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1. ÁLTAúNoS RENDELKEZÉsEK
Az egyesü|etneve ésszékhe|ye
1.1. Az Egyesü|et neve: Textilipari l'4űszakiés Tudományos Egyesület (továbbiakban:
egyesü|et)
angolul:HungarianSocietyof TextileTechnologyand Science
németü
|:Texti|techn
ischerund Wissenschaft|icher
Verein Ungarns
franciáu|:AssociationHongroiseTechniqueet scientifiquepour |,Industrie
TextiIe
oroszul: BeHrepcxoe
Hayuno-rexHr.recfioe
06uecrBoTeKcr"nbHoii
IlDotr
sru,re
srocrr|
7'2' Az Egyesü|et székhe|ye:1015 Budapest' Hattyú u' 16. II. eme|et 7.
1.,3' Az EgyesÜ|et pecsétje: Textilipari Műszaki és Tudományos EgyesÜ|et, Budapest,
(köriratban)
Az Egyesü|etjeIképe:

TMTE
L, i.',r

*;s;

A je|képszínei:betűk- Pantone2955 sötétkék,Grafika. Pantone1585 narancsvörös
1"'4, Az Egyesü|etműködésiterü|ete:Magyarország
1.5. Az Egyesületa|apításiéVe1948.
Az EgyesÜ|etaz 1989 éviII. törvényszerjnta Fővárosi Bíróságá|ta|3g2'/r99g, sorszám
a|attciviI szervezetkéntkerÜlt bejegyzésre,
t.6' Az EgyesÜletaz egyesÜ|ési
jo9ró|, a közhasznújo9á||ásról,VaIaminta ciViIszervezetek
működésérő|és támogatásáróI szó|ó 2011. évi cLXXV. törvény hatálya a|á tartozó,
közhasznútevékenységet
folytatóegyesü|et,szakmaiszervezet,öná||ó jogi személy.
I'7. Az EgyesÜ|etközvet|en po|itikaitevékenységet
nem fo|ytat,pártpo|itikaitevékenységet
nem végez,szervezetepártoktó|fÜgget|en,azoknak anyagi támogatást nem nyújt-és
tő|ük támogatástnem fogad eI. országgyűlésiképviselője|ö|iet,
továbbá megyei,fővárosi
önkormányzatiVá|asztásonjelöltet nem állít,és nem támogat.

2. AZ EGYESÜLET
cÉUAÉsrevÉxrruvsÉce
2'l. Az Egyesü|etcélja
Az EgyesÜ|etcé|jaa texti|-,a ruházati-és a textiltisztító,
i||etveaz ezekke|összefüggő
bármilvenszakterü|eten
(1) a műszaki, tudományos és gazdasági ha|adás, a szakképzésés a szakoktatás
fejIesztésének
e|ősegítése,
(2) a szakterLi|eten
működő műszaki és gazdaságiszakemberekés tagok közös szakmai
érdekeinek képViseIete,szakmai fejlődésük és szakmai-közéleti tevékenységÜk
segítése,
egyÜttműködésaz országosszakmaiérdekegyeztetésben,
(3) a versenyképes.és környezetkímélőe|járások és termékek kidoIgozásánakés
eIterjesztésének
e|ősegítése,
(4) a szakterÜ|ette|
kapcso|atosku|turá|isörökség megóvása, a szakmakör történe|mi
fejlődésének
kutatása és az ezze|kapcso|atosmuzeá|isfe|adatoke||átása,beleértve
a textiIipariműem|ékek
véde|mét
is,
(s)a fogyasztóvéde|em,
a munkabiztonság,
a piaciVersenytisztaságánakerősítése,
( 6 ) a nemzetközi együttműködéserősítése

2.2, Az Egyesü|etá|taIVá||a|tközfeladatok
Az Egyesü|et közhasznú tevékenysé9ét
a törvény á|taI meghatározottközfeIadatok
vá||a|ásával
az a|ábbikörben |átjae|:
a) a kutatás-fej
Iesztésrő|és a technoló9iai innovációró| szó|ó 2oo4' évi CXXXIV.
Törvény érte|mében
a tudományostevékenység,
kutatás, műszaki fej|észtés,
ezen
be|ü|:
aa) a
kutatás.fejlesztés.
innováció (K+F+I)
társadaImi
megítélésének,
eIfogadottságá
nak, megbecsÜlésének
javítása a texti|./ a ruházati és á
texti|tisztító
ágazatokszakterü|etén
[3.;26.és3O' $]
ab) e9yüttműködés a középtá.vú
-tudomány-,techno|ógia. és innoVáció-politikal
stratégiakia|akításában
t5.9(3)]
ac) az .EU .-programjaibanés más nemzetközi tudományos és techno|óqiai
együttműködésbentörténő magyarrészvéte|
támogatásat5.9(1)d)]
ad) a vá|laIkozások
támogatásaésösztönzése annak érdekében,
hogy hasznosítsá
ka
hazai kutatás-fejIesztés
eredménVeit,
VaIaminta kÜ|földön |étrejötttudást és
t e c h n o | ó g i ái t5 . $ ( t ) e ) ]
ae) tudomány. és gazdaságdipIomácia
i eszközökke| és a fejlett technológla
kereskedelmének
jze||emiaIkotások
ösztönzéséve|
a Magyarországon
|étrehozott
es techno|ógia elősegítése,a hazal érdekekke|összhangban á||ó kÜlfö|di
hasznosítása
t5's(1) 0]
af) a K+F eredmények hasznosításána
k, kutatás.fej|esztési cé|ú szakmai
együttműködés és
innovációs
hálózatok kiaIakításának,
.techno|ógiai
működésének
támogatásat6' 5(z) e)]
ag) a szakterÜ|etéreirányuIó támogatott kutatás-fej
Iesztési és techno|ó9rar
innovációs programoktekintetében
a tartaImiköVetó|ményekés a támoqátasi
fe|téte|ek
meghatározásának segítése
éstámogatásat6.s(i) 0]
b) a neve|ésés oktatás, képességfej
|esztés/ismeretterjesztés,
ezen be|Ü|:
A fe|nőttképzés
rő| szó|o 2013, éVi LXXVII. törvény és kapcso|ódó562/2013. (XII.
31.) Korm. rendeIetértelmében
oKJ-s képzéseket,
engedélyezett,
'és , saját re.]|esziésű
képzésiprogramokat va|ósít meg a teiti|-, a iuházatia texliItisziítórpar
szakterü|etén.
c) a szakmai kulturá|istevékenység,
ezen be|ü|:
ca) a Magyarország he|yi ön kormányzatairó| szó|ó 2011. éVi CLXXX]X. törvenv
13.5(1) bekezdés7. pontja érteImében
közreműködik ku|turá|isszoIgáltatás
nyújtásában,a kuItu.rá]js
örökség helyi véde|mében,
a heIyi közműie|ődésj
tevékenység
támogatásában
cb) a Nemzeti Ku|turá|isAlapró| szó|ó 1993. évi XXIII. törvényben fogla|taknak
megfe|e|őenközreműködik a működési köréhez tartozó szakmák ipártörténeti
kutatása,technikatörténetiem|ékeinek
ésműtárgyainakmegőrzésetórü|etén
d) a szakmai ku|turá|isörökség megóvása,ezen be|ü|:
A ku|turá|isörökség védeImérő|
szó|ó 2001. évj LXIV. törVény 5.s(1)
. bekezdésében
irtaknakmegfele|őenközreműködik a kulturálisörökséq véde|mébán

e) a fogyasztóVéde|em,
ezen be|Ü|:
A 2008' éVi XLII. törVény, a fogyasztóVédeIem
rő| szó|ó 1997' évi cLV. törveny,
Va|amint.egyeskapcso|ódótÖrvényekmódosításánakmegfe|e|őenközreműköorr a
tudatos . fogyasztói magatartás e|ősegítésében
és a fogyásztót táiét<ozotisalinat
növe|ésében
f)

munkabiztonság,
ezen be|Ü|:
1. Tun.rgY:d".!"mrő|,egységesszerkez€ t ben a Végrehajtásáró|szó|ó 5/1993. (XII.
26.) MUM Rende|ette| c. 1993. évi XCIiI. törvény IV. Fejezete alabján
ismeretterjesztéssel,
képzésse|
.segítia texti|., ruházati éstextiltisztítóágazatokbana
munká|tatókat és munkavál|a|ókat
fe|készíteni
az egészségetn",.n u"iieive,-iuio e.
biztonságosmunkavé9zés
köVeteIményeinek
megva|ósításáia

