AZ ÉLETFA GYERMEKEINKÉRT EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az Egyesület neve: ÉLETFA GYERMEKEINKÉRT EGYESÜLET
1.2. Az Egyesület székhelye: 2112 Veresegyház, Sportföld utca 1.
1.3. Az Egyesület alapítási éve: 2011.
1.4. Az Egyesület felügyeleti szerve: Pest Megyei Főügyészség
1.5. Az Egyesület nyilvántartója: Budapest Környéki Törvényszék
1.6. Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának
folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy,
amely az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult, nem alapítható gazdasági tevékenység céljára, vagyonát céljának
megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel a tagjai között, és a tagok részére
nyereséget nem juttathat. (Ptk. 3;63.§ (1)-(4) bek.)

2.

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA

Az Egyesület – figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) 2. §. 20. pontja
által meghatározott közhasznú tevékenység fogalmával – az alábbi konkrét célok
megvalósítását tűzte ki maga elé:
2.1. Az Egyesület célja: elősegíteni és támogatni a Waldorf pedagógia további terjedését
Magyarországon, ezen belül a Waldorf pedagógia elvén és módszerein működő oktatási
intézmények létrejöttét és működését, és amennyiben lehetőségei lehetővé teszik óvoda,
alapfokú valamint középfokú iskola működtetése.
2.2. Segíti és támogatja a Waldorf pedagógia elvét elfogadó helyi közösségek létrejöttét
és fejlődését, valamint a személyiség, a testi, lelki és szellemi képességek és készségek
szabad fejlesztésén alapuló pedagógiai műhely alakulását.
2.3. A Waldorf pedagógia az oktatás és a nevelés szerves és elengedhetetlen részének
tekinti a művészeti nevelést. A Waldorf iskolákban művészeti képzés folyik, mely a nyolcadik
évfolyam után alapvizsgával, a 12 évfolyam végeztével pedig művészeti záróvizsgával zárul.
Az Egyesület ezért kiemelten fontosnak tartja a különböző művészeti tevékenységek
támogatását. Az Egyesület emellett feladatának tekinti szűkebb és tágabb környezete
védelmét is, hiszen az alapítók hiszik és vallják, hogy az ember a természet részeként felelős
önmagáért és környezetéért. Egyesületünk tagjai a Waldorf pedagógia szellemiségéhez
méltóan példamutatással akarják a gyermekeket szóval és tettel a tudatos, egészséges
életre, az élő természet szeretetére, védelmére és az állatok tiszteletére nevelni.
2.4. Az Egyesület fő tevékenységei: nevelés, iskolarendszerű és nem iskolarendszerű
oktatási tevékenység, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, kulturális tevékenység,
kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása, gyermekek napközbeni alternatív

ellátása, szabadidő- és sporttevékenységek szervezése és lebonyolítása, egészséges
életmódra történő nevelés, hagyományőrzés, nevelési, oktatási és művészeti intézmények
alapítása, működtetése, illetve kiadványszerkesztés. E tevékenységei révén az 1990. évi LXV.
Tv. 8§.4. bek. és az 1993. évi LXXIX. Tv. 81. és 85.§ szerint részt vesz közoktatási feladatok
megvalósításában.
2.5. Az Egyesület e célok megvalósításáért a közhasznú szervezetekről szóló Ectv. 34.§ (1)
bekezdés a.) pontja alapján kulturális tevékenység (pl. művészeti tevékenység, kulturális
örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra
ápolása), sporttevékenység (pl. sportélet támogatása), szabadidős és hobbitevékenység (pl.
öregdiákok, gyűjtőtevékenység), oktatási tevékenység (pl. ismeretterjesztés, támogatás),
kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány), egészségügyi
tevékenység (pl. mentális és szenvedélybetegségek kezelése, lelkisegélynyújtás), szociális
tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása),
környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezet védelme, épített környezet
védelme, állatvédelem), településfejlesztési tevékenység, nemzetközi tevékenység (pl.
nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok), egyéb, pontosan:
1. kulturális tevékenység (pl. művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése,
népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása),
2. sporttevékenység (pl. sportélet támogatása),
3. szabadidős és hobbitevékenység (pl. öregdiákok, gyűjtőtevékenység),
4. oktatási tevékenység (pl. ismeretterjesztés, támogatás),
5. kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány),
6. egészségügyi tevékenység (pl. mentális és szenvedélybetegségek kezelése,
lelkisegélynyújtás),
7. szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek
támogatása),
8. környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezet védelme, épített környezet
védelme, állatvédelem),
9. településfejlesztési tevékenység,
10. nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok),
11. egyéb.
Ezeket a tevékenységet nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül közhasznú társadalmi
szervezet formájában végzi.
2.6. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, valamint nem állít országgyűlési
képviselőt.
Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet. Az Egyesület
működési módját, szolgáltatásai igénybevételének lehetőségeit és különböző beszámolóit a
helyi lapokban valamint az Interneten hozza nyilvánosságra.

