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Tarta!omjegyzék



1. ÁLTAúNoS RENDELKEZÉsEK

Az egyesü|et neve és székhe|ye

1.1. Az Egyesü|et neve: Text i l ipar i  l '4űszaki és Tudományos Egyesület (továbbiakban:
egyesü|et)
angolul:  Hungarian Society of Text i le Technology and Science
németü |:Text i|techn ischer und Wissenschaft| icher Verein Ungarns
franciáu |: Associat ion Hongroise Technique et sc ient i f ique pour |,Industr ie Text iIe
oroszul: BeHrepcxoe Hayuno-rexHr.recfioe 06uecrBo TeKcr"nbHoii Il Dotr 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: Text i l ipar i  Műszaki és Tudományos EgyesÜ|et, Budapest,
(k ör i ratban)

Az Egyesü|et jeIképe:

A je|kép színei: betűk- Pantone 2955 s ötétkék, Graf ika .  Pantone 1585 narancsvör ös

1" '4, Az Egyesü|et működési terü|ete: Magyarország

1.5. Az Egyesület a|apítási  éVe 1948.

Az EgyesÜ|et az 1989 évi II.  t ö rvény szerjnt a Fővárosi  Bíróság á|ta| 3g2'/r99g, sorszám
a|att civiI szervezetként kerÜlt bejegyzésre,

t.6 '  Az EgyesÜlet az egyesÜ|ési jo9ró|,  a k özhasznú jo9á||ásró l ,  VaIamint a c iViI szervezetek
működésérő| és támogatásáróI szó|ó 2011. évi cLXXV. t ö rvény hatálya a|á tartozó,
k özhasznú tevékenységet folytató egyesü|et, szakmai szervezet, öná||ó jogi személy.

I '7. Az EgyesÜ|et k özvet|en po|it ikai  tevékenységet nem fo|ytat,  pártpo|it ikai  tevékenységet
nem végez, szervezete pártoktó| fÜgget|en, azoknak anyagi támogatást nem nyújt-és
tő|ük támogatást nem fogad eI. országgyűlési képviselője| ö| iet,  továbbá megyei,  fővárosi
önkormányzat i  Vá|asztáson jel ö l tet nem ál lít ,  és nem támogat.

2. AZ EGYESÜLET cÉUA És revÉxrruvsÉce

2' l .  Az Egyesü |et célja

Az EgyesÜ|et cé|ja a text i|- ,  a ruházat i-  és a text i l t isztító,  i ||etve az ezekke| összefüggő
bármi lven sza kterü |eten

(1) a műszaki,  tudományos és gazdasági ha|adás, a szakképzés és a szakoktatás
fejIesztésének e|ősegítése,

(2) a szakterLi|eten működő műszaki és gazdasági szakemberek és tagok köz ös szakmai
érdekeinek képViseIete, szakmai fej lődésük és sza kmai- k özélet i  tevékenységÜk
segítése, egyÜttműködés az országos szakmai érdekegyeztetésben,

(3) a versenyképes. és környezetkímélő e|járások és termékek kidoIgozásának és
eIterjesztésének e|ősegítése,

(4) a szakterÜ|ette| kapcso|atos ku|turá| is ö r ökség megóvása, a szakmakör t ö r téne|mi
fej lődésének kutatása és az ezze| kapcso|atos muzeá| is fe|adatok e||átása, beleértve
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a text iI ipar i  műem|ékek véde|mét is,
a fogyasztóvéde|em, a munkabiztonság, a piaci  Verseny t isztaságának erősítése,
a nemzetköz i  együttműködés erősítése



2.2, Az Egyesü|et á|taI Vá||a|t k özfeladatok

Az Egyesü|et k özhasznú tevékenysé9ét a t ö rvény á|taI meghatározott k özfeIadatok
vá||a|ásával az a|ábbi k örben |át ja e|:

a) a kutatás-fej Iesztésrő| és a technoló9iai  innovációró| szó|ó 2oo4' évi CXXXIV.
Törvény érte|mében a tudományos tevékenység, kutatás, műszaki fej|észtés, ezenbe|ü | :

aa) a kutatás.fej lesztés. in nováció - (K+F+I) társadaImi megítélésének,
eIfogadottságá na k, megbecsÜlésének javítása a text i| ./ a ruházat i  és á
text i|t isztító ágazatok szakterü|etén [3.;26. és 3O' $]

ab) e9yüttműködés a középtá.vú -tudomány-, techno|ógia. és in noVáció- pol i t ikal
stratégia kia|akításában t5.9(3)]

ac) az .EU .-programjaiban és más nemzetköz i  tudományos és techno|óqiai
együttm ű ködésben t ö rténő magyar részvéte| támogatása t5.9(1) d)]

ad) a vá| laIkozások támogatása és öszt önzése annak
hazai kutatás-fejIesztés eredménVeit,  VaIamint
techno| óg i á t  i 5 .$ ( t )  e ) ]

ae) tudomány. és gazdaságd ipIomácia i  eszköz ökke| és a fej lett  technológla
kereskedelmének öszt önzéséve| a Magyarországon |étrehozott jze||emi aIkotások
es techno|ógia elősegítése, a hazal érdekekke| összhangban á||ó kÜlf ö|di
hasznosítása t5's(1) 0]

af) a K+F eredmények hasznosításána k, kutatás.fej |esztési cé|ú szakmai
együttműködés és .techno|ógiai  innovációs hálózatok kiaIakításának,
működésének támogatása t6'  5(z) e)]

ag) a szakterÜ|etére irányuIó támogatott kutatás-fej Iesztési és techno|ó9rar
innovációs programok tekintetében a tartaImi k öVetó|mények és a támoqátasi
fe|téte|ek meg hatá rozásá na k segítése és támogatása t6.s( i)  0]

b) a neve|és és oktatás, képességfej |esztés/ ismeretterjesztés, ezen be|Ü|:

A fe|nőttképzés rő| szó|o 2013, éVi LXXVII. t ö rvény és kapcso|ódó 562/2013. (XII.
31.) Korm. rendeIet értelmében oKJ-s képzéseket, engedélyezett,  saját re.]|esziésű
képzési programokat va|ósít meg a teit i |- ,  a iuházat i-  

'és 
a 

,  
texl i I t isz iító rpar

sza kterü |etén.

c) a szakmai kulturá| is tevékenység, ezen be|ü|:

ca) a Magyarország he|yi  ön kormá nyzata iró| szó|ó 2011. éVi CLXXX]X. t ö rvenv
13.5(1) bekezdés 7. pontja érteImében közreműködik ku|turá| is szoIgáltatás
nyújtásában, a kuItu.rá]js ö r ökség hely i  véde|mében, a heIyi  k özműie|ődésj
tevékenység támogatásában

cb) a Nemzeti  Ku|turá| is Alapró| szó|ó 1993. évi XXIII.  t ö rvényben fogla|taknak
megfe|e|ően közreműködik a működési k öréhez tartozó szakmák ipárt ö r téneti
kutatása, tech n ikat örténeti  em|ékeinek és műtárgyainak megőrzése tórü|etén

d) a szakmai ku|turá| is ö r ökség megóvása, ezen be|ü|:

A ku|turá| is ö r ökség védeImérő| szó|ó 2001. évj LXIV. t ö rVény 5.s(1) bekezdésében
irtaknak megfele|ően közreműködik a kulturá l is ö r ökséq véde|mébán 

.