9) piaci Verseny tisztaságának védelméhezhozzájáru|ás,ezen belü|:
A tisztességtelen
piaci magatartásés a Versenykorlátozás
ti|aImáró|szó|ó 1996. evl
LVII. törvény 33.9 (4) bekezdés érteImébenismeretterjesztésseIsegíti á|ő a
vá||aIkozásokjogköVető magatartását és a versenyku|túrafejiesztését.
h) a környezetvéde|em,
ezen be|Ü|
ha) a természetvéde|méről
szóló 1996. évi LIII. törvény 64.$(1) bekezdésében
irtaknakmegfe|e|ően
közremíiködika természetvéde|m
i ku|túiárqlesztéséuen,
a
természetvédeIméveI
kapcso|atos
ismeretekoktatásában
hb) a környezet védelmének
á|ta|ánosszabá|yairó|szó|ó 1995. évi LIII,törvény 54'
es 55. $-ai a|apján közreműködik a környezetvéde|em
teréna neve|ésikéjzési,
tájékoztatásl
feladatokeIlátásában
t)

nemzetközi e9yLittműködéserősítése
ia) a környezet védeImének
á|talános szabályairó|szó|ó 1995. éVi LIII. törVény
1.5(2) bekezdéséneke) pontja érte|mében e|ősegíti a
nemzetköii
környezetvédeImi
egyÜttműködést
ib) a ku|turá|is örökség véde|mérő|szó|ó 2001. éVi LXIV. törvénv 5.6(2)
bekezdésénekmegfeIelően a nemzetközi együttműködésuen, a némzet-tbzi
szerződésekke|összhangban e|ősegíti a hatáiokon tú|i ma9yar uonatt.oiei.i
ku|turá|is örökség és a más nemzetek hazánkban taiátnató ku|turális
öröksé9ének védelmét
ic) a kutatás.fej|esztésrőlés a techno|ógiai innovációró| szó|ó 2oo4, évi CXXXIV.
törvény 5.9(1) bekezdés d) pontjának megfe|elően támogatja az EU
programjaiban és más
nemzetkózi tudományos és iechno|ógiai
e9yüttműködésben történő magyar részvételt

i) a

hátrányos he|yzetű csoportok (a szakterületen fog|aIkoztatottnők, a
munka,erőpiacon
hátrányos he|yzetűrétegek,stb.) társadaIm.i
esé|yegyen
|őségének
e|ősegítése,
ezen be|Ü|:

az egyenlő bánásmódró|ésaz esé|yegyenlőség
előmozdításáró|
szó|ó 2003.éviCXXV.
törvény 27'; 27. és 31. 9-ai értelmébenfe|nőttképzésse|
és kapcso|ódó
szo|9á|tatásokka
I e|ősegítia munkaerőpiaconhátrányos heIyzetű rétegek(50 év
fe|ettinők, pá|yakezdők,stb.) képzését
ésfog|alkoztatásár
Az EgyesÜ|etközhasznúszo|gá|tatása
ibó| az egyesü|ettagjainkíVü|más is részesülhet.

,)

sy

2 . 3 . A z EgyestiIet
tevékenysége
a cé|ok
megvalósítása
érdekében:
a ) Az egyesLiIeti
munkába bevonjaés aktiVizá|jaa texti|,a ruházati,a textiItisztÍtó
ésa
kapcsolódó szakterü|etek szakembereit.É|ősegítia tagok szakmai fejlődését,
számukraa hazai és nemzetközi e|ismertség
megizerzéset.
b)

Az egyesü|et a K+F+I tevékenységet
a műszaki tudományok, ezen be|ü| az
a nyagtu.domá
nyok, a vegyészmérnöki,
környezetmérnökltudományokés a textiIiDarj
techno|ógiák,. mint kapcsolódó interdiszcipIináris
speciá|istechno|óqia- tu,.űiJtE"
fejti ki.
A K+F+I tevékenységhosszútávon- az egyesÜletimunka sú|ypontjátképeziés
kieme|tena következő témakörökre iránvu|:
ba) Kutatási,. fej|esztési,oktatási és továbbképzésiprogramok vé|eményezése
és
kidoIgozása.
A műszaki innovációt támogató tudományos tevékenységének
cé|jaúj vagy
tovább fejIesztett termékek kifejlesztéséhezés az új teimékek e! erjarasó"
-a
kigondo|ásáhozés megva|ósításá
hoz szükséges kÜ|ön e|járások, továouá
m.űszakjspecifikációkés üzemeltetésijel|emzBkmeghatárózását'ugit.i i"-u"
készítése,
kísér|eti
fejlesztés,prototípusóktervezése,lzerkesztése és-vizsgátati.
visszacsato|ókutatás.
Figye|emmelkíséria versenyképes.
és környezetkímélő
e|járásokfejIesztését
és
kezdeményező
az eredményekmegismertetésében
éseIterjesztésébón.
A szakmai tudományosfej|ődéstés az ágazat innovációjátszé|eskörűszakmai
ismeretterjesztésse|,
szakmai feInőttképzésseI
se9íti.
A szakmai tudományosfej|ődéstés az ágazat innovációjátszé|eskörűszakmai
ismeretterjesztésse|,
szakmai feInőttképzéssel
segíti.
bb) Tudományosrendezvények,
kiá||ítások
éstanulmányutakszervezése
bc) NemzetiTechno|ógiaP|atformműködtetésea texti|.és ruhaiparmegújításáért
E|ősegítia szakemberekfeInőttképzését,
önképzését'
szakmai át- és továbbképző
tanfolyamokat,nyelvtanfolyamokat szervez.
Felnőttképzési
programokka|és munkaerő piaci szo|gá|tatásokkalsegítiaz é|etenát
tartó tanu|ást és a szakmai képzéshez
va|ó hozzáférést
annak érdétében,
hogy a
texti|., ruházati- és texti|tisztító
jobban érvényesLi
ipari munkavá||a|ók
tneósenót a
munka vi|á9ábanés megfe|e|jenek
a gazdaságiéstechÁo|ó9iaifej|ődéskihívásáinak'

d)

A
hazai és nemzetközi műszaki-tudományos eredmények pub|iká|ására
szakfo|yóiratot,
szakmai kiadványokatszerkesztésad ki, saját hoÁ|apotműködtet.
Az önfenntartó kiadói tevékenységérdekében|ehetőségetnyújt szakmai hirdetések
elhe|yezésére
ezekena fe|ü|eteken.
Tagkéntrésztvesz a nemzetközi szakmai szervezetektevékenységében,
e|ősegítia
műszaki,tudományoseredmények
kö|csönös cseréjét.
Ig,ényszerint techno|ógia transzfert eIősegítő szolgáltatásokka
l támogatja a
vá||alkozások
hazai és nemzetközi partnerkapcsoIata
inak }ejIesztését.
Támaszkodik a nagy tapasztalatokkaI rendeIkező szakemberek tudására, és
kiemeItenfogIaIkozika hátrányos he|yzetűcsoportokka|(nők, pá|yakezdőu,tis év
felettiek,stb.).

javítása
A textiI-,a ruházati.és a textiItisztító
ipar társadaImi
megíté|ésének

érdekébengondoskodika kutatási, fejlesztési,oktatói, ipar- és vá||aIatirányítási
terü|eten kimagas|ó eredményekete|ért és a szakmai közé|etben is elismert
szakembereké|etpá|yájának
bemutatásáró|.

e)

Programokka|,képzésekke|,
ismeretterjesztőmunkávaI támogatja a fenntartható
fej|ődéshezésaz egészséges
é|etviteIhez
szükségestudás és készségekeIsajátítását.

n ) KÜ|önös figyeImet fordít az egyesü|et működési köréhez tartozó szakmák
ipartörténetifej|ődésének
bemutatására,a szakmai hagyományok ápolására, az
értékeketbemutató he|yek propagá|ásáraés továbbfej|esztésének
támogatására.
országos szakmai egyesületkéntfe|e|ősséget
érez a hazai texti|., ruházati. és
textiltisztítóipari ipartörténetiértékekés műemlékekmegóvása, védelmeiránt, és
aktíVanrésztvesz az ezze| kaDcso|atosfe|adatokban.
t)