3.

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

3.1. Az Egyesület tagja lehet minden olyan magyar állampolgár, aki az alapszabály
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, s tagfelvételét nyilatkozatban kéri.

3.2. Az Egyesületbe a tagok és a pártoló tagok felvétellel jelentkeznek. A tagok felvétele az
Elnökség hatáskörébe tartozik. A tagsági viszony létesítésére irányuló kérelmet papír alapon
belépési nyilatkozat formájában az Elnökséghez kell benyújtani. A felvétel tárgyában az
Elnökség együttesen dönt a kérelem beérkezését követő rendes elnökségi ülésén. A tagsági
viszony az Elnökség jóváhagyó határozatával, a belépés napjával jön létre. Ezt követően az
Elnökség az új tagot felveszi az általa vezetett tagnyilvántartásba. A nyilvántartás rendszerét
az Egyesület Szervezeti Működési Szabályzata tartalmazza.
3.3. Az Elnök köteles a tagdíj számlát a belépési nyilatkozat keltétől számított 30
munkanapon belül a kérelmező részére megküldeni. A tagdíjat a belépő tagnak a belépés
napjától kell megfizetnie.
3.4. (a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(b) 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.
(c) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
(d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos következmények alól nem mentesült.
(e) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.
(f) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
3.5. Pártoló tagként felvehető az, aki belépési nyilatkozatban vállalja az Egyesület
célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását.
3.6. Az Egyesület pártoló tagja jogi személy is lehet akkor, ha nyilatkozatban vállalja az
Egyesület anyagi támogatását.
3.7. Az Egyesületbe való belépés és az onnan történő kilépés önkéntes.
3.8. Az Elnökség felvételt elutasító határozata ellen fellebbezésnek van helye. A határozat
kézhezvételét követő 15 napon belül lehet jogorvoslatért a közgyűléshez fordulni. A
fellebbezést az Elnökhöz kell benyújtani.
3.9. A tagokról és a tagdíjak befizetéséről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás
vezetésére az Elnökség köteles.
3.10. A tagság megszűnik kilépéssel, a tag elhalálozásával, kizárással, az Egyesület
megszűnésével, jogi személy tagok jogutód nélküli megszűnésével.
3.11. A tag az Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal jogosult kilépési szándékát
bejelenteni. A tagsági viszony megszűnik, amikor a nyilatkozat az Elnök részéről átvételre
került.
3.12. Az Elnökség javaslatára a közgyűlés minősített többségű (2/3) határozatával a tagok
soraiból kizárhatja azt, aki az Egyesület Alapszabályát vagy etikai normáit súlyosan megsérti,
vagy annak céljait súlyosan veszélyeztető magatartást tanúsít, illetve méltatlan vállalkozói
magatartásával az Egyesületnek erkölcsi, vagy anyagi kárt okoz. Kizárásra csak a Fegyelmi
Szabályzat meghatározott eljárás lefolytatását követően kerülhet sor. A Fegyelmi Szabályzat
elfogadása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A fegyelmi eljárás alá vont tag részére
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy védekezését előadja. A Közgyűlés határozatát a kizárt