érdekében, hogy hasznosítsá k a
a kÜ|f ö ld ön |étrej ö t t  tudást és



e) a fogyasztóVéde|em, ezen be|Ü|:

A 2008' éVi XLII.  t ö rVény, a fogyasztóVédeIem rő| szó|ó 1997' évi cLV. t ö rveny,
Va|amint.egyes kapcso|ódó tÖrvények módosításának megfe|e|ően közreműköorr a
tudatos . fogyasztói magatartás e|ősegítésében és a fogyásztót táiét<ozotisali na t
növe|ésében

f) munkabiztonság, ezen be|Ü|:

1. Tun.rgY:d".!"mrő|, egységes szerkez€tben a Végrehajtásáró| szó|ó 5/1993. (XII.
26.) MUM Rende|ette| c. 1993. évi XCIiI .  t ö rvény IV. Fejezete alabján
ismeretterjesztéssel, képzésse| .segíti a texti|., ruházati és textiltisztító ágazatokban amunká|tatókat és munkavál|a|ókat fe|készíteni az egészséget n",.n u"iieive,-iuio e.biztonságos munkavé9zés köVeteIményeinek megva|ósításáia

9) piaci Verseny tisztaságának védelméhez hozzájáru|ás, ezen belü|:

A t isztességtelen piaci  magatartás és a Versenykorlátozás t i|aImáró| szó|ó 1996. evl
LVII. törvény 33.9 (4) bekezdés érteImében ismeretterjesztésseI segíti á|ő avá||aIkozások jogköVető magatartását és a versenyku|túra fejiesztését.

h) a környezetvéde|em, ezen be|Ü|

ha) a természet véde|méről szó ló 1996. évi LIII.  t ö rvény 64.$(1) bekezdésében
irtaknak megfe|e|ően közremíiködik a természetvéde|m i ku|túiá rqlesztéséuen, a
természet védeIméveI kapcso|atos ismeretek oktatásában

hb) a környezet védelmének á|ta|ános szabá|yairó| szó|ó 1995. évi LIII,  t ö rvény 54'
es 55. $-ai  a|apján közreműködik a környezetvéde|em terén a neve|ési- kéjzési,
tájékoztatásl  fe ladatok eI látásában

nemzetközi e9yLittműködés erősítése

ia) a környezet védeImének á|talános szabályairó| szó|ó 1995. éVi LIII.  t ö rVény
1.5(2) bekezdéséneke) pontja érte|mében e|ősegít i  a nemzetkö i i
k ö rnyezetvédeImi egyÜttműködést

ib) a ku|turá| is ö r ökség véde|mérő| szó|ó 2001. éVi LXIV. t ö rvénv 5.6(2)
bekezdésének megfeIelően a nemzetközi együttmű ködésuen, a némzet-tbzi
szerződésekke| összhangban e|ősegíti a hatáiokon tú|i ma9yar uonatt.oiei.i
ku|turá| is ö r ökség és a más nemzetek hazánkban taiátnató ku|turál is
öröksé9ének védelmét

ic) a kutatás.fej |esztésről és a techno|ógiai innovációró| szó|ó 2oo4, évi CXXXIV.
t ö rvény 5.9(1) bekezdés d) pontjának megfe|elően támogatja az EU
programjaiban és más nemzetkózi  tudományos és iechno|ógiai
e9yüttmű ködésben történő magyar részvételt

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

az egyenlő bánásmódró| és az esé|yegyenlőség előmozdításáró| szó|ó 2003.évi CXXV.
t örvény 27'; 27. és 31. 9-ai  értelmében fe|nőttképzésse| és kapcso|ódó
szo|9á |tatásokka I e|ősegít i  a munkaerőpiacon hátrányos heIyzetű rétegek (50 év
fe|etti nők, pá|yakezdők, stb.) képzését és fog |alkoztatásár

t )

i )

,)

sy

Az EgyesÜ|et k özhasznú szo|gá|tatása ibó| az egyesü|et tagjain kíVü| más is részesülhet.



2.3.  Az

a )

EgyestiIet tevékenysége a cé|ok megvalósítása érdekében:

Az egyesLiIet i  munkába bevonja és akt iVizá|ja a text i| ,  a ruházat i ,  a text iIt isztÍtó és a
kapcsolódó szakterü|etek szakembereit .  -  É|ősegít i  a tagok szakmai fej lődését,
számukra a hazai és nemzetköz i  e| ismertség megizerzéset.

Az egyesü|et a K+F+I tevékenységet a műszaki tudományok, ezen be|ü| az
a nyagtu.domá nyok, a vegyészmérnöki ,  k örnyezetmérnökl  tudományok és a text iI iDarj
techno|ógiák,.  mint kapcsolódó interdiszcipI inár is speciá| is techno|óqia - tu,.űiJtE"
fejti ki.

A K+F+I tevékenység hosszú távon- az egyesÜlet i  munka sú|ypontját képezi és
kieme|ten a következő témakör ökre iránvu|:

ba) Kutatási,. fej|esztési, oktatási és továbbképzési programok vé|eményezése és
kidoIgozása.
A műszaki innovációt támogató tudományos tevékenységének cé|ja új vagy
tovább fejIesztett termékek kifejlesztéséhez és az új teimékek e! erjarasó"
kigondo|ásához és megva |ósításá hoz szükséges kÜ|ön e|járások, továouá 

-a

m.űszakj specif ikációk és üzemeltetési je l|emzBk meghatárózását 'ugit . i  i "-u"
készítése, kísér|eti fejlesztés, prototípusók tervezése, lzerkesztése és-vizsgátati.
v isszacsato|ó kutatás.

Figye|emmel kíséri a versenyképes. és környezetkímélő e|járások fejIesztését és
kezdeményező az ered mények meg ismertetésében és eIterjesztésébón.

A szakmai tudományos fej|ődést és az ágazat innováció ját szé|eskörű szakmai
ismeretterjesztésse|, szakmai feInőttképzésseI se9íti.

A szakmai tudományos fej|ődést és az ágazat innováció ját szé|eskörű szakmai
ismeretterjesztésse|, szakmai feInőttképzéssel segíti.

bb) Tudományos rendezvények, k iá||ítások és tanulmányutak szervezése

bc) Nemzeti  Techno|ógia P|atform működtetése a text i| .  és ruhaipar megújításáért

E|ősegít i  a szakemberek feInőttképzését, önképzését' szakmai át- és továbbképző
tanfolyamokat, nyelvta nfolya mokat szervez.

Felnőttképzési programokka| és munkaerő piaci  szo|gá |tatásokkal segít i  az é|eten át
tartó tanu|ást és a szakmai képzéshez va|ó hozzáférést annak érdétében, hogy a
text i| . ,  ruházat i-  és text i|t isztító ipar i  munkavá||a|ók jobban érvényesLi tneósenót a
munka vi|á9ában és megfe|e|jenek a gazdasági és techÁo|ó9iai  fej|ődés kihívásáinak'

A hazai és nemzetköz i  műsza ki-tudomá nyos eredmények pub|iká|ására
sza kfo|yóiratot,  szakmai k iadványokat szerkeszt és ad ki ,  saját hoÁ|apot működtet.