Az egyesületimunka fo|yamatosfej|esztése
érdekében
egyÜttműködikés kapcso|atot
tart fenn a szakterü|etenműködő terme|ő, gazdá|kodó, irányító szervezetekke|,
oktatásiintézményekke|,
hazai és kü|fö|ditudományosegyesületekke|.

j)

Pá|yázatokatír ki a hazai texti|.,ruházatiéstextiltisztítóipar fej|esztésére,
Valamint
a szakmaioktatás,képzés
támogatására,

k) Á||ami szervek, gazdá|kodó szervezetek fe|kérésére,Vagy megbízására
tanuImányokat' szakvé|eményeketdo|9oz ki bejegyzett, i||etve nyiIVántartott
egyesü|etiszakértőkközreműködéséve|.

r)

EgyÜttműködika texti|-,ruházati.és texti|tisztító
iparraIkapcsolatoskérdésekben
a
fogyasztóvéde|m
i á||ami és civiI szervezetekke|,
szakmai ismereteitfe|használvaa
fogyasztókvéde|mében
saját maga is kezdeményezően
|épfe|.

m ) Közreműködik a munkabiztonsá9erősítésében
és a piaci Verseny tisztaságának
védeImében.
n ) A tagok kieme|kedő szakmai tudományos munkájának e|ismerésére
ok|eve|eket,
ntetéseket
díjakat,éremkitű
adományoz,i||etvejutaImakatad.
Ezek a
k nyi|vánosságátbiztosítja.
o) Az egyesÜletkozhasznúés egyébszo|gá|tatásaina
rendszeres hír|evé|,
a rendezvényimeghívók, a nyiIVánosankiírt pá|yázatokés
hirdetményekfe|téte|ei
szerint, az egyesü|ettitkárságához benyújtottje|entkezés
a|apjánvehetők igénybe,

p ) A közhasznútevékenységek
megva|ósítása
önál|óan és a vá||aIkozásokkaI
érdekében
- menedzse|i.
mértékében
társultanpá|yázatokatkészít,
ezeket- |ehetőségeinek
3' TAGSÁGIVIszoNY, AZ EGYESÜLETTAGJAI
3.1. Az
.
-

Egyesü|etrendestagjai:
egyénitagok
jogi szemé|ytagok
párto|ótagok

aki nincs
az a hazai és kü|fö|di ma9ánszemé|y,
Az Egyesü|etbeegyénitagkéntbe|éphet
e|ti|tvaa közügyektő|, továbbá jogi szemé|ytagkéntbármeIy terü|etenés szektorban
működő hazai. és kÜ|földi gazdá|kodó szervezet és intézmény,közhasznú szervezet,
szándékátbeje|enti.
e|fogadja,ésbelépési
akilamelyaz a|apszabá|yt
3'2' Az EgyesÜ|ettiszteleti tagJ.a|ehet az egyesü|eti tagok közé nem tartozó s?emély,akit
érdemeiaIapján az ]ntéző Bizottsá9 jaVaslatáraa kÜ|döttközgyű|és tiszteIetita9nak
elfooad.

t?

A tiszteletitagokaz egyesü|etküldöttközgyű|ésén
joggaIvesznekrészt,
tanácskozási
tagdíjatnem fizetnek.A tiszteletitagságrólok|eve|etke|lkiálIítani.

3.3. Az Egyesü|et azon tagja, akit a kü |döttközgyű|és korábban határozott időre
tisztségvise|őVéVálasztott és ez az idő |ejárt, tiszteletbeli (tb') tisztségviselővé
Vá|asztható'Ez a megbízástisztségviselői
szavazatijoggal nem jár. A'megvá|aJztásró|
a
kti|döttközgyű|ésdönt. A tiszte|etbe|i
funkció örökös. A mandátum megszúnéséve|
a vo|t
tisztségViselő
más funkcióbateljesjogúhatáskörreImegvá|asztható.
3'4' Az Egyesü|etörökös tagja az a szeméIy,aki 7o. é|etéVét
betö|tötte és e|őtte leqa|ább20
éVigaz Egyesü|ettagja Volt. Az örökös tag tagdíjatnem fizet.
3.5. Az Egyesületjogi tagja |ehetaz a be|fö|diés kÜ|fö|dijogi szemé|y,ame|y az Egyesü|et
cé|jaite|fogadja,készannak érdekében
együttműködni,ésa tagdíjszabá|yzatszerintijogi
tagsági díjatmegfizeti.Az együttműködésés a tagdíjfizetés
ré|téteteit,
valaminta feIek
jogait, i||etve köteIezettségeita jogi tag és az Egyesü|et közötti hosszú távú
megál|apodástartaImazza.A jogi szemé|ytagot annak vezetője,vagy írásbanmegbízott
képvjse|ője
képviseIi
az Egyesü|etben.
3,6' Az Egyesü|etpárto|ótagja lehet az a belfö|diés kü|földijogi szemé|y,amely az Egyesü|et
céljaite|fogadjaés ennek megva|ósulásaérdekében
az Égyesületet
többek.közöti bárto|ó
tagsági díj megfizetéséve|
támogatja.A párto|óta9sá9i díjösszege e|marada vonatkozó
jo9i tagságjdíjmértékétő|.
A párto|ó tag jogait, i||etve köte|ezettségeit az EgyesüIettel kötött hosszú táVú
me9á||apodás
tartaImazza.
4. TAGSÁGIJoGVIszoNY lÉrrsÍrÉsr,MEGSZÚNÉSE
4.1. TagságijogViszonylétesítése
4'I'I. Az egyénitag fe|Véte|ét
a be|épési
nyi|atkozatkitöltéséve|
kéri,fe|Véte|e
ügyében
az Intéző Bizottság dönt. Az egyénitag a kü |döttkozgyűlé5 á|ta| meghatározott,
é V P s t a n s á d i r ] í i a tf i z e t i ,

4't,2, Jogi szemé|ytagság az EgyesÜ|etés a jogi tag között megkötött szerződésse|
jön |étre.
(megá||apodássa|)
A megá|lapodás- az Egyesü|ettagjairaá|ta|ánosságban
vonatkozó,az a|apszabá|y
5. fejezetében
rögzítettjogokon és kötelezettségeken
tú|menően- tartaImazzaaz
egyesÜ|etrendszereséstartós támogatásátjelentő tagi szo|gá|tatásokat,Valamint
az egyesü|etá|taI nyújtandó,a jogi szemé|ytag igényének
megfeIe|őcé|szerinti
szo|9á|tatásokat'
4.2. A tagságijogViszonymegszűnése
4'2,7. Az
a)
b)
c)

egyénitagságijogviszonymegszűnik:
az egyénitag halálakor,
ki|épéskor,
kizá rás esetén.

4'2,2, A jogi szemé|ytagságijogviszonyamegszűnik:
a) a megá||apodáslejártáva|, amennyiben a feIek a hosszabbításróInem
egyezneKmeg/
b) a megá||apodásfe|mondásáva|,
ami akkor érvényesÜ|,
ha a jogi tag kétévig
eImulasztja a tagdíj befizetését,
és ezt köVetően köteIezettségének
a fizetési
felszó|ításkézhezvételét
követő 30 nap e|te|téve|
sem tesz e|eget.
c) a jogi szemé|ytag jogutód né|kÜ|i
megszűnéséve|
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4.2.3. Kjzárható..
az a tag, aki egyesü|etitaghoz mé|tat|anmagatartást tanúsít,
az
a|apszabá|yt,i||etve a kü |döttközgyű|és vaIameIy határo}atát isméteIte;
es
sú|yosanmegsérti.Kizárásra csak-.az Etikai Bizottság á|taI hozott ieqvetmi
határozat esetén kerü|het sor. A tiszte|etj tagság csák az Intéző azáitsag
javasIatára,közgyű|ésihatározattaI
szüntethetőmeo.
4'2.4, Az Etikai Bizottsá9nak a 4,2'!, c) pontra Vonatkozóhatározatae||en
az érdekelt
tag az Intéző Bizottsághoz,ha annak határozatávalnem ért egyet, akkor
a
kü|döttköz9yűIéshez
fe||ebbezhet,
5. A TAGoK JoGAI ES KÖTELEZETTSÉGE]
5.1. Az EgyesÜlettagja a' kü]dottközgyű
|ésenkt'iIdöttútján képviseItetima9át és az 5.2.
pontbanfigyeIembevéte|éveI
bárme|yegyesü|etitisztéégre
megvátasztható.
5,2' Az Egyesü|et.ügyintéző
és képvise|eti
szervénektagja az |ehet,aki a Ptk.
-iunoJlezésetnep
3i22' 9.ban [A
Vezető tisztségvise|őve|
szembeni köVete|ményekét tizáró or..ottruil.t
meoretet:
(1) Vezető tisztségvise.|ő,
az a nagykorúszemélyIehet/akinek cseIekvőképességét
a
tevékenysége
eIlátásához
szükségeskörben nem kor|átozták.
(2) Ha a vezető tisztségvise|ő
jogi szemé|y,akkor a jogi szemé|yköteles kije|ölniazt a
termeszetesszemelyt, aki a vezető tisztségviselői
feIadato'kat
nevébene||átja.A
Ve-zetőtisztségvise|őkre
vonatkozó szabá|yókata kije|ö|t szemé|yrejs aIkaImazni
Ke .