tag tudomásszerzéstől számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. A kizárást
kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni, az indoklásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. (Ptk. 3:70.§ (2) bek.)
3.13. Az Egyesület tagjai közül a közgyűlés határozata alapján kizárásra kerül az, akit
gazdasági bűncselekménnyel kapcsolatos büntetőeljárásban jogerősen elmarasztaltak.
A kizáró határozat ellen - a kézbesítéstől számított 30 napon belül - a tag jogorvoslatért
fordulhat a bírósághoz.
3.14. Amennyiben a tag a tagsági díjnak a megfizetését az esedékességtől számított 90
napon belül indokolatlanul elmulasztja, az Elnökség köteles a tagot a tagdíjhátralék
befizetésére felhívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy amennyiben a tagdíj befizetésére a
felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül sem kerül sor, a tagot az Egyesület tagjai
közül törlik. Az elnökség írásbeli felszólításának a tagdíjfizetés elmulasztása esetén a törlés
következményére történő figyelmeztetést tartalmaznia kell, csak az a tag zárható ki, aki a
tagdíjfizetést önhibájából mulasztja el. A törlésről az elnökség határozatot hoz, melyet a
törölt tagnak 5 napon belül kézbesíteni kell. A határozatnak tartalmaznia kell a jogorvoslati
lehetőségére vonatkozó figyelmeztetést is, melynek formája a közgyűléshez benyújtandó
panasz. A tag az elnökség törlő határozata ellen 15 napon belül fordulhat a közgyűléshez.
3.15. A tagsági viszony megszűnése esetén az Elnökség a tagot a nyilvántartásból törli.

4.

A TAGOK ÉS PÁRTOLÓ TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1.

A rendes tag jogai:

a)
Részt vehet az Egyesület rendezvényein, tevékenységében, megilleti őt a
véleménnyílvánítás joga. Szavazati joga van, bármilyen testületbe, tisztségre választható, ha
a Ptk.3:22.§ (1)-(4)-(5) bekezdésében és az Ectv. 38-39. §-ában foglaltaknak megfelelt.
b)
Az Egyesület bármely tisztségére választható, továbbá választási joga van,
amennyiben nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.
c)
Személyesen részt vehet a szervezet munkájában vagy a szervezet bármely szervének
ülésein,
d)
Javaslatokat, indítványokat tehet, felszólalásokkal élhet a szervezet bármely
szervéhez.
e)
Az Elnökség, a Felügyelő Bizottság tagjainak a megválasztására javaslatot tehet, és
jogosult megválasztani azokat.
f)
Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben, a
felügyeleti szervnél indítványozhatja az Alapszabállyal ütköző határozatok megsemmisítését.
g)
Az Egyesület bármely törvénysértő határozatát – tudomására jutásától számított 30
napon belül – a Budapest Környéki Törvényszék előtt megtámadhatja.
h)
Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit, használhatja
létesítményeit, felszereléseit.
i)
Jogosult részt venni az Egyesület által szervezett valamennyi rendezvényen, azokon
véleményét kifejteni, javaslatokat tenni.
j)
Jogosult javaslatot tenni a Közgyűlés összehívására, és a napirendi pontokra.

k)
A szervezet minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, melyet kizárólag
személyesen gyakorolhat.
l)
A rendes tagokat egyenló jogok illetik meg és egyenló kötelezettségek terhelik.
4.2.

A rendes tagok kötelezettségei:

a.)
Támogatni és aktívan közreműködni az Egyesület céljainak megvalósításában.
b.)
Betartani az Egyesület Alapszabályát, valamint az Egyesület által hozott
határozatokat.
c.)
Mindenkor az Egyesület etikai normáinak megfelelő magatartást tanúsítani.
d.)
Az Egyesület munkájában önként vállalt, valamint tisztségre történő megválasztása
esetén abból eredő feladatainak maradéktalanul, a legjobb képességei szerint eleget tenni.
e.)
A tagdíjat megfizetni.
f.)
Az Egyesületi vagyont óvni.
g.)
Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az
egyesület tevékenységét

4.3. A pártoló tagok jogai és kötelezettségei azonosak a rendes tagokéival az alábbi
kivételekkel: a pártoló tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és nem választhatók az
Egyesület szervezeteibe, továbbá nem választhatnak másokat sem tisztségekre. A pártoló
tag az egyesület tevékenységében vagyoni hozzájárulással vesz részt, az egyesület
szerveinek ülésén tanácskozási joggal vesz részt.
Az egyesület tagja, vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja kérheti a bíróságtól
az egyesület szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat
jogszabálysértő vagy az alapszabályba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt
attól az időponttól számított 30 napon belül lehet keresetet indítani az egyesület ellen,
amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett, vagy arról tudomást szerezhetett
volna. A határozat meghozatalától számított egy éves, 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. (Ptk.3:35.§-3:36.§.)
5.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

5.1.