Az önfenntartó kiadói tevékenység érdekében |ehetőséget nyújt szakmai hirdetések
elhe|yezésére ezeken a fe|ü |eteken.

Tagként részt vesz a nemzetköz i  szakmai szervezetek tevékenységében, e|ősegít i  a
műszaki,  tudományos eredmények kö|cs önös cseréjét.

Ig,ény szer int techno|ógia transzfert eIősegítő szolgáltatásokka l  támogatja a
vá||alkozások hazai és nemzetköz i  pa rtnerkapcsoIata ina k }ej Iesztését.

Támaszkodik a nagy ta paszta latokka I rendeIkező szakemberek tudására, és
kiemeIten fogIaIkozik a hátrányos he|yzetű csoportokka| (nők, pá|yakezdőu, t is év
felett iek, stb. ).

b)

d )



t )

A textiI-, a ruházati. és a textiItisztító ipar társadaImi megíté|ésének javítása
érdekében gondoskodik a kutatási ,  fej lesztési,  oktató i ,  ipar- és vá||aIat irányítási
terü|eten kimagas|ó eredményeket e|ért és a szakmai k özé|etben is el ismert
szakemberek é|etpá|yájának bemutatásáró|.

Programokka|, képzésekke|, ismeretterjesztő munkávaI támogatja a fenntartható
fej|ődéshez és az egészséges é|etviteIhez szükséges tudás és készségek eIsajátítását.

KÜ|önös f igyeImet fordít az egyesü|et működési k öréhez tartozó szakmák
ipart ö rténeti  fej|ődésének bemutatására, a szakmai hagyományok ápolására, az
értékeket bemutató he|yek propagá|ására és tová bbfej |esztésének támogatására.
országos szakmai egyesületként fe|e|ősséget érez a hazai text i| . ,  ruházat i .  és
text i l t isztító ipar i  ipart ö r téneti  értékek és műemlékek megóvása, védelme iránt, és
aktíVan részt vesz az ezze| kaDcso|atos fe|adatokban.

Az egyesület i  munka fo|yamatos fej|esztése érdekében egyÜttműködik és kapcso|atot
tart fenn a szakterü|eten működő terme|ő, gazdá|kodó, i rányító szervezetekke|,
oktatási  intézményekke|, hazai és kü|f ö|di  tudományos egyesületekke|.

j) Pá|yázatokat ír k i  a hazai text i| . ,  ruházat i  és text i l t isztító ipar fej|esztésére, Valamint
a szakmai oktatás, képzés támogatására,

k) Á||ami szervek, gazdá|kodó szervezetek fe|kérésére, Vagy megbízására
tanuImányokat '  sza kvé|eményeket do|9oz ki  bejegyzett,  i ||etve nyiIVántartott
egyesü|et i  szakértők közreműködéséve|.

r) EgyÜttműködik a text i|- ,  ruházat i .  és text i|t isztító iparraI kapcsolatos kérdésekben a
fogyasztóvéde|m i á||ami és c iv iI  szervezetekke|, szakmai ismereteit  fe|használva a
fogyasztók véde|mében saját maga is kezdeményezően |ép fe|.

Közreműködik a munkabiztonsá9 erősítésében és a piaci  Verseny t isztaságának
védeImében.

A tagok kieme|kedő szakmai tudományos munkájának e| ismerésére ok|eve|eket,
díjakat, éremkitű ntetéseket adományoz, i||etve jutaImakat ad.

Az egyesÜlet kozhasznú és egyéb szo|gá|tatásaina k nyi|vánosságát biztosítja. Ezek a
rendszeres hír|evé|, a rendezvényi meghívók, a nyiIVánosan kiírt pá|yázatok és
hirdetmények fe|téte|ei szer int,  az egyesü|et t i tkárságához benyújtott je|entkezés
a|apján vehetők igénybe,

A közhasznú tevékenységek megva|ósítása érdekében önál|óan és a vá||aIkozásokkaI
társultan pá|yázatokat készít, ezeket - |ehetőségeinek mértékében - menedzse|i .

3 '  TAGSÁGI VIszoNY, AZ EGYESÜLETTAGJAI

3.1. Az Egyesü|et rendes tagjai:
.  egyéni tagok
- jogi szemé|y tagok
- pá rto|ó tagok

Az Egyesü|etbe egyéni tagként be|éphet az a hazai és kü|f ö|di  ma9ánszemé|y, aki  nincs
e|t i|tva a közügyektő|, továbbá jogi szemé|y tagként bármeIy terü|eten és szektorban
működő hazai.  és kÜ|f ö ld i  gazdá|kodó szervezet és intézmény, k özhasznú szervezet,
aki lamely az a|apszabá|yt e|fogadja, és belépési szándékát beje|ent i .

3'2' Az EgyesÜ|et tiszteleti tagJ.a |ehet az egyesü|eti tagok közé nem tartozó s?emély, akit
érdemei aIapján az ]ntéző Bizottsá9 jaVaslatára a kÜ |döttk özgyű |és t iszteIet i  ta9nak
elfooad.

e)

n)

m)

n )

o)

p)

t?



A tiszteleti tagok az egyesü|et kü ldöttközgyű |ésén tanácskozási joggaI vesznek részt,
tagdíjat nem f izetnek. A t isztelet i  tagságró l  ok|eve|et ke| l  k iá lIítani.

3.3. Az Egyesü|et azon tagja, akit  a kü |döttk özgyű |és korábban határozott időre
tisztségvise|őVé Választott és ez az idő |ejárt, tiszteletbeli (tb') tisztségviselővé
Vá|asztható '  Ez a megbízás t isztségviselő i  szavazat i  joggal nem jár.  A'megvá|aJztásró| a
kt i  |döttk özgyű |és dönt.  A t iszte|etbe|i  funkció ö r ök ös.  A mandátum megszúnéséve| a vo|t
t isztségViselő más funkcióba tel jes jogú hatáskörreI megvá|asztható.

3'4' Az Egyesü|et örökös tagja az a szeméIy, aki 7o. é|etéVét betö|tötte és e|őtte leqa|ább 20
éVig az Egyesü|et tagja Volt .  Az ö r ök ös tag tagdíjat nem f izet.

3.5. Az Egyesület jogi tagja |ehet az a be|f ö|di  és kÜ|f ö|di  jogi szemé|y, ame|y az Egyesü|et
cé|jait  e|fogadja, kész annak érdekében együttműködni,  és a tagd íjsza bá |yzat szer int i  jogi
tagsági díjat megfizet i .  Az együttműködés és a tagdíjf izetés ré|téteteit ,  valamint a feIek
jogait ,  i ||etve köteIezettségeit a jogi tag és az Egyesü|et k öz ö t t i  hosszú távú
megál|apodás tartaImazza. A jogi szemé|y tagot annak vezetője, vagy írásban megbízott
képvjse|ője képviseI i  az Egyesü|etben.