(3) A vezető tjsztségviselő
Ügyvezetési
fe|adataitszemélyesen
köte|ese||átni.
(4) Nem lehet Vezető tisztségvise|ő
az, akit bűncselekmény
elkövetésemiatt Jogerösen
szabadságveszté<b,Üntetésre
ítéltek,amíg a büntetett előé|ethezfűződő irálrányos
köVetkezmények
a|ól nem mentesÜ|t'
(5) Nem |ehetVezető tisztségvise|ő
az, akit e foglaIkozástó|
jogerősen e|ti|tottak.
Akit
Va|ame|yfog|alkozástóljogerős bírói íté|ettel
e|ti|tottat<,
az ittittás hatá|yaalatt az
íté|etben
megje|ö|t tevékenységet
fo|ytatójogi szemé|yvezető tisztsejviéelő.;enem
lehet.
(6) Az eItiItást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem
Iehet vezető
tisztségVise|ő
az, akit eItiItottak
a Vezetőtisztségviselői
tevékeíysegiőt.
5.3. Az EgyesÜ|ettagjánakszavazatijoga van a kü |döttvá|asztásná
|.
5,4. Az EgyesÜ|ettestületeinekhatározathozata
|ában nem vehet résztaz a személy,aki/ Vagy
akinek közeIi hozzátartozója,é|ettársa(továbbiakbanegyÜtt: hozzátartozó)á határozát
a l a o-kote|ezettség
lan
a)
vagy fele|ősség
aló| mentesü|,Vagy
b) bármi|yenmás e|őnyben részesü|,illetve a rrregt<citenaő
jogügy|etekbenegyébként
érdekeIt.
Nem minősÜ|előnynek a közhasznúszervezetcé|szerintijuttatásaikeretében
a bárki
á|ta|.megkötés
né|kü|igénybeVehető nem pénzbe|i
szo|gá|tatás,
illetveaz egyesü|et
á|taI
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott,a|apszabá|ynak megfe|e|ő
célszerlnti
j uttatás.

5.5. Az Egyesü|et'tagja rendszeresentájékoztatástkap az egyesÜ|eteseményeiről,
rendezvényeirő|.
Az egyesü|etfo|yóiratát,prospektustárát
és s-ákmai dokumentáciiit
betekintésre
igénybe
veheti.
5.6. Az .Egyesü|et
tagja jogosult az egyesÜ|etbármeIyszervezetének,
iIIetvea Vezeto
testü|eteknekaz Egyesü|etéletétés működésétérintő kérdésekben
jaVaslatot,
észrevéteIt
tenni,
5.7' A tag bíróságelőttmegtámadhatja
az EgyesÜ|et
torvénysértő
határozatát.

,

a
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5.8. A tag joga,.hogy az
áltaInyújtott
lehetőségeket
mind a saját,mind az
.egyesü]et
egyesü|et
működési
terü|etén
doIgozószakemue'.et
rqroae1e.Jia"rjü""
r"rn,u.l"ar:".
5.9' A tag az EgyesÜ|etcé|jaitmagának Val|ja, az EgyesÜ|et
alapszabá|yát,VaIamintaz
Egyesü|etVezető testüIeteinekhátározatait-oátartja.
5.10.Az egyénitag e|sőbbségijoggaI résztVehet az EgyesÜ|et
térítéses
rendezvenyeinés
kedvezményes részvéte|i ai.1at fizet. Az Egyesü|et
á|taI rendezett kÜ|föIdi
tanulmányutakona nem tagokka.szemben e|sőbbsegijoga
Van' Egyévestagság után
kÜlföld] tudományos kongresszusokra, konferenciákrá, mÚszali
tiJÍÍasor<,.a,vásárokra
kikü|dése
egyesÜ|etifinanszírozássa
I támogatható.
5'11.A jogi szemé|ytag az Egyesü|ettérítéses
rendezvényeire
esetenkéntmeqhatározott
számbantérítési
kedvezménnye|
kü|dhetalkaImazásábiíáiio .""t""ari"lol...''
5.12.A tagdíjatbelépéskor,
, azt- köVetően p:9i9 |nind,elév március 31-i9 kelI megfizetni.
KésedeImes.
tagdíjfizetésesetén,a ta9díj 6efizetéselg
a tag nem jogosult éVkozbena
tagsággaIjáró kedvezmények
iqénybeúététére.
6' AZ EGYESÜLETVÁLASZToTT vEzErő TESTÜLETEI
6.1. Kü|döttközgyű|és(|egfelsőbbszerv)
6.1.1' A kü|döttközgyű|é:
képvise|ete,
az Egyesü|etlegfe|sőbb
3..1999!.i.szességének
Vezető testÜ|ete.,A.kü|döttközgyűlést-az
EgyesÜ|eteInöke híVj;öss;; es Vezeti/
kiVéVe,amikor a kü |döttközgyú|és
tisztújítálsaI
foglaIkozik.
6,I'2.

A kü|dött *"k.."9I:.!l"li tag |ehet, kivéveaz Ellenőrző Bizottság
tagJait,A
kü|döttközgyű|ésszava-zatijoggaI rende|kezőküldöttelt_a
t"óá-l.'J3rüar:ar. n
kü|döttek összlétszámának me9határozása,az egyesÜlet tagiétszá;a
atap.ián
történik,20 tag után egy kÚ |dötide|egá|hato.
SzervezetikÜ|döttekdelegá|ása:minden szervezet20 tagonként
e9y kÚ|döttet,
de szervezetenként
|ega|ább1főt de|eqá|.
Tagi kÚ|dötteket a szervezetheznem tartozó tagok de|egá|naka taqok
á|tal a
je|ö|t|istára leadott írásos szavazás eredményá
aIap.JáÁ.í .i"rort.iÉia'.uuaro
feIkerü|éshezbármeIy. tag írásos javaslata etegenoő. n IritJciitualasztas
szabá|yosés a tagok áltaI e||enőrizhátőlebonyo|ítá!áért
az Intézőai,ott.ug
feIe|ős, részIetesszabályait a szervezeti és' Működési s.áaálv'ut.iszNszl u
tartalmazza.

6.1.3. A.kÜ|dÖttközgyűlés
nyilvános,meIyentanácskozásijoggaI
-- Vesznekrészt
a) az Egyesü|etnem kü|dóttVezetőtisztségvise|ői,
b) a Vá|asztotttestü|etektagjai,
c) a jogi szemé|ytagok nem kü|dött képviselői,
d) azok a meghíVottak,
akiketaz IntézőBizottóágtanácskozásijoggaIhívmeg,
''Kiváló
e) a ..TeXtiIipar
fejIesztéséért,.,
EgyesűletiMunkáért''illétró';;r<iioes
pat..
.'LehI
eremme|,
Ferenc''díjja|,és l4TESZ-dÚjaIkitüntetettegyesÜletitagok,
f) az Egyesületa|apítóéstiszteletitagjai
6,7'4'

KÜ|döttközgyű|éstéVente,tisztújítókÜ|dottkÖzgyű
lést négyévenként
ke||tartani
az EgyesÜ|etszékhe|yén,
Vagy azon kívüliheryszrnen.
A kü |döttközgyű|és helyét, ldőpontját, VaIamint tárgysorozatát az Inréző
Bj,zottságá-Ilapítja
meg és az egyesü|ete|nöke |ega|áb6'30nappal
_ía!aiJal
u titű..ltt
időpont e|őtt írásban köz|i a t<ti
|dönkozgyű|és szávazati jogti
os az
egyesÜ|etmindazonszervezeteiVe|,
ameIyekkLiIdöttekvá|asitásáraíóqo.uttut.
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6.1.5' A kü|döttközgyű|ésidőpontját,napirendjét
és helyszínét
a kitűZött időpontná|30
.hír|eve|ében,
napná|korábbannyi|vánossáke||.
tenni Égyesü|et
iri"tuurioniupjan.
A -kü|döttközgyűlés meghívójátés írásosanyagait |egkésőbba kitűzöft iJ.őpont
eIőtt 15 nappaIeIektronikuslevé|ben
(e-mai|),vagy postai útonki kell kü|denia
kÜ|dötteknek.
A kü ldöttközqyű|ésena kitűzött napirendkiegészítésére
bármely szavazatiJogü
kÜ|dött jaVasIatot tehet/ de a javasIat csik akkor tár9yalÁató, ha azt
a
kü |döttköz9yű|ésegyszerűszótöbbség9eljóváhagyja.
6'1.6' Az e|őterjesztés beérkezésétő|számított 30 napon belü| rendkivÜ|i
kü ldöttközgyű |ést ke|| meghirdetni és azt az előterjesztés beérkezésétől
számított60 napon be|Ü|meg ke||tartani,ha azt
a) az ü9yészség
írásbanindítvánvozza,
b) az IntézőBizottság tagjainak egyharmada kezdeményezi,
c) az E||enőrzőbizottságkezdeményezi,
d) a KÜ|döttközgyű|és 4 éVre Vá|asztott kü|dötteinek egyötöde az ok és cel
megje|ö|éséve|
írásbankezdeményezi,
e) az Intézőbizottság
tagjaitöbb mint egyharmadánakmegbízatásamegszűnt;
f) mind az e|nök, mjnd az a|e|nökök megbízatásamegszűni;
eredményte|en
Vo|t.
9) a tisztújítás
6,7'7, A kL]|döttközgyű
|éshatározatképes,
ha a szavazatijoggaIrendelkezőknek50%-a
+1 fő küIdött jeIen van. Ha a szabályszerűenösszehlúottkü |dottközgyű
|ésnem
határozatképes,akkor a
Áápirenddel
-va|ó
-legfe|jebb3o napon be|ü|, ugyanezen
összehíVott kü Idöttközgyű|és a megjelentek számára
tekintet nelkLll
határozatképes'
6.1'8. A kü |döttközgyű|ésa résztvevőksorábó|nyí|tszavazással2 fős szavazatszá
m |á|ó
bizottságot és kétfő jegyzőkönyv hite|esítőtvá|aszt. A kü |döttközgyű lésszémé|yi
kérdésekrő|
titkos,egyébkérdésekről
nyí|tszavazássalés a o'r.si a), VaIaminta
6.-t.g'il pontokbanszerep|őtémák kivéte|éVe|,
egyszerű szótonbségge|
dont.
Bárme|ykÜ|dött titkos szavazásrairányu|ójavas|atáesetén,ha azt a jó|en|évőt<
2oolo.atámogatja, titkos szavazást kelj e|reÁde|ni.szavazategyen|őségeseténaz
e|nök - tisztújításkor
a |evezetőe|nök _ szavazatadönt.
6.1.9. A kü |döttközgyűléskizáró|agoshatásköre:
a) A kÜ|döttek 3/4.esszámarányúdöntéséveImegá||apítja,
és szükségesetén
módosítjaaz egyesÜ|eta|apszabá|yát.
Jóváhagyja az egye.Ü|etbe-fektetesl
sza bá |vzatát.
b) Megvitatjaés jóváhagyja
.az IntézőBizottságnakaz e|őző kÜ|döttközgyű|és
óta VégzettegyestjIetitevékenységéről
szó|ó beszámo|óját'
c)

E|fogadjaa gazdaságije1entést,
amely éves beszámolóbó|,évesmér|egből,
eredmény-kimutatásbó|és közhasznúsá9imeIlékIetbő|
á|l.

d) E|fogadjaa köVetkező évi munkatervetés pénzügyitervet.
e)

Megá||apítja
az egyénitagdíjatésa tagdíjkedvezményben
részesÜ|ők
körét.

f)

Megtárgya|jaa tagok á|ta| |egalább8 nappa|e|őbb a kü ldöttközgyű|ése|é
terjesztettindítVányokat.

ja az IntézőBizottsá9megfeIlebbezett
9) Fe|Ü|vizsgá|
határozatait.
h) Fegye|mi'fe|lebbvite|i
éskártérítési
ügyekrő|dönt.
i)

Megá'||apítjaaz
szabá|vokat.

egyesÜ|eti elismerések adományozására ' vonatkozó
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j)

A kÜ|döttek 74-es számarányúdöntéséve|dönt más egyesÜletekkelva|ó
egyesÜ|és,szövetsé9j tagsá9, ki|épés,be|épés,végeIs-zámotókije|ö|ése,
i||etve megszűnéskérdésében
és ebben az esetben dönt az egyesü|eti
Vagyontovábbisorsáró|.

k) A Választott Vezető tisztségvise|őkrészéretiszte|etdíjatálJapíthatmeg.
|)

A tlsztújító kü |döttközgyű |és megVá|asztja né9y évre az InLézőBizottsá9
tagjait, ezen -belüIaz EgyesÜletelnökét, két a|e|nökétés további 7 . li
tagot. MegVá|asztjatovábbá az E||enőrzőBizottsá9 eInökétés két ta9ját,
Va|amintaz EtikaiBizottságelnökétéskéttagját.

m) A kü ldöttközgyűIés jogosu|t az
visszah ívására, feImentésére.

á|tala megVá|asztott tisztségvise|ők

n) A kü |döttközgyű|ésről dátummaI e|látott jegyzőkönyvet kelI feIvennt,
mety
tartaImazza a határozatképességet
és a megtárgyait napirendi pontokat, á
meghozott. határozatok hatá|yát, a döntést- támogatók, el|enzők és
tartózkodók
A- jegyzőkönyvet a'tutjcitttóigyutesen
megvá|asztott91ámaránvát'
kétküldött hite|esíti.
n íatározátokataz egyesüteii.étr'"tyen
és honIapjánközzé ke||tenni.
6.2' Az EgyesÜ|etIntézőBizottsága(ügyintézőés képviseleti
szerv)
6'2'1,

Az Intéző Bizottság az Egyesü|et képvise|eti és ügyintéző szerve'
ket
kü |döttközgyű|ésközött az egyesÜ|etVezető testü|ete.
Az lntéző Bizottság Vá|asztotttagjainak száma 1o - 16 fó lehet.
Az
.
.
-

6'2'2,

]ntézőBizottságtagjai:
az e|nök,
kétale|nök
7-t3tag
az ügyvezetőfőtitkár (á||andómeghívotttanácskozásijogga|)

Az IntézőBizottság hatásköre:
a) A kÜ|döttközgy,ű|éskizáró|agos hatáskörébe tartozó ügyek kivéte|éVe|
két
kÜ|dottközgyű|és közötti időszakban határoz az egyesútetegészétérintő
bárme|y kérdésben,képvise|i,intézkedik,és á||ást ro-gtut
a nuta".|..'iebe
uta|t
Ügyekben.Határozaz egyesü|etjvagyonkeze|ésérő|,
ie|használásáró|.
b) Figye|emmeIkísériaz. egyesü|et egészénekmunkáját és e||encÍrzi
az
egyesLiIeti
munkatervvégrehajtását.
c)

E|fogadjaa szervezeti. MűködésiSzabá|yzatot'

d) Dönt a tagfelvéteIrő|,egyesÜleti jutaImak, kitüntetések, okIeveIek
odaíté|ésérő|.
e) E|őkészíti
a.kÜ|döttközgyű|ést,a négyévente
aktuá|is kü |döttVá|asztást,a
tisztújításe|őkészítésére
je|ö|őbizottJá9otkér fe|, a uaiui.ü.i ilkIusidőn
belü] megÜresedetttisztségekbetö|tésére,
Va|amintbárme|y tisztségviselő
egyeni kére|mén
a|apu|ófe|mentésére
javas|atottesz. Gondőskodika! éves
beszámo|ó és éves kö|tségvetése|készítésérő|,
és annak r<ozgyíjlos
ero
terjesztésérő|.
f)

E||enőrziéssegítiaz egyesü|etikiadványokszerkesztését.

g) Kineveziésfe|mentia MagyarTextiltechnika
szakfo|yóiratfőszerkesztőiét,
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h) Dönt az Íntéző
Bizottságá|ta|létrehozottesetimunkabizottságok
szemé|yi
összetéte|érő|.
i)

Az Intéző
,,Bizottság vé|eményezi az
m u n kaszerződést.

Ügyvezető főtjtkárraI kötendő

6,2,3' Az 1ntézőBizottságéventelega|ábbnégyszerü|ésezik'Az Üléseknyilvánosak.
Az Intéző Bizottság ü|éseit az e|nök híVja össze o|y móoon, írogy az Ü|ést
mege|őzőenIega|ább nappaIaz EgyesÚietVezető tísztségvisetolti
továooa a
.8
bizottsági ü|ésre.tanácskozási
jo99al meghíVottakatírásbán érteóítiaz ü|és
he|yérő|,
időpontjáró|és napirendjéről.
Az értesítésseI
egy időben az ÜlésheIyét,időpontjátés napirendjét
az egyesü|et
hon|apjánnyi|vánossáteszi. Mindenszervezetiegységvá|ásztott,. ta taqsaggal
nem rende|kező . vezetője tanácskozásj jogga| Vehei résztaz l,ntézőBúottsag
Ülésein.
6'z.4'

Az IntézőBjzottságü|éseitaz Egyesü|ete|nöke Vezeti.

6'2.5' Az Í'ntéző
Bizottságüléseakkor határozatképes,
ha a bizottsá9tagjainak5oo/o-a
+1 fő je|enVan.
6'2,6, Az IntézőBizottságjeIen|évőtagjai egyharmadánakindítványáraaz
eIntk zárt
Ü|éstrendeIheteI abban az esetben, ha a nyí|tÜ|ésmegtartásaÜzIetititkot,
jog-okat,Vagy adatvédelmiszabá|yokatsérte-ne.
szemé|yiségi
A zárt ü|ésenaz
EgyesületVezető tisztségVise|ői
és az lntéző Bizottságá|tal az adott napIrenore
tanácskozásijoggal meghívottak
Vehetnekreszt.
6,2.7, Az Intéző Bizottsá9 a határozatait egyszerű szótöbbsé'9eI hozza
meg.
szavazategyen
|őségeseténaz e|nök dönt. Titkosan ke||szaválni minoen o|yan
Ügyben,me|yet|egalábbháromje|en|évőintézőblzottságitag kér.
6.2.8. Az |ntézőBizottsá9ülésejrő|
jegyzőkönyvet ke||készíteni,
,aame|ytartalmazzaaz
elfogadott határozatok
időpontját,
hatá|yát,
döntési iámo9ator,
-(és
'tartaImát/
e||enzők, i||. tartózkodók
számarányát
ha iehetséges ..u'olyei). Á
jegyzőkönyvet'ésa.határozatokat
az egyesüietvezető tisztsé!vi."roin"rmeg ke||
kü|deni.A határozatokategyúttalnyi|vánossáke||tenni az eg-yesu|et
..étn"ivén.
6'3. Az Egyesü|etE||enőrzőBizottsága(fe|Ügye|ő
szerv)
6.3.1. Az E||enőrzőBjzottság,,
mint.az Egyesü|etfelügye|őszerve e|lenőrziaz egyesÜ|et
működését és gazdá|kodását. Fe|adata a!' a|apszabá|y és a működési
szabá|yzatok
k, vaIamint a
,betartásána-k,-.az Egyesület 9azdá|kodásána
kü |döttközgyű|ésésaz IntézőBlzottsághatározalaivégrehajtásáÁak
ellenőrzése.
Ennek során a vezető tisztségvise|őktől
jeIentést,a ózervézetmunkaVá||a|óitó|
pedig tájékoztatástvagy fe|vi|ágosítást
kérhet,továbbá az Egyesü|etkönyveibe
és irataibabetekinthet,azokatmegvizsgá|hat;a.
6'3,2' Az El|enőrző
.Bizottság tagjai: az e|nök és további két tag, akiket a
kÜldöttközgyűlésVá|asztmeg négyévre.
Az
,E||enőrző Bizottsá9 tagja a Vezető tisztségviselőkreVonatkozó kizáró
re|tete|eken
tuImenóennem leheto|yanszemé|y:
a) aki tagja az Intéző Bizottságnak,Vagy a kü ldöttközgyűlés szavazatijogú
résztvevője,
b) aki az egyesÜ|etné|
mun kaviszonyba
n/ Vagy munkavégzésre
irányuló egyéb
;ogviszonybanáll,
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c) aki az egyesÜ|et
- kivévea bárkiáltaI
cé|szerintijuttatásábó|
részesü|

megkötés né|kü|i9énybe vehető nem pénzbeIiszo|9á|tatásokat,
és az
egyesÚ|et, á|taI t9qjílu!. a tagsá9i jogViszony a|apján nyújtott,
aIapszaDaIynak
megfe|e|őcé|szerintijuttatást,

d) aki az a) - c) pontokbanmeghatározottszemé|yek
hozzátartozója'
6.3.3. Az E||enőrzőBizottságügyrendjétmaga á||apítja
meg és éVente|ega|ábbkétszer
tart Ü|ést.
6,3,4, Az E||enőrző
,'B'izottságtagjai tanácskozásijogga| részt Vesznek az egyesÜ|et
kÜ|döttközgyű|ése'n,.
a ,bizottsá9elnöke, vagy az általa megbízott
e||enőrző
-Li
bizottsági tag tanácskozási
jo99aI résztvesz ai tntéző aizottság léseln,
6.3.5. Az El|enőrző
','.Bizottság köte|es az intézkedésrejogosu|t
'annak Vezetoszervet
( kÜ|döttközgyűlés,
Intéző Bizottság) tájékoztatni éó
összehívását
kezdeményezni,
ha arró| szereztudomást,nogy
a) aZ E9yesÜ|et,működése során.o|-yanjogszabálysértésVa9y az Egyesü|et
érdekeitegyébként
sú|yosansértőesemény(mu|asztás)tártént,ameryner
me9szuntetese,Vagy követke-zményekeIhárítása, iIietve enyhítése
a
kÜ|döttközgyű |és,Vagy az IntézőBizottság döntésétieszi szükségessé'
b) a vezető tisztségviselők
fe|elősségét
megalapozóténymerÜltfe|.
6.3.6' A kü ldöttközgyűlést, vagy- az Intéző Bizottság Ü|ésétaz E||enőrzőBizottság
indítványára- a.nnakmegtéte|étő|
számított30 napon belü| . össze ke||hivni. E
határidő eredménytelen
e|te|teeseténaz illetékesvezetőszervössiehívásáraaz
E||enőrzőBizottságis jogosu|t.
6.3'7, Ha az Intéző.Bizottság, i||etve a kü ldöttközgyű|és a törvényes
működés
he|yreá||ítása
érdekében
szükségesintézkedésekéi
nem teszi meg,iz E||enőrző
Bizottság köteIes haIadéktaIanu|
értesíteni
a törvényessé9ife|ü!yeIetete||átó
szervet.
6.3.8. Az El|enőrző Bizottság ü|éseita bizottság elnöke híVjaössze, Ha az E||enőrző
Bizottsá9 két tagja azt a, bizottságeInokéné|
kezdeményezi,
akkár_a olzottsá9
Ü|ését
a kezdeményezéstől
számított14 naponbe|ü|össze keIlhívni.
6.3.9. Az É||enőrzőBizottság akkor határozatképes,ha Ü|éselnaz e|nökke|
egyÚtt
mindháromtagjaje|envan' Határozataitegyszerűs'ótouu.égj"t no''u,
Az E||enőrzőBizottság Üléseirőljegyzőkönyvet ke|I készíteni,me|ybenfe| ke||
tÜntetni a döntések tartaImát,időpontját, hatá|yát, a döntést támogatók i||.
e||enzőkszámarányátésszemélyét,
Az E||enőrzőBizott.ság,
e]nöke a bizottság tevékenységéről
a kü |döttközgyű |ésnek
tesz jeIentést,az IntézőBizottságota meghozotthátározatairó|tájékoztatja,
A
kÜldöttközgyű |és elé terjesztett beszámó|ókat, terveket csak áz E||eÁőrző
Bizottságvé|eményezéséve|
|ehettá rgyaIni.
6.4' Az EgyesÜ|etEtikajBizottsága
6,4't'

Az Etikai Bizottságe|nökből és kéttagbó| á||, akik nem |ehetneksem az Intéző
Bizottság,sem az El|enőrzőBizottságtagjai.

6'4,2'

Fe|adata:az egyesü|eté|etében
felmerü|tetikai és fegye|miügyek kivizsgá|ásaa
szervezetiMűködésiszabá|Vzatszerint.
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6'4,3'

Hatásköre: a kjvizsgáltÜgyekbene|sőfokúfegyelmidöntést hoz, ame|y e||ena
kü |döttközgyű|éshezIehetfe||ebbezést
benyújtani.

6,4,4' Az EtikajBizottsághatározataitdátummaIe|látottjegyzőkönyvbenkell rogzíteni.
7. AZ EGYESÜLETSZERVEZETEI
7.1. Szervezetek
7 't,I'

Az Egyesü|etcé|jainakés közhasznú szakmai feladatainakmegva|ósítására
és
koordiná|ására
a tagság/a tagok egyes csoportjaie|sősorbanszalmai, i||.terÜ|eti
aIapon mlnimum 10 fő részvéte|éVeI
szervezetekethozhatnak |étre,i||etve
működtethetnek. A szervezetek eInevezésetöbbfé|e Iehet, pl.: szakosztá|y,
csoport,klub' fórum, törzsaszta|,műhelystb.

7,7,2, A szervezetek döntéshozó fóruma a ta99yű|és.A taggyű|és- a szervezet
munkájának koordiná|ására- titkárt és szervezetiformái választ, munkatervet
fogad e|, és - elegendő ta9 esetén kü|döttet deIe9á| az Egyesü|et
kü |döttközgyű|ésébe
'
7'r.3,

A taggyű|éshatározathozata
|i, szavazási,|ebonyolítási
rendjétönmaga á||apítja
me9.

7 'I'4,

A szervezetévenként
|ega|ábbegyszertag9yű|ést
tart, amit a titkár hívössze' A
nyiIVánosan me9hirdetett tag9yű|és a megjeIentek számátó| fü99et|enü|
határozatkéoes.

7,1.'5' A szervezetekmunkáját az IntézőBizottságfe|ÜgyeIi
és segíti.A szervezetekaz
]ntéző Bjzottság hatáskörébe tartozó témakörökben kezdeményezési és
jaVasIattéteIi
joggaIrendeIkeznek.
A szervezet Vá|asztottVezetője tanácskozásijoggaI résztvesz az IntézőBizottság
Ü|ésein.
7't'6'

Uj szervezet |étrehozását,
a meg|évőszervezetekátaIaku|ásánakszándékát,a
cé|ok,a szervezet működésénekés tevékenységének
ismeretébenaz Intéző
Bizottság hagyja jóvá.

7.2. Munkabizottsá9ok
Az Intéző Bizottság jogköre a|apján az egyesületi munka segítése cé|jábó|
m u nkabizottságokat hozhat létre, FeIadatajkró|,működési kereteikrő|, a vézető
szemé|vérő|
határozatothoz.
B. Az EGYESÜLETVEzETo TISZTSÉGVISELőt,xÉpvIseler, TITKÁRSÁG
8.1' Az
a)
b)
c)
d)
e)

egyesÜletvezető tisztségvise|ői:
az e|nök,
az aIeInökök.
az IntézőBizottság tagjai,
az E||enőrzőBizottságe|nöke éstagjai,
az Ügyvezető főtitká r

8.2. A vezető tisztségvise|ői
megbízatáske|etkezése
8.2.1. A
vezető tisztségviselői megbízatás a
kÜ|döttközgyűlésen t<jrténő
megVájasztássa|
és a tisztsége|fogadásávaI
ke|etkezik.KivéteItképezez a|ó|az
Llgyvezetőfőtitkár megbízatása,
ame|yrea 8.6. pont e|őírásaiVonatkoz'nak.
8.2.2 Vezető tisztségVise|őnek
csak egyesÜ|eti
tag vá|asztható.
15

B.3. A vezető tisztségvise|ői
megbízásmegszűnik:
a) az egyesü|etitagság megszűnéséve|
ésannak dátumáva|;
b ) | e m o n d á s s aé|sa n n a kd á t u m á v a l ;
c) felmentésse|,
az erre jogosu|tszervjogerős határozatáva|
ésannak dátumáva|;
d) visszahívássa|,
az erre jogosu|tszervjogerős határozatáVa|
ésannak dátumava|.
e) a mandátum|ejártáva|
8'4. Kizáró feltéteIek
Nem |ehetaz EgyesületVezető tisztségvise|ője
az a szemé|y,akiveIszemben fenná||az
jogró|, a közhasznújogá|lásró|,VaIaminta civiI szervezetekműködésérő|
egyesü|ési
és
támogatásáról szóló 2011. éVi CLXXV. törvény 38. és 39 s-aiban rögzített kizáró
feItéteIek
Valame|yike.
a) Az Egyesü|et V.;zető tisztségviselője csak magyar állampoIgár, i||ető|eg
.
magyarországitartózkodásiengedé||ye|
rende|kezőnem magyar atlaÁpótga1.
t"6et]
fe|téVe,
hogy nincs elti|tvaa közügyek gyakor|ásátó|.
b) A közhasznúszervezetmegszűntétköVető 3 évig nem |eheta közhasznúszervezet
Vezető tisztségVise|ője
az a szemé|y,aki oIyan közhasznúszervezetnél
tö|tÖtt be.
annak megszűntét.
mege|őzőkétéVben|ega|ábbegy évig. vezető tisztséget,
ba) ame|y jogutód né|külszűnt meg ú9y, hogy az á|iami adó. és vámiratóságná|
nyi|Vántartott
adó. ésvámtartozásátnem egyen|ítette
ki,
bb) amellyel szemben az á||amiadó- és vámhatóság je|entős összegű adóhiányt
tart rel,
bc) amelIyeI szemben az á||ami adó. és vámhatóság üz|et|ezárásintézkedést
aIkaImazott,
vagy üz|et|ezárást
he|yettesítő
bírságotszabottki,
bd) ame|ynekadószámát az ál|ami adó- és vámhatótág az adózás rendjérő|szóló
törVényszerintfeIfüggesztette,
Vagy törölte. (EctV.j9. 5 (1) bekezdéi,t
c) A közhasznú szervezetnélVezető tisztségvise|ő,
i||etveaz ennek je|ö|t szemely
köteIes VaIamennyiérintettközhasznú szerVezetete|őzetesentájéÉoztatni
arról,
hogy i|yentisztségete9yidejű|ege közhasznúszervezetné|
is beioIt.(EctV.39' s
(2) bekezdés)
d) A Vezető tisztségVise|ők
nem á||hatnakegymássaIa Ptk. szerint szabá|yozottközeIi
hozzátartozoikapcso|atban,
ésnem á|lhatnakegymássaIaIkalmazotti
jogviszonyban.
8.5. Az Egyesü|etképvise|ete
a) Az EgyesÜ|etetönál|óan, egy szemé|ybenaz eInök vagY az ügyvezető főtitkár
képviseIi.
b) A bankszám|afe|ettirendelkezési
jogot az e|nök vagy az Ügyvezetőfőtitkár öná||óan
gyakorolják.Akadá|yoztatásu
k eseténa rende|kezési
jog-átruházható egy áltaIuk
feIhataI
mazott képvise|őre.
c; Á|talánosképviseletijoggal az e|nök, iIletveaz Ügyvezetőfőtitkár á|taI megbizott
szemé|yis fe|ruházható.
8.6. Az EgyesÜ|ettitkársá9a
A titkárságotaz IntézőBizottságjavas|atainakfigye|embevéte|éve|
az egyesÜ|ete|nöke
á|taI kinevezettÜgyvezetőfőtjtkár vezeti, A munká|tatóijogokat az Ügivezető főtitkár
fe|ettaz egyesÜ|etelnöke gyakoro|ja.
A titkársá9 |étszámátés feIadatait az Intéző Bizottság á|taI jóváha9yott Szervezeti és
Működési-.
Szabá|yzatálIapítjameg. A titkárság do|9o'ói feIett a munká|tatójjogot az
ügyvezető9yakoro|ja.
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9. HATÁRozATox
ÉsltytlvÁtlossÁc
9.1. A kÜ|döttközgyű |és'az Intéző Bizottság, az E|tenőrző Bizottság. az Etikai Bizottsá9, és
a
titkári testü|et döntéseit az egyesÜiet ÜgyviteIi szervezetéa határozaták tárában
nyiIVántartja.Ebben feI ke|| tÜntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatá|yát, a
támogatókésellenzőkszámarányát.
9,2. Az EgyesÜ|etdöntéseinekaz érintettekke|
va|ó közlésérő|írásban,igazo|hatómódon az
ü9yvezetőgondoskodik.
9'3, Az Egyesü|eta testü|etiszerveinekdöntéseit,Valamint mint közhasznú szervezetá|taI
nyÚjtottcélszerintijuttatásokataz EgyesÜ|ethon|apjánhozza nyi|vánosságra.
9,4' Az EgyesÜ|etműködéséve|
kapcso|atos
lratokbabárki betekinthet.a szervezetszékhelyén
az ÜgyvezetőVeIe|őre egyezt.etettidőpontban. A betekintésmegtagadható, ha az
adatvédeImi
szabá|yokat,szemé|yiség
i jogokat,vagy üzIetititkotsértáne]
9.5. Az. éves közhasznúságime||ék|etbe
bárki betekinthet,i||ető|egabbó| saját költségére
másoIatotkészíthet.
9'6, Az Egyesü|et működésérő|,szolgá|tatásai igénybevételének
módjáró|, VaIamint
beszámo|óiró|az ' EgyesÜ|etszékheiyén,nyiIvános honIapján és hírlevelé,ben/
i||etve
szakmai|apjaibantájékoztatja
a nyi|vánosságot.
10. AZ EGYESÜLETJoVEDELME,GAzDÁLKoDÁsA
10'1. Az.-Egyesü|et
jogró|, a kozhasznújogál|ásró|,Va|aminta civiIszervezetex
az egyesÜ|ési
működésérő|és támogatásáró| szó|ó 2011. .LXXV. törvény, VaIamint a hatá|yos
jogszabá|yokszerint gazdá|kodik.A gazdálkodásaIapja a közgyű|ésá|tai jóVáha9iott
évespénzÜgyiterv.
70'2. Az Egyesü|et önfenntartó, nem nyereségérdekeIt
gazdá|kodást folytat. Befektetési
tevékenységet
az EgyesÜ|etBefektetésiSza_bá|yzata
aÉpján végez.
10.3. Az Egye-stjIetgazdasági-vá ||aIkozási tevékenységetcsak közhasznú céljainak
megva|ósítása
érdekében,
a közhasznúcé|okmegva|óiításátnem Veszélyeztetve
Vegez.
10.4. Gazdá|kodása során elért eredményétnem osztja ÍeI,azt kizáró|ag jelen a|apszabá|y
á|tal meghatározott közhasznú tevékenységére
fordítja,i||etvea trl taóntozgyű tes áttát
jóváhagyott BefektetésiSzabá|yzat szerint f;kteti oe.
10.5. Az EgyesÜ|etneka közhasznú.tevékenységébő|,
i||etvevá||alkozásitevékenységéből
származó bevéte|eités ráfordításait e|kü lön íiettenke|| nvi|vántartan i.
10.6. Az Egyesti|etbevételer:
a) az aIapítótó|, az á||amháztartás a Irendszereitő|,Vagy más adományozótó|
közhasznú cé|ravagy a működési kö|tségekfedezetérekapott támo9atás, illetve
adomány,
b) a közhasznú tevékenységfo|ytatásábó| származó, ahhoz közvet|enü| kapcso|ódó
beVéte|,
c) az egyéb cél szerinti tevékenységfo|ytatásábó| származó, ahhoz közvet|enÜl
kapcso|ódóbevéte|,
d) egyéniésjogi tagok á|taIfizetetttagdíjak,
e) egyébbevételek,
f) a Vál|aIkozásitevékenységbő|
származó bevétel,
g) a szervezet eszközeinek befektetéséből
származó bevéteI
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Az Egyesü|et kö|tségei:
a)
b)
c)
d)

a közhasznútevékenység
érdekében
feImerÜ|t
közvet|enkö|tségek,
az egyébcéIszerinti tevékenység
érdekében
fe|merÜltkozvet|enkö|tségek,
a vá||aIkozási
tevékenység
érdekében
feImerÜltközvet|enkö|tséqek,
-fe|merü|t
a közhasznú és egyéb vá||a|kozásitevékenységérdekében
közvetett
kö|tségek,ame|yeketbevéte|a
rányosan kelImegosztani.

10,7, ^z EgyesÜ|etműködésérő|,Vagyoni, pénzÜgyiés jövedeImi heIyzetérő|
az üzIeti éV
uto|só napjáva|, mint mér|egforduló
nappaI köte|es beszámo|ót készíteni,
amelyet a
kü|dött közgyű|éshagy jóvá. Az Egyesü|etkettős könyvvezetéstaIkaImaz,számViteIi
beszámo|ójaennek alapján készü|.
A beszámo|ótartaImazza:
a) a mér|eget,
b) az eredménykimutatást,
c) a kiegészítőme|Iék|etet,
amelyben bemutatja az üzIeti évben végzett főbb
tevékenységeket
és programokat,
d) a közhasznúsá9i me||ékIetet,
amely tartaImazza a Va9yon feIhaszná
|ásával
kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cé| szerinti juttatások és a vezető
tisztségvise|őkneknyújtott juttatások összegét; a közhasznúsági me||éklet
bemutatja az EgyesÜlet megfe|e|ő erőforrás és társadaImai támogatottsági
mutatóinakadataitis.
10.8. A kÜ|döttközgyű|ésá|taI a 10.7. pontban rész|etezett
tartaIommaIelfoqadottéVes
beszámo|ótegyesÜ|ésijogró|, a közhasznú jogá||ásró|,Va|aminta civiIlzervezeter
működésérőlés támogatásáró|szó|ó 2o11. éVicLXXV. törvény 2. 9 6. pontja,VaIamint
30. g (1) bekezdéseérte|mében
az Egyesü|etköte|es az országos Bírósági HivataI
részéremegkÜ|deni, Ietétbehe|yezésés közzététeIcé|jábó|.Az éves beszámo|ót az
EgyesÜ|et
a honlapjánis közzéteszi.
10.9. Az EgyesÜ|eta vá|laIkozásánakfej|esztéséhez
közhasznútevékenységét
veszé|yeztető
mértékűhiteIt nem Vehet fe| és az á||amháztartásaIrendszereltő|
kápott támoqatast
hitelfedezetéü|,
i||etvehitel törlesztésére
nem használhatiafe|.
11. ZÁRiRENDELKEzÉsEK
11.1. Az EgyesÜ|ettevékenységére
az aIapszabá|yá|taI nem szabá|yozotttörvényességi
kérdésekben
a Po|gáriTörvénykönyvjogi szemé|yekre
vonatkozóá|ta|ánosszabá|yaiél
a 3:63-3:87.5, i||etveaz egyesü|ésijogró|, a közhasznújogál|ásró|-va
|am int a civiI
szervezetek működésérő| és támogatásáró| szó|ó 2o7t, évi CLXXV. törvénv
rende|kezései
az irányadók.
11'2. JeIen a|apszabá|y az EgyesÜlet 2018. május 17-én tartott xLIx. Tisztújító
Kü|döttközgyíi|és€ á|tal elfogadott, (az Intéző Bizottság |étszámára vonatkózó
módosítását tarta|mazó) egységesszerkezetbefog|a|tszöveg, ame|y az e|fogadás
napján|éphatályba.
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