Közgyűlés:

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.
A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A Közgyűlés
összehívásáról az Elnökség gondoskodik.
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni ha azt bírósági határozat elrendeli, a Felügyelő
Bizottság indítványára, vagy a tagság egyharmadának a cél megjelölése mellett történő
kívánságára. Rendkívüli közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a.) az egyesület vagyona az
esedékes tartozásokat nem fedezi b.) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a

tartozásokat esedékességkor teljesíteni c.) az egyesület céljának elérése veszélybe került.
(Ptk.3:81.§ (1) bek.)
A Közgyűlésre a meghívót a hely, az időpont és a napirend megjelölésével, a Közgyűlés
napját legalább 10 nappal megelőzően írásban (postai vagy elektronikus levélben) igazolható
módon kell megküldeni, a szervezet tagjai részére. A napirendet a meghívóban olyan
részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt
témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták
össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha azon valamennyi részvételre jogosult jelen van,
és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A közgyűlésen a szabályszerűen közölt
napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre
jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag
hozzájárul. (Ptk.3:17.§.) A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon megfigyelőként bárki részt
vehet.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét
képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott
határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell
hagyni.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat a.) akit a határozat kötelezettség vagy
felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít b.) akivel a
határozat szerint szerződést kell kötni c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani d.)
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja e.) aki a
döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll vagy f.)
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben (Ptk. 3:18-3:19.§)
Határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés 15-30 napon belül történő
másodszori összehívása során az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megismételt
közgyűlés is csak akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét
képviselő szavazásra jogosult részt vesz. (Ptk. 3:18.§ (1) bek.) és erről a tagokat már előre, a
rendes Közgyűlés kihirdetésekor tájékoztatták. Az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban a
tagokat a távolmaradás következményeire figyelmeztetni kell.
A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni, az ilyen módon elvetett
javaslatot a következő közgyűlésen újra kell tárgyalni és arról ismételten szavaznia kell a
közgyűlésnek. Az éves közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés minősített többségével
(2/3), nyílt szavazással történik.
A tagok kétharmadának kérésére titkos szavazást kell elrendelni. A közgyűlés a
tisztségviselőket nyílt vagy titkos szavazással választja meg.
Az alapszabály módosításához a jelen lévő tagok ¾-es szótöbbséggel hozott
határozata, míg az egyesület céljának módosításához és a megszűnésről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es szótöbbséggel hozott határozata
szükséges (Ptk. 3:76.§)
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója
(Ptk. 685. § b) pont) vagy élettársa a határozat alapján
a)
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b)
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú 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, a létesítő okiratnak megfelelő
cél szerinti juttatás.
A Közgyűlés megválasztja a levezető Elnököt, aki kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, a két
szavazatszámlálót és két hitelesítő tagot.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlévők
névsorát, az elfogadott napirendet, a javaslatok, a beszámolók, a felszólalások lényegét,
valamint az elfogadott határozatok, és ajánlások szószerinti szövegét. A Közgyűlés elé
terjesztett írásbeli anyagokat a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
A jegyzőkönyvet a levezető Elnöknek, a két hitelesítő tagnak a két szavazatszámlálónak és a
jegyzőkönyvvezetőnek kell aláírni.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)
Az Egyesület Alapszabályának megállapítása és módosítása.
b)
Az Egyesület Elnökségi tagjainak, valamint az Felügyelő Bizottság tagjainak
megválasztása és visszahívása.
c)
Az elnökségi határozatok elleni fellebbezések elbírálása.
d)
Az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása. Az
Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, oda történő belépésének vagy
onnan történő kiválásának, továbbá az Egyesület feloszlásának (megszűnésének) kimondása,
ez utóbbi esetben rendelkezés az Egyesületi vagyonról.
e)
Az éves költségvetés meghatározása és kialakítása.
f)
Az éves közhasznúsági jelentés elfogadása.
g)
Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása.
h)
A tagdíj elfogadása.
i)
Tag kizárása.
j)
A Fegyelmi Szabályzat elfogadása.
k)
Minden más, amit a törvény a hatáskörébe utal.
l)
Ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll, a felette lévő
munkáltatói jogok gyakorlása
m)
Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt
n)
Jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és az esetleges
felügyelő bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés
o)
Végelszámoló kijelölése (Ptk.3:74.§)
Az éves közhasznúsági jelentést, az Elnökség éves beszámolóját és az éves költségvetést az
év első Közgyűlésén kell beterjeszteni. A Közgyűlés egyszerű többséggel, nyílt szavazással
dönt a jelentés elfogadásáról.

Az ügyintéző szervek tagjait titkos szavazással kell megválasztani. A szavazólapra az
elnökjelölt és további 2 elnökségi tagjelölt nevét kell felírni. A legtöbb - de legalább 50%+1szavazatot kapott elnökjelölt és 2 elnökségi tagjelölt kerül az új Elnökségbe.
Szavazategyenlőség esetén az érintett jelöltek közül ismételt titkos szavazással kell
választani.
A szervek tagjainak visszahívásához a jelenlévő szavazattal rendelkező tagok 2/3-ának egyező
szavazata szükséges.
A Rendkívüli Közgyűlés határozatait a rendes Közgyűléssel azonos módon hozza.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –
a)amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki
b)amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel
c)amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletzárást 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 az ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.

5.2.

Az Elnökség:

Két Közgyűlés között a Szövetség legfőbb irányítója az Elnökség, mely a társadalmi szervezet
operatív irányító, döntéshozó, ügyintéző és képviseleti szerve, amelynek nevében a
képviseleti jogot az elnök gyakorolja. Az Egyesület életének és ügyintéző szerve a Közgyűlés
által választott Elnökség. Tagjai (összesen 3 fő):
a)
az Egyesület elnöke;
b)
2 alelnök
Az egyesület elnökét és alelnökeit a közgyűlés választja meg közvetlenül, nyílt szavazással. A
tagok a vezető tisztségviselőt bármikor indokolás nélkül is visszahívhatják. (Ptk. 3:25.§ (2))
Az Elnökség tagjait a Közgyűlés az üléstől számított 3 évre választja. Az Elnökség tagjai újra
választhatók. Az Elnökségi tagok munkájukat tiszteletbeli tevékenységként végzik.
Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a.)
b.)

az Egyesület munkájának irányítása, segítése,
kapcsolattartás más szervezetekkel és az álláspontok egyeztetése,

c.)
az Egyesület céljaival és feladataival összefüggő átfogó gazdasági kérdésekkel
kapcsolatos álláspontok kialakítása,
d.)
döntés más országos tevékenységű szervezetekkel, valamint külföldi és nemzetközi
szervezetekkel való együttműködésről,
e.)
a Közgyűlés összehívása, a napirendi pontok meghirdetése a beérkezett javaslatok
alapján, figyelembe véve a tagok minimum 1/3 részének napirendre tett javaslatait,
f.)
tagok felvétele,
g.)
javaslattétel a Közgyűlésnek a költségvetés elfogadására és az Elnökségi tagok
számának megváltoztatására,
h.)
javaslat előterjesztése a Közgyűlés által választandó tisztségviselőkre vonatkozóan a
tagok javaslatainak figyelembe vételével,
i.)
minden más ügyben a döntés, mely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.
j.)
a beszámolók és az éves költségvetés előkészítése és közgyűlés elé terjesztése
k.)
a jogszabály és alapszabály szerinti egyesületi szervek megalakításának és a
tisztségviselők megválasztásának előkészítése
l.)
az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása
m.)
a tagság nyilvántartása
n.)
az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az előírt intézkedések megtétele
Az Elnökség üléseit szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal tartja,
összehívásáról az Egyesület elnöke gondoskodik. Az összehívás minden esetben írásban
(postai, vagy elektronikus levélben), a napirend megküldésével történik. Az Elnökségi ülést az
Elnök, akadályoztatása esetén valamelyik Alelnök hívja össze és vezeti.
Az ülést az Elnök köteles összehívni, ha az Elnökségi tagok egyharmada azt írásban - a cél
megjelölésével - kéri.
Az Elnökségi tagoknak szóló meghívót az ülés időpontjáról, helyéről és a napirendi pontokról
legalább 8 nappal az ülést megelőzően írásban (postai vagy elektronikus formában (e-mail)),
az átvételt igazolható módon kell megküldeni.
Az elnökségi ülések nyilvánosak. Az Egyesület elnöke - ha a napirend indokolja - kívülálló
személyeket is meghívhat, tanácskozási joggal. Az érdeklődők hallgatóságként vehetnek részt
az elnökségi üléseken. Az ülésen részt vevő bármely elnökségi tag kérheti a nyilvánosság
kizárását valamely napirendi pont tárgyalásánál, ha a személyiségi jogok védelme, üzleti titok
védelme vagy adatvédelmi okok ezt indokolttá teszik.
Az Elnökség határozatképes, ha az elnökség bármely két tagja jelen van.
Az Elnökség a határozatait nyílt szavazással, egyhangúan hozza.
Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni, és a következő
alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani. Az Elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell
felvenni. Az Elnökségi tagot helyettesíteni nem lehet.
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója
(Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú 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, létesítő okiratnak megfelelő
cél szerinti juttatás.
Az elnökségi határozatok nyilvánosak.
A vezetőség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről
beszámolni. (Ptk.3:78.§ (2))
Az Egyesületet hatóságok és harmadik személyek felé az Egyesület elnöke képviseli.
Összehívja az elnökségi üléseket, vezeti azokat, ellenőrzi a határozatok végrehajtását,
gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek hitelesítéséről.
Az Elnökség tagjainak megbízatása megszűnik:
- mandátumuk lejártával,
- lemondásukkal,
- halálukkal,
- a 3.13 és a 3.14 pontban foglaltak alapján,
- visszahívásukkal, ha a tisztségükből adódó feladatokat nem látják el.
Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg.

5.3.

Az Egyesület elnöke:

Feladata és hatásköre:
a)
Vezeti az Elnökség munkáját, képviseli az Egyesületet.
b)
Irányítja és ellenőrzi az Egyesületet.
c)
Irányítja az Egyesület gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol
d)
Jogszabályokban meghatározott feltételek szerint gyakorolja az Egyesületnél a
munkáltatói jogkört.
e)
Intézkedik és dönt a törvény által előírt, vagy a Közgyűlés, vagy az Elnökség által a
hatáskörébe utalt ügyekben, illetve ott nem szabályozott kérdésekben
f)
Feladatát és hatáskörét az Elnökség jóváhagyásával – teljes egészében, vagy
meghatározott területenként – átruházhatja az Egyesület Elnökségének más tagjaira.
Az Elnök képviseleti jogosultságát akadályoztatása esetén teljes körben átruházhatja az általa
meghatározott bármelyik Alelnökre. Az Elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása
esetén azonban a teljes körű helyettesítéshez és a képviseleti jog gyakorlásához a közgyűlés
hozzájárulása is szükséges.
Ha az Elnök nem bízta meg az egyik Alelnököt sem a képviseleti jog gyakorlásával, úgy annak
személyét az Elnökség jelöli ki.
Az Elnök jogosult a Szervezetet terhelő kötelezettségek és illető jogok vállalásáról - a
Közgyűlésnek történő beszámolási kötelezettség mellett - dönteni.

A szervezet bankszámlája feletti rendelkezéshez esetben az Elnök és egy Alelnök együttes
aláírása szükséges. A bankszámla feletti rendelkezési jog tekintetében az Alelnököt
képviseleti jog megilleti.
Az Elnök köteles az Elnökség és a közgyűlés által hozott döntések nyilvántartását
naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható kell, hogy legyen a döntés
tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint
amennyiben a szavazás nem titkos, akkor a személye is.
Az Elnök köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek
bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik
személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított 8 napon
belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni
A szervezet iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az Elnök kezeli.
5.4.

Az Elnökség tagjai (Alelnökök):

Jogai, kötelessége és felelőssége:
a)
Rendszeresen és tevékenyen részt vesz:
a.
Az Egyesület feladatainak megvalósításában.
b.
A határozatok előkészítésében és meghozatalában.
c.
A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak, valamint a felügyelő szerv utasításainak
megvalósításában, illetve a megvalósítás ellenőrzésében.
b)
Jogosult és köteles figyelemmel kísérni az Egyesületet érintő kérdéseket és az azokkal
kapcsolatos észrevételeit, javaslatait az elnökség elé terjeszteni.
c)
Felelős a gazdasági és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatokért, kivéve, ha
ellenvéleményét írásban nyilvánította.
Az Elnök akadályoztatása esetén az általa megbízott Alelnök jogosult őt helyettesíteni.
Ha az Elnök nem bízta meg az egyik Alelnököt sem a helyettesítéssel, úgy annak személyét az
Elnökség jelöli ki.
5.5.

Felügyelő Bizottság:

Feladatát és hatáskörét az Ectv. 41.§ szerint kell szabályozni.
a) A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
b) A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási
joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.
c) A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a
döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
d) a szervezet 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;
e) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

f) A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a felügyelő szerv indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni.
E határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv
összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
g) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés az üléstől számított 3 évre választja. A Felügyelő
Bizottság tagjai újra választhatók. A Felügyelő Bizottság tagok munkájukat tiszteletbeli
tevékenységként végzik.

6.

AZ EGYESÜLET JOGKÉPESSÉGE

6.1. Az Egyesület jogi személy, amelyet az Egyesület elnöke képvisel. E jogkört esetenként,
vagy valamely ügynek meghatározott csoportjára nézve az elnök más személyekre is
átruházhat. Az Egyesület nyilvántartásba vételével válik jogi személlyé.

7.

AZ EGYESÜLET ANYAGI FORRÁSA ÉS GAZDÁLKODÁSA

7.1.
Az Egyesület bevételeiből éves költségvetése alapján önállóan gazdálkodik. Az
Egyesület a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel a közgyűlés által jóváhagyott
költségvetés szerint gazdálkodik. A tagdíjak befizetése a tárgyév március 1-ig esedékes.
Évközbeni belépés esetén az éves tagdíjból a hátralévő teljes negyedéve/k/re számított részt
kell befizetni. A tagsági díjat a közgyűlés állapítja meg minden év február 1-jéig. Erről az
Elnökség a tagságot 15 napon belül írásban tájékoztatja. A tagok kötelesek a megállapított
tagdíjat a szervezet bankszámlaszámára utalni.
7.2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Az Egyesület bevételei:
Tagsági díjak
Jogi és természetes személyek támogatása
Állami és társadalmi szervezetek támogatása
Adományok, alapítványok
Hagyományozás (örökség)
Rendezvények bevételei
Egyéb bevételek

Az Egyesület vagyona lehet:
a.
Készpénz
b.
Bankbetét, folyószámlán lévő összeg
c.
Ingó és ingatlan vagyon
d.
Értékpapír

7.3. Az Egyesület esetleges tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak tagdíjat
kötelesek fizetni, az Egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.
7.4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, másodlagosan, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület a közhasznú
tevékenységgel össze nem függő tevékenységet, valamint ezzel összefüggő kereskedelmi
tevékenységet (ideértve a szervezet vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő
tevékenységként folytat. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel,
azt az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. (Ectv.34.§(1)
bek.c)pont)
7.5. Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani,
egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.
7.6. Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
7.7. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezetvezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
8.

KÖZHASZNÚSÁG

Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú
tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül bárki, aki érdeklődést tanúsít az
Egyesület tevékenysége iránt, részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból: részt vehet az
egyesület rendezvényein. A szolgáltatás igénybevétele szempontjából a szervezet tagjai és a
szolgáltatást igénybe venni kívánó személy jogosultságai és kötelezettségei megegyeznek.
Az éves közhasznúsági jelentést az Egyesület a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30áig köteles elfogadni.

9.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

Az Egyesület megszűnik, ha
a)A tagok kimondják megszűnését
b)Az arra jogosult szerv megszűnteti

c)Az egyesület megvalósította célját, vagy a cél megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt
nem határoztak meg
d)A tagok létszáma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt
A közgyűlés nem dönthet az egyesület feloszlatásáról, ha az egyesülettel szemben
lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság
(törvényszék) megállapította.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben 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. Jogutód nélküli
megszűnés esetén a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt
érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül
okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette
figyelembe. Ez a rendelkezés bégelszámolással történő megszűnés esetén nem
alkalmazható. (Ptk.3:86.§)
Ha az Egyesület feloszlatással szűnik meg, vagy megszűnését megállapítják, a Közgyűlés által
kimondott feloszlatás kivételével vagyonát a Magyar Waldorf Szövetség Egyesület
(székhelye: 2083 Solymár, József Attila u. 41.) támogatására kell fordítani. Ha az Egyesület
feloszlatását a Közgyűlés mondja ki, a vagyon felosztásáról a tagság dönt.

10.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. Az egyesület törvényességi felügyeletét az Ügyészség gyakorolja.
10.2. Az egyesületet, mint társadalmi szervezetet, a Budapesti Törvényszék veszi
nyilvántartásba.
10.3. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Ectv. és a Ptk. rendelkezései az
irányadóak.

Kelt: Veresegyház, 2014.09.05.
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