3,6'  Az Egyesü|et párto|ó tagja lehet az a belf ö|di  és kü|f ö ld i  jogi szemé|y, amely az Egyesü|et
céljait  e|fogadja és ennek megva|ósulása érdekében az Égyesületet t öbbek.köz ö t i  bárto|ó
tagsági díj megf izetéséve| támogatja. A párto|ó ta9sá9i díj összege e|marad a vonatkozó
jo9i tagságj díj mértékétő|.
A párto|ó tag jogait, i||etve köte|ezettségeit az EgyesüIettel kötött hosszú táVú
me9á||apodás tartaImazza.

4. TAGSÁGI JoGVIszoNY lÉrrsÍrÉsr, MEGSZÚNÉSE

4.1. Tagsági jogViszony létesítése

4'I ' I .  Az egyéni tag fe|Véte|ét a be|épési nyi|atkozat k i t ö l téséve| kéri ,  fe|Véte|e ügyében
az Intéző Bizottság dönt. Az egyéni tag a kü |döttkozgyű lé5 á|ta| meghatározott,
éVPs tansád i  r ]í ia t  f i ze t i ,

4't ,2, Jogi szemé|y tagság az EgyesÜ|et és a jogi tag köz ö t t  megköt ö t t  szerződésse|
(megá||apodássa|) j ön |étre.

A megá|lapodás - az Egyesü|et tagjaira á|ta|ánosságban vonatkozó, az a|apszabá|y
5. fejezetében r ögzített jogokon és köte lezettségeken tú|menően - tartaImazza az
egyesÜ|et rendszeres és tartós támogatását je lentő tagi szo|gá |tatásokat, Valamint
az egyesü|et á|taI nyújtandó, a jogi szemé|y tag igényének megfeIe|ő cé| szer int i
szo|9á |tatásokat '

4.2. A tagsági jogViszony megszűnése

4'2,7. Az egyéni tagsági jogviszony megszűnik:
a) az egyéni tag halá lakor,
b) k i|épéskor,
c) kizá rás esetén.

4'2,2, A jogi szemé|y tagsági jogviszonya megszűnik:
a) a megá||apodás lejártáva|, amennyiben a feIek a hosszabbításróI nem

egyezneK meg/
b) a megá||apodás fe|mondásáva|, ami akkor érvényesÜ|, ha a jogi tag két évig

eImulasztja a tagdíj befizetését, és ezt köVetően köteIezettségének a fizetési
fe lszó|ítás kézhezvételét követő 30 nap e|te|téve| sem tesz e|eget.

c) a jogi szemé|y tag jogutód né|kÜ|i  megszűnéséve|
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4.2.3. Kjzárható. .  az a tag, aki  egyesü|et i  taghoz mé|tat|an magatartást tanúsít, aza|apszabá|yt,  i ||etve a - kü |döttk özgyű |és vaIameIy határo}atát isméteIte; essú|yosan megsért i .  Kizárásra csak-.az Et ikai  Bizottság á|taI hozott ieqvetmi
határozat esetén kerü|het sor. A tiszte|etj tagság csák az Intéző azáitsagjavasIatára, k özgyű|ési határozattaI szüntethető meo.

4'2.4, Az Et ikai  Bizottsá9 nak a 4,2'! ,  c) pontra Vonatkozó határozata
tag az Intéző Bizottsághoz, ha annak határozatával nem ért
kü|döttk öz9yűIéshez fe||ebbezhet,

5. A TAGoK JoGAI ES KÖTELEZETTSÉGE]

5.1. Az EgyesÜlet tagja a '  kü]dottközgyű |ésen kt ' i Id ött  útján képviseItet i  ma9át és az 5.2.pontban f igyeIembe véte|éveI bárme|y egyesü|et i  t isztéégre megvátasztható.

5,2'  Az Egyesü |et.ügyintéző és képvise|et i  szervének tagja az |ehet, aki  a Ptk. 3i22'  9.ban [AVezető tisztségvise|őve| szembeni köVete|mények ét tizáró or..ott ruil.t 
-iunoJlezésetnep

meo retet :
(1) Vezető t isztségvise.|ő, az a nagykorú személy Iehet/ akinek cseIekvőképességét a
- tevékenysége eI látásához szükséges körben nem kor|átozták.
(2) Ha a vezető t isztségvise|ő jogi szemé|y, akkor a jogi szemé|y köte les k i je| ö ln i  azt atermeszetes szemelyt,  aki  a vezető t isztségviselő i  feIadato'kat nevében e||átja. AVe-zető t isztségvise|őkre vonatkozó szabá|yókat a ki je| ö|t  szemé|yre js aIkaImazni

Ke .
(3) A vezető t jsztségviselő Ügyvezetési fe|adatait  személyesen köte|es e||átni .(4) Nem lehet Vezető t isztségvise|ő az, akit  bűncselekmény elk övetése miatt Jogerösensza badságveszté< b,Üntetésre ítéltek, amíg a büntetett előé|ethez fűződő irálrányos

köVetkezmények a|ó l  nem mentesÜ|t '
(5) Nem |ehet Vezető t isztségvise|ő az, akit  e foglaIkozástó| jogerősen e|t i|tottak. AkitVa|ame|y fog|alkozástó l  jogerős bíró i  íté|ettel  e|t i|tottat<, az i t t i t tás hatá|ya alatt azíté|etben megje|ö|t tevékenységet fo|ytató jogi szemé|y vezető tisztse jviéelő.;e nem

lehet.
(6) Az eIt iItást k imondó határozatban megszabott időtartamig nem Iehet vezető

t isztségVise|ő az, akit  eIt iItottak a Vezető t isztségviselő i  tevékeíysegiőt.

5.3. Az EgyesÜ|et tagjának szavazat i  joga van a kü |döttvá |asztásná |.

5,4. Az EgyesÜ|et testületeinek hatá rozathozata |á ba n nem vehet részt az a személy, aki/ Vagy
akinek közeI i  hozzátartozója, é|ettársa (továbbiakban egyÜtt: hozzátartozó) á határozát
a l ao l an
a) 

-kote|ezettség 
vagy fele|ősség aló| mentesü|, Vagy

b) bármi|yen más e|őnyben részesü|, i l letve a rrregt<citenaő jogügy|etekben egyébként
érdekeIt.

Nem minősÜ| előnynek a közhasznú szervezet cé|
á|ta|.megkötés né|kü| igénybe Vehető nem pénzbe|i
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
j  uttatás.

5.5. Az Egyesü|et'- tagja rendszeresen tájékoztatást kap az egyesÜ|et eseményeiről,
rendezvényeirő|. Az egyesü|et fo|yóiratát, prospektustárát és s-ákmai dokumentáci i i t
betekintésre igénybe veheti.

5.6. Az .Egyesü|et tagja jogosult az egyesÜ|et bármeIy szervezetének, iIIetve a Vezeto
testü|eteknek az Egyesü|et életét és működését érintő kérdésekben jaVaslatot,
észrevéteIt ten n i,

5.7' A tag bíróság előtt megtámadhatja az EgyesÜ|et torvénysértő határozatát.

e||en az érdekelt
egyet, akkor a

szerinti juttatásai keretében a bárki
szo|gá|tatás, i l letve az egyesü|et á|taI

a |a psza bá |yna k megfe|e|ő cél szerlnti

a
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5.8. A tag joga,. hogy az .egyesü]et áltaI nyújtott lehetőségeket mind a saját, mind azegyesü|et működési terü|etén doIgozó szakemue'.et rqroae1e.Jia"rjü"" r"rn,u.l"ar:".
5.9'  A tag az EgyesÜ|et cé|jait  magának Val| ja, az EgyesÜ|et alapszabá|yát,  VaIamint azEgyesü|et Vezető testüIeteinek hátározatait-oátartja.

5.10.Az egyéni tag e|sőbbségi joggaI részt Vehet az EgyesÜ|et térítéses rendezvenyein éskedvezményes részvéte|i ai.1at fizet. Az Egyesü|et á|taI rendezett kÜ|föIditanulmányutakon a nem tagokka. szemben e|sőbbsegi joga Van' Egyéves tagság utánkÜlföld] tudományos kong resszusokra, konferenciákrá, mÚszali tiJÍÍasor<,.a,- vásárokrakikü|dése egyesÜ|et i  f ina nszírozássa I támogatható.

5 '11.A jogi szemé|y tag az Egyesü|et térítéses rendezvényeire esetenként meqhatározottszámban térítési kedvezménnye| kü|dhet alkaImazásábií á i io .""t""ar i" lo l . . . ' '

5.12. A tagdíjat belépéskor, ,  azt- k öVetően p:9i9 
|nind,el  év március 31- i9 kelI megf izetni .KésedeImes. tagdíjfizetés esetén, a ta9díj 6efizetéselg a tag nem jogosult éVkozben atagsággaI járó kedvezmények iqénybeúététére.

6' AZ EGYESÜLET VÁLASZToTT vEzErő TESTÜLETEI

6.1. Kü |döttk özgyű |és (|egfelsőbb szerv)

6.1.1'  A kü|döttk özgyű|é: 
3..1999! . i .szességének képvise|ete, az Egyesü|et legfe|sőbbVezető testÜ|ete.,A.kü|döttk özgyűlést-az EgyesÜ|et eInöke híVj; öss;; es Vezet i/k iVéVe, amikor a kü |döttk özgyú|és t isztújítá lsaI foglaIkozik.

6,I '2. A kü|dött  *"k.."9I:.! l" l i  tag |ehet, k ivéve az El lenőrző Bizottság tagJait ,  Akü|döttk özgyű|és szava-zat i  joggaI rende|kező küldötte l t_a t"óá- l . 'J3rüar:ar. nkü|döttek összlétszámának me9határozása, az egyesÜlet tagiétszá;a atap.iánt örténik,20 tag után egy kÚ |döt ide|egá |hato.

Szervezet i  kÜ|döttek delegá|ása: minden szervezet 20 tagonként e9y kÚ|döttet,de szervezetenként |ega|ább 1főt de|eqá|.

Tagi kÚ|dötteket a szervezethez nem tartozó tagok de|egá|nak a taqok á|tal  aje|ö|t|istára leadott írásos szavazás eredményá aIap.JáÁ. í i"rort.iÉia'.u uarofeIkerü|éshez bármeIy. tag írásos javaslata etegenoő. n 
.  
Ir i tJc i i tualasztas

szabá|yos és a tagok á ltaI e||enőr izhátő lebonyo|ítá!áért az Intéző ai ,ott .ug ufeIe|ős, részIetes szabályait  a szervezet i  és' Működési s.áaálv 'ut. iszNszl
ta rtalmazza.

6.1.3. A. kÜ |dÖttközgyűlés nyi lvános, meIyen tanácskozási  joggaI Vesznek részt
a) az Egyesü|et nem kü|dótt Vezető t isztségvise|ő i ,  

--

b) a Vá|asztott testü|etek tagjai ,
c) a jogi szemé|y tagok nem kü|dött  képviselő i ,
d) azok a meghíVottak, akiket az Intéző Bizottóág tanácskozási  joggaI hív meg,e) a . .TeXt iI ipar fej Iesztéséért,. ,  ' 'K ivá ló Egyesűlet i  Munkáért ' '  i l létró ' ;;r<i ioes pat. .

eremme|, . 'LehI Ferenc' '  díj ja|,  és l4TESZ-dÚjaI k i tüntetett egyesÜlet i  tagok,f) az Egyesület a|apító és t isztelet i  tagjai

6,7'4 '  KÜ |döttk özgyű |ést éVente, t isztújító kÜ |dottkÖzgyű lést négyévenként ke|| tartaniaz EgyesÜ|et székhe|yén, Vagy azon kívül i  heryszrnen.
A kü |döttk özgyű |és helyét, ldőpontját,  VaIamint tárgysorozatát az InrézőBj,zottság á-I lapítja meg és az egyesü|et e|nöke |ega|áb6'30 nappal u t i tű.. l t t
időpont e|őtt írásban köz|i a t<ti |dönkozgyű |és szávazati jogti 

_ía!aiJal 
os azegyesÜ|et mindazon szervezeteiVe|, ameIyek kLiIdöttek vá|asitására íóqo.uttut.
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6.1.5'  A kü|döttk özgyű|és időpontját,  napirendjét és helyszínét a kitűZött  időpontná| 30
napná| korábban nyi|vánossá ke||. tenni Égyesü|et 

.hír|eve|ében, 
i r i"tuu r ioniupjan.

A -kü |döttk özgyű lés meghívóját és írásos anyagait |egkésőbb a kitűzö f t  iJ .őpont
eIőtt 15 nappaI eIektronikus levé|ben (e-mai|),  vagy postai  úton ki  kel l  kü|deni a
kÜ |dötteknek.
A kü ld ö ttk özqyű |ésen a kitűzött  napirend kiegészítésére bármely szavazat i  JogükÜ|dött  jaVasIatot tehet/ de a javasIat cs ik akkor tár9yalÁató, ha azt a
kü |döttk öz9yű |és egyszerű szót öbbség9el jóváhagyja.

6'1.6'  Az e|őterjesztés beérkezésétő| számított 30 napon belü| rendkivÜ|i
kü ldöttközgyű |ést ke|| meghirdetni és azt az előterjesztés beérkezésétől
számított 60 napon be|Ü| meg ke|| tartani,  ha azt
a) az ü9yészség írásban indítvánvozza,
b) az Intéző Bizottság tagjainak egyharmada kezdeményezi,
c) az E||enőrző bizottság kezdeményezi ,
d) a KÜ |döttközgyű|és 4 éVre Vá|asztott kü|dötteinek egyötöde az ok és cel

megje| ö|éséve| írásban kezdeményezi ,
e) az Intézőbizottság tagjai  t öbb mint egyharmadának megbízatása megszűnt;
f) mind az e|nök, mjnd az a|e|nök ök megbízatása megszűni;
9) a t isztújítás eredményte|en Vo|t.

6,7'7, A kL]|döttk özgyű |és határozatképes, ha a szavazat i  joggaI rendelkezőknek 50%-a
+1 fő küIdött  jeIen van. Ha a szabályszerűen összehlúott kü |dottközgyű |és nem
határozatképes, akkor a - legfe|jebb 3o napon be|ü|, ugyanezen Áápirenddel
összehíVott kü Idöttk özgyű |és a megjelentek számára 

-va|ó 
tekintet nelkLl l

határozatképes'

6.1'8. A kü |döttk özgyű |és a résztvevők sorábó| nyí|t szavazással 2 fős szavazatszá m |á |ó
bizottságot és két fő jegyzőkönyv hite|esítőt vá|aszt. A kü |döttközgyű lés szémé|yi
kérdésekrő| t i tkos, egyéb kérdésekről  nyí|t szavazással és a o'r .s i  a),  VaIamint a
6.-t .g '  i l  pontokban szerep|ő témák kivéte|éVe|, egyszerű szótonbségge| dont.
Bárme|y kÜ|dött  t i tkos szavazásra irányu|ó javas|atá esetén, ha azt a jó|en|évőt<
2oolo.a támogatja, titkos szavazást kelj e|reÁde|ni. szavazategyen |őség esetén az
e|nök - t isztújításkor a |evezető e|nök _ szavazata dönt.

6.1.9. A kü |döttk özgyű lés kizáró|agos hatásköre:
a) A kÜ|döttek 3/4.es számarányú döntéséveI megá||apítja, és szükség esetén

módosítja az egyesÜ|et a|apszabá|yát.  Jóváhagyja az egye.Ü|et be-fektetesl
sza bá |vzatát.

b) Megvitatja és jóváhagyja .az Intéző Bizottságnak az e|őző kÜ |döttk özgyű |és
óta Végzett egyestjIeti tevékenységéről szó|ó beszámo|óját'

c) E|fogadja a gazdasági je1entést, amely éves beszámolóbó|, éves mér|egből ,
ered mény- kimutatásbó| és közhasznúsá9i meIlékIetbő| á| l .

d) E|fogadja a köVetkező évi munkatervet és pénzügyi tervet.

e) Megá||apítja az egyéni tagdíjat és a tagd íj kedvezményben részesÜ|ők körét.

f) Megtárgya|ja a tagok á|ta| |egalább 8 nappa| e|őbb a kü ld ö ttk özgyű |és e|é
terjesztett indítVányokat.

9) Fe|Ü|vizsgá| ja az Intéző Bizottsá9 megfeI lebbezett határozatait .

h) Fegye|mi '  fe| lebbvite| i  és kártérítési ügyekrő| dönt.

i)  Megá'||apítja az egyesÜ|et i  e l ismerések adományozására '  vonatkozó
szabá|vokat.
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j )  A kÜ|döttek 74-es számarányú döntéséve| dönt más egyesÜletekkel va|ó
egyesÜ|és, szövetsé9j tagsá9, ki|épés, be|épés, végeIs-zámotó kije|ö|ése,
i||etve megszűnés kérdésében és ebben az esetben dönt az egyesü|et i
Vagyon további sorsáró|.

k) A Választott Vezető tisztségvise|ők részére tiszte|etdíjat álJapíthat meg.

|) A tlsztújító kü |döttközgyű |és megVá|asztja né9y évre az InLéző Bizottsá9
tagjait ,  ezen -belüI az EgyesÜlet elnökét, két a|e|nökét és további 7 .  l i
tagot. MegVá|asztja továbbá az E||enőrző Bizottsá9 eInökét és két ta9ját,
Va|amint az Et ikai  Bizottság elnökét és két tagját.

m) A kü ld ö ttk özgyű Iés jogosu|t az á|tala megVá|asztott t isztségvise|ők
vissza h ívásá ra, feImentésére.

n) A kü |döttközgyű|ésről dátummaI e|látott jegyzőkönyvet kelI feIvennt, mety
tartaImazza a hatá rozatképességet és a megtárgyait napirendi pontokat, á
meghozott.  határozatok hatá|yát,  a döntést- támogatók, e l|enzők éstartózkodók 

91ámaránvát '  A- jegyzőkönyvet a ' tutjc i t t tó igyutesen
megvá|asztott két küldött  hite|esít i .  n íatározátokat az egyesütei  i .étr '"tyen
és honIapján közzé ke|| tenni.

6.2'  Az EgyesÜ|et Intéző Bizottsága (ügyintéző és képviselet i  szerv)

6'2'1, Az Intéző Bizottság az Egyesü|et képvise|eti és ügyintéző szerve' ketkü |döttközgyű|és között az egyesÜ|et Vezető testü|ete.
Az lntéző Bizottság Vá|asztott tagjainak száma 1o - 16 fó lehet.

Az ]ntéző Bizottság tagjai:
.  az e|nök,
.  két ale|nök
-  7 - t 3 t ag
- az ügyvezető főt i tkár (á||andó meghívott tanácskozási  jogga|)

6'2'2, Az Intéző Bizottság hatásköre:

a) A kÜ |döttközgy,ű|és kizáró|agos hatáskörébe tartozó ügyek kivéte|éVe| két
kÜ |dottközgyű |és közötti időszakban határoz az egyesútet egészét érintő
bárme|y kérdésben, képvise|i, intézkedik, és á||ást ro-gtut a nuta".|..'iebe uta|t
Ügyekben. Határoz az egyesü|etj  vagyon keze|ésérő|, ie|haszná lásá ró|.

b) Figye|emmeI kíséri az. egyesü|et egészének munkáját és e||encÍrzi  azegyesLiIet i  munkaterv végrehajtását.

c) E|fogadja a szervezet i  .  Működési Szabá|yzatot '

d) Dönt a tagfelvéteIrő|,  egyesÜlet i  jutaImak, k i tüntetések, okIeveIek
odaíté|ésérő|.

e) E|őkészít i  a.kÜ|döttk özgyű|ést, a négyévente aktuá| is kü |döttVá |asztást,  a
t isztújítás e|őkészítésére je| ö|őbizottJá9ot kér fe|, a uaiui .ü. i  i lkIusidőn
belü] megÜresedett t isztségek bet ö|tésére, Va|amint bárme|y t isztségviselő
egyeni kére|mén a|apu|ó fe|mentésére javas|atot tesz. Gondőskodik a! éves
beszámo|ó és éves kö|tségvetés e|készítésérő|, és annak r<ozgyíj los ero
terjesztésérő|.

f) E||enőrz i  és segít i  az egyesü|et i  k iadványok szerkesztését.

g) Kinevezi  és fe|menti  a Magyar Text i l technika szakfo|yóirat főszerkesztő iét,
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h) Dönt az Íntéző Bizottság á|ta| létre hozott eseti
összetéte|érő|.

munkabizottságok szemé|yi

i) Az Intéző ,,Bizottság vé|eményezi az Ügyvezető főtjtkárraI kötendő
m u n kaszerződést.

6,2,3'  Az 1ntéző Bizottság évente lega|ább négyszer ü|ésezik '  Az Ülések nyi lvánosak.
Az Intéző Bizottság ü|éseit az e|nök híVja össze o|y móoon, írogy az Ü|éstmege|őzően Iega|ább .8 nappaI az EgyesÚiet Vezető tísztségvisetolt i  továooa abizottsági ü|ésre.tanácskozási  jo99al meghíVottakat írásbán érteóít i  az ü|éshe|yérő|, időpontjáró| és napirendjéről .
Az értesítésseI egy időben az Ülés heIyét, időpontját és napirendjét az egyesü|et
hon|apján nyi|vánossá teszi .  Minden szervezet i  egység vá|ásztott,  .  ta taqsaggal
nem rende|kező . vezetője tanácskozásj jogga| Vehei részt az l,ntéző Búottsag
Ü lése in .

6'z.4 '  Az Intéző Bjzottság ü|éseit az Egyesü|et e|nöke Vezet i .

6 '2.5'  Az Í'ntéző Bizottság ülése akkor határozatképes, ha a bizottsá9 tagjainak 5oo/o-a+1 fő je|en Van.

6'2,6, Az Intéző Bizottság jeIen|évő tagjai  egyharmadának indítványára az eIntk zárt
Ü|ést rendeIhet eI abban az esetben, ha a nyí|t Ü|és megtartása ÜzIet i  t i tkot,
szemé|yiségi jog-okat, Vagy adatvédelmi szabá|yokat sérte-ne. A zárt ü|ésen azEgyesület Vezető t isztségVise|ői  és az lntéző Bizottság á|tal  az adott napIrenore
tanácskozási  joggal meghívottak Vehetnek reszt.

6,2.7, Az Intéző Bizottsá9 a határozatait  egyszerű szót öbbsé'9eI hozza meg.szavazategyen |őség esetén az e|nök dönt.  Titkosan ke|| szaválni  minoen o|yan
Ügyben, me|yet |egalább három je|en |évő intéző blzottsági tag kér.

6.2.8. Az |ntéző Bizottsá9 ülésejrő| jegyzőkönyvet ke|| készíteni,  ame|y tartalmazza azelfogadott határozatok 
' tartaImát/ időpontját,  hatá|yát,  

,a 
döntési iámo9ator,

e||enzők, i|| .  tartózkodók számarányát 
-(és 

ha iehetséges . .u 'o lyei).  Ájegyzőkönyvet '  és a.határozatokat az egyesüiet vezető t isztsé!vi ."roin"r meg ke||kü|deni.  A határozatokat egyúttal  nyi|vánossá ke|| tenni az eg-yesu|et . .étn"ivén.

6'3. Az Egyesü|et E||enőrző Bizottsága (fe|Ügye|ő szerv)

6.3.1. Az E||enőrző Bjzottság,,  mint. az Egyesü|et fe lügye|ő szerve e| lenőrz i  az egyesÜ|et
működését és gazdá|kodását.  Fe|adata a! '  a|apszabá|y és a működési
szabá|yzatok ,beta rtásá na-k,-.  az Egyesület 9azdá |kodásána k, vaIamint akü |döttk özgyű |és és az Intéző Blzottság határozalai  végrehajtásáÁak el lenőrzése.
Ennek során a vezető t isztségvise|őktő l  jeIentést, a ózervézet munkaVá||a|ó i tó|
pedig tájékoztatást vagy fe|vi|ágosítást kérhet, továbbá az Egyesü|et k önyveibe
és irataiba betekinthet, azokat megvizsgá |hat;a.

6'3,2'  Az El|enőrző .Bizottság tagjai:  az e|nök és további két tag, akiket akÜ ldöttk özgyű lés Vá|aszt meg négy évre.

Az ,E||enőrző Bizottsá9 tagja a Vezető t isztségviselőkre Vonatkozó kizáró
re|tete|eken tuImenóen nem lehet o|yan szemé|y:

a) aki  tagja az Intéző Bizottságnak, Vagy a kü ld ö ttk özgyű lés szavazat i  jogú
résztvevője,

b) aki  az egyesÜ|etné| mu n kaviszonyba n / Vagy munkavégzésre irányuló egyéb
;ogviszonyban ál l ,
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c) aki az egyesÜ|et cé| szerinti juttatásábó| részesü| - kivéve a bárki áltaI
megkötés né|kü| i9énybe vehető nem pénzbeIi  szo|9á|tatásokat, és azegyesÚ|et, á|taI t9qjí lu!.  a tagsá9i -  jogViszony a|apján nyújtott,
aIapszaDaIynak megfe|e|ő cé| szer int i  juttatást,

d) aki  az a) - c) pontokban meghatározott szemé|yek hozzátartozója '

6.3.3. Az E||enőrző Bizottság ügyrendjét maga á||apítja meg és éVente |ega|ább kétszer
tart Ü|ést.

6,3,4, Az E||enőrző , 'B ' izottság tagjai  tanácskozási  jogga| részt Vesznek az egyesÜ|etkÜ |döttk özgyű |ése'n,.  a ,bizottsá9 elnöke, vagy az á l ta la megbízott e||enőrző
bizottsági tag tanácskozási jo99aI részt vesz ai tntéző aizottság 

-Li 
léseln,

6.3.5. Az El|enőrző ' , ' .B izottság köte|es az intézkedésre jogosu|t Vezetoszervet( kÜ |döttk özgyűlés, Intéző Bizottság) tájékoztatni éó 
'annak 

összehívását
kezdeményezni,  ha arró| szerez tudomást, nogy

a) aZ E9yesÜ|et, működése során. o|-yan jogsza bá lysértés Va9y az Egyesü|et
érdekeit egyébként sú|yosan sértő esemény (mu|asztás) tártént, ameryner
me9szuntetese, Vagy követke-zmények eIhárítása, i I ietve enyhítése akÜ |döttközgyű |és, Vagy az Intéző Bizottság döntését ieszi szükségessé'

b) a vezető t isztségviselők fe|elősségét megalapozó tény merÜlt fe|.

6.3.6'  A kü ld ö ttk özgyű lést, vagy- az Intéző Bizottság Ü|ését az E||enőrző Bizottság
indítványára - a.nnak megtéte|étő| számított 30 napon belü| .  össze ke|| hivni .  Ehatár idő eredménytelen e|te|te esetén az i l letékes vezetőszerv öss iehívására azE||enőrző Bizottság is jogosu |t.

6.3'7, Ha az Intéző. Bizottság, i||etve a kü ld ö ttk özgyű |és a t ö rvényes működés
he|yreá||ítása érdekében szükséges intézkedésekéi nem teszi  meg, iz E||enőrző
Bizottság köteIes haIadéktaIanu| értesíteni a t ö rvényessé9i fe|ü!yeIetet e||átószervet.

6.3.8. Az El|enőrző Bizottság ü|éseit a bizottság elnöke híVja össze, Ha az E||enőrző
Bizottsá9 két tagja azt a, bizottság eInokéné| kezdeményezi ,  akkár_a olzottsá9
Ü|ését a kezdeményezéstől  számított 14 napon be|ü| össze keI l  hívni.

6.3.9. Az É||enőrző Bizottság akkor határozatképes, ha Ü|éseln az e|nökke| egyÚtt
mindhárom tagja je|en van' Határozatait  egyszerű s 'ótouu.égj"t no' 'u,

Az E||enőrző Bizottság Üléseirő l  jegyzőkönyvet ke|I készíteni,  me|yben fe| ke||
tÜntetni a döntések tartaImát, időpontját,  hatá|yát,  a döntést támogatók i||.
e||enzők számarányát és személyét,

Az E||enőrző Bizott.ság, e]nöke a bizottság tevékenységéről a kü |döttközgyű |ésnek
tesz jeIentést, az Intéző Bizottságot a meghozott hátározatairó| tájékoztatja, A
kÜ ldöttközgyű |és elé terjesztett beszámó|ókat, terveket csak áz E||eÁőrző
Bizottság vé|eményezéséve| |ehet tá rgya Ini .

6.4'  Az EgyesÜ|et Et ikaj Bizottsága

6,4't '  Az Et ikai  Bizottság e|nökből  és két tagbó| á||,  akik nem |ehetnek sem az Intéző
Bizottság, sem az El|enőrző Bizottság tagjai .

6 '4,2'  Fe|adata: az egyesü|et é|etében felmerü|t et ikai  és fegye|mi ügyek kiv izsgá|ása a
szervezet i  Működési szabá|Vzat szer int.
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6'4,3'  Hatásköre: a kjv izsgált  Ügyekben e|sőfokú fegyelmi döntést hoz, ame|y e||en a
kü |döttk özgyű |éshez Iehet fe||ebbezést benyújtani.

6,4,4'  Az Et ikaj Bizottság határozatait  dátummaI e| látott jegyzőkönyvben kel l  rogzíteni.

7. AZ EGYESÜLET SZERVEZETEI

7.1. Szervezetek

7 ' t ,I '  Az Egyesü|et cé|jainak és közhasznú szakmai fe ladatainak megva|ósítására és
koordiná|ására a tagság/ a tagok egyes csoportja i  e|sősorban szalmai,  i || .  terÜ|et i
aIapon mlnimum 10 fő részvéte|éVeI szervezeteket hozhatnak |étre, i||etve
működtethetnek. A szervezetek eInevezése t öbbfé|e Iehet, pl .:  szakosztá|y,
csoport,  k lub'  fórum, t ö rzsaszta|, műhely stb.

7,7,2, A szervezetek döntéshozó fóruma a ta99yű|és. A taggyű|és - a szervezet
munkájának koordiná|ására - t i tkárt és szervezet i  formái választ,  munkatervet
fogad e|, és - elegendő ta9 esetén kü|döttet deIe9á| az Egyesü|et
kü |döttk özgyű |ésébe '

7 'r .3, A taggyű|és hatá rozathozata | i ,  szavazási ,  |ebonyolítás i  rendjét önmaga á||apítja
me9 .

7 'I '4, A szervezet évenként |ega|ább egyszer tag9yű|ést tart,  amit a t i tkár hív össze'  A
nyiIVánosan me9hirdetett tag9yű|és a megjeIentek számátó| fü99et|enü|
hatá rozatkéoes.

7,1. '5 '  A szervezetek munkáját az Intéző Bizottság fe|ÜgyeIi  és segít i .  A szervezetek az
]ntéző Bjzottság hatáskörébe tartozó témakörökben kezdeményezési és
jaVasIattéteI i  joggaI rendeIkeznek.
A szervezet Vá|asztott Vezetője tanácskozási joggaI részt vesz az Intéző Bizottság
Ü|ése in .

7't '6 '  Uj szervezet |étrehozását,  a meg|évő szervezetek átaIaku|ásának szándékát, a
cé|ok, a szervezet működésének és tevékenységének ismeretében az Intéző
Bizottság hagyja jóvá.

7.2. Munkabizottsá9ok

Az Intéző Bizottság jogköre a|apján az egyesület i  munka segítése cé|jábó|
m u n ka bizottságokat hozhat létre, FeIadatajkró|,  működési kereteikrő|,  a vézető
szemé|vérő| határozatot hoz.

B. Az EGYESÜLET VEzETo TISZTSÉGVISELőt, xÉpvIseler, TITKÁRSÁG

8.1'  Az egyesÜlet vezető t isztségvise|ő i:
a )  a z  e |n ö k ,
b) az aIeInök ök.
c) az Intéző Bizottság tagjai,
d) az E||enőrző Bizottság e|nöke és tagjai ,
e) az Ügyvezető főtitká r

8.2. A vezető t isztségvise|ő i  megbízatás ke|etkezése

8.2.1. A vezető t isztségviselő i  megbízatás a kÜ |döttk özgyű lésen t<jrténő
megVájasztássa| és a t isztség e|fogadásávaI ke|etkezik. KivéteIt képez ez a|ó| az
Llgyvezető főt i tkár megbízatása, ame|yre a 8.6. pont e|őírásai Vonatkoz'nak.

8.2.2 Vezető t isztségVise|őnek csak egyesÜ|et i  tag vá|asztható.
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B.3. A vezető t isztségvise|ő i  megbízás megszűnik:
a) az egyesü|et i  tagság megszűnéséve| és annak dátumáva|;
b )  |emondássa |  és  annak  dá tumáva l ;
c) fe lmentésse|, az erre jogosu|t szerv jogerős határozatáva| és annak dátumáva|;
d) v isszahívássa|, az erre jogosu|t szerv jogerős határozatáVa| és annak dátumava|.
e) a mandátum |ejártáva|

8'4. Kizáró fe l téteIek
Nem |ehet az Egyesület Vezető t isztségvise|ője az a szemé|y, akiveI szemben fenná|| az
egyesü|ési jogró|,  a k özhasznú jogá| lásró|,  VaIamint a c iv iI  szervezetek működésérő| és
támogatásáró l  szó ló 2011. éVi CLXXV. t ö rvény 38. és 39 s-aiban r ögzített k izáró
feItéteIek Valame|yike.

a) Az Egyesü|et V.;zető .  t isztségviselője csak magyar á l lampoIgár, i ||ető|eg
magyarországi tartózkodási  engedé||ye| rende|kező nem magyar at laÁpótga1. t"6et]
fe|téVe, hogy nincs elt i |tva a közügyek gyakor|ásátó|.

b) A közhasznú szervezet megszűntét köVető 3 évig nem |ehet a közhasznú szervezet
Vezető t isztségVise|ője az a szemé|y, aki  oIyan közhasznú szervezetnél t ö|tÖtt be.
annak megszűntét. mege|őző két éVben |ega|ább egy évig .  vezető t isztséget,
ba) ame|y jogutód né|kül szűnt meg ú9y, hogy az á| iami adó. és vámiratóságná|

nyi|Vántartott adó. és vámtartozását nem egyen|ítette ki ,
bb) amel lyel  szemben az á||ami adó- és vámhatóság je|entős összegű adóhiányt

tart rel ,
bc) amelIyeI szemben az á||ami adó. és vámhatóság üz|et|ezárás intézkedést

aIkaImazott,  vagy üz|et|ezárást he|yettesítő bírságot szabott k i ,
bd) ame|ynek adószámát az á l|ami adó- és vámhatótág az adózás rendjérő| szó ló

t ö rVény szer int feIfüggesztette, Vagy t ö r ö l te. (EctV. j9. 5 (1) bekezdéi,t

c) A közhasznú szervezetnél Vezető t isztségvise|ő, i||etve az ennek je| ö|t  szemely
köteIes VaIamennyi érintett k özhasznú szerVezetet e|őzetesen tájéÉoztatni arró l ,

hogy i|yen t isztséget e9yidejű|eg e közhasznú szervezetné| is beioIt.  (EctV. 39' s(2) bekezdés)

d) A Vezető t isztségVise|ők nem á||hatnak egymássaI a Ptk. szer int szabá|yozott k özeI i
hozzátartozoