisztújítás részeként, egyszerű szótöbbséggel, négy
évre a szakosztály rendes tagjai a rendes tagok közül választják meg.
5. Meglévő szakosztály új tagot két szakosztály tag ajánlásával, a szakosztály tagok
egyszerű szótöbbségi szavazatával vesz fel.
6. Az elnökség tagjai és a főtitkár a szakosztály szakmai működési körébe tartozó
kérdésekben kérheti a szakosztály véleményét, állásfoglalását, mely kérésre a
szakosztály a kiírt határidőre reagálni köteles.
7. A szakosztály évente legalább két rendezvényt tart, továbbá a kiírt határidőre eleget
tesz az éves beszámolási, tervezési, adatszolgáltatási feladatoknak. Ennek
elmulasztása esetén, illetve ha a taglétszám 30 fő alá csökken, a főtitkár 60 napon
belül a szakosztály megszüntetését kezdeményezi az elnökségnél.
22.§ Tanácsadó testületek
1.

Az Egyesület három tanácsadó testületet működtet, ezek:
1.1. Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Tanácsa;
1.2. Pártoló Tagi Tanács;
1.3. Ifjúsági Tagi Tanács.

2.

A tanácsadó testületek vezetőségüket maguk választják, működési rendjüket önállóan
határozzák meg, tevékenységükkel az Egyesület céljainak megvalósulását segítik elő,
az elnökség munkáját tanácsokkal segítik.

30

23. § Eseti bizottságok
1. Az Egyesület egyes munkaterületein ideiglenes bizottságokat működtethet (pl. Etikai
és Fegyelmi Bizottság).
2. Az eseti bizottságok elnökét és tagjait az elnökség bízza meg.
3. A bizottságok mandátumáról az elnökség rendelkezik, az legfeljebb az elnökség
mandátumának lejártáig tarthat.
24.§ Nyilatkozattételi jogosultság
1.

Az Egyesület nevében az Egyesület elnöke, alelnökei, főtitkára jogosultak nyilatkozni.

2.

A tagok az Egyesületet érintő kérdésekben az 1. pontban felsorolt tisztségviselők
valamelyikével történt egyeztetésnek megfelelően tehetnek nyilatkozatot.
25.§ Egyéb rendelkezések
1. A Civil Tv. rendelkezései alapján jelen Alapszabályban rögzíti az Egyesület, hogy a
szolgáltatásai igénybevételének módjáról, lehetőségéről a székhelyén lévő
hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel, vagy az Erdészeti Lapokban, illetve a honlapján
történő közzététellel tájékoztatja a teljes nyilvánosságot. Beszámolóit ugyancsak a
székhelyen történő kifüggesztéssel és az Erdészeti Lapokban, illetve a honlapján hozza
nyilvánosságra azzal azonban, hogy azt a titkárságon is bárki megtekintheti.
1/A. Az Egyesület bármely tagja, vezető tisztségviselője és az ellenőrző bizottság tagja
kérheti a bíróságtól a küldöttgyűlés, vagy az Egyesület egyéb szervei által hozott
határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a jelen
Alapszabályba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól
számított harminc napon belül lehet keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor a
jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett
volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per
nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához
szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés
miatt szavazott a határozat mellett. Ha a határozatot az Egyesület vezető
tisztségviselője támadja meg, és az Egyesületnek nincs más olyan vezető
tisztségviselője, aki az Egyesület képviseletét elláthatná, a perben az Egyesületet az
ellenőrző bizottság által kijelölt ellenőrző bizottsági tag képviseli. Ha az ellenőrző
bizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság az Egyesület perbeli
képviseletére ügygondnokot rendel ki.
A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat
végrehajtására halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére
a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs
helye fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki.
Ha a határozat jogszabályt sért vagy az Alapszabályba ütközik, a bíróság a határozatot
hatályon kívül helyezi és szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el. A
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határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya a határozat
felülvizsgálatának kezdeményezésére jogosult, de perben nem álló más személyekre is
kiterjed. Ha a jogszabálysértés vagy az Alapszabályba ütközés nem jelentős és nem
veszélyezteti a jogi személy jogszerű működését, a bíróság a jogsértés tényét állapítja
meg.
1/B. Az Egyesület feletti általános törvényességi felügyeletet az Egyesületet nyilvántartó
bíróság, a Fővárosi Törvényszék látja el. A törvényességi felügyeleti jogkör nem terjed
ki olyan ügyekre, amelyekben más bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van
helye. A törvényességi felügyelet nem irányulhat az Egyesület döntéseinek
gazdaságossági, célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára. Ha a törvényes
működés helyreállítása érdekében tett intézkedések nem vezetnek eredményre, a
nyilvántartó bíróság megszünteti az Egyesületet.
1/C. Az Egyesület működése felett az ügyészség - az a Civil tv.-ben, valamint a Ptk.-ban
meghatározott eltérésekkel - az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint
törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan
ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van
helye. A törvényességi ellenőrzést gyakorló ügyész ellenőrzi, hogy az Egyesület
a) belső szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak és az
Alapszabálynak,
b) működése, határozatai, a küldöttgyűlés és az elnökség, az ellenőrző bizottság
döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak, az Alapszabálynak vagy az egyéb belső
szabályzatoknak.
Ha az Egyesület működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész
törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz fordulhat. Az
ügyész az Egyesület szervének törvénysértő határozatának megsemmisítésére irányuló
keresetlevelet a határozat meghozatalától számított egy éven belül nyújthatja be. A
bíróság a keresetet megvizsgálja és szükség esetén
a) megsemmisíti az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát, és szükség
szerint új határozat meghozatalát rendeli el,
b) a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a küldöttgyűlést,
vagy az illetékes szervet, vagy határidő tűzésével a törvényes működés helyreállítására
kötelezi azt, és minderről értesíti az ellenőrző bizottságot is,
c) ha a törvényes működés nem állítható helyre vagy a b) pont szerinti határidő
eredménytelenül telt el, az Egyesületet megszünteti.
A bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja az Egyesületet, ha annak működése
vagy tevékenysége az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdését sérti, bűncselekményt vagy
bűncselekmény elkövetésére való felhívást valósít meg, valamint mások jogainak és
szabadságának sérelmét okozza. A bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja az
Egyesület megszűnését, ha megvalósította célját vagy céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határozott meg, vagy tagjainak száma hat hónapon
keresztül tíz fő alá csökken, feltéve, ha az Egyesület nem határozott a megszűnéséről.
Az Egyesület feloszlatása, megszüntetése vagy megszűnésének megállapítása esetén -
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a nyilvántartásból való törlésről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének
napjával szűnik meg.
2. Az Egyesület megszűnik, ha:
a) az Egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy
megállapítja megszűnését,
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
és az Egyesületet a nyilvántartásból törlik.
A b)–e) pontokban foglalt esetekben az Egyesület jogutód nélkül szűnik meg. A b)
pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)–d) pontokban foglalt esetekben
pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.
A legfőbb szerv nem dönthet az Egyesület feloszlásáról, ha az Egyesülettel szemben
lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az Egyesület fizetésképtelenségét a
bíróság megállapította.
Az Egyesület megszűnése esetén a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár
könyvállománya és gyűjteményei továbbra is közgyűjteményben marad.
Az Egyesület nyilvántartásból való törlésére az Egyesület nyilvántartásba vételére
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
3. Az Egyesület megszűnését csak határozatképes küldöttgyűlés minősített többségi
szavazata mondhatja ki. Ezen eljárásokra a Polgári Törvénykönyv Harmadik
Könyvének V. Címét és IX. Címét, továbbá a Civilt tv. és egyéb, az egyesületre
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
3/A. Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és
csak egyesületekre válhat szét, mint jogutódlással történő megszűnés. A döntést a
küldöttgyűlés jogosult meghozni. Az egyesülésére és szétválására a Polgári
Törvénykönyvben a jogi személyek átalakulásra vonatkozó szabályokat, illetőleg a Civil
tv. rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
3/B. Az Egyesület jogutód nélkül megszűnése, végelszámolása, kényszer- végelszámolása
és egyszerűsített törlési eljárása során a Polgári Törvénykönyvben a jogi személyek
megszűnésre, megszűntetésére vonatkozó szabályokat, illetőleg a Civil tv., illetőleg a
2006. évi V. törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
3/C. Az egyesület csődeljárására és felszámolási eljárására - törvény eltérő rendelkezése
hiányában – az 1991. évi XLIX. törvényt a Civil tv.-ben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
3/D. Amennyiben az Egyesület jogutód nélkül szűnik meg, fennmaradó vagyonát a
hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után az Erdészcsillag Alapítványnak kell átadni.
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4. A jelen Alapszabályban nem meghatározott kérdésekben Magyarország Alaptörvényét,
a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvet, a Civil Törvényt, illetve a fentebb
megnevezett jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Budapest, 2015. január 28.
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Zambó Péter
elnök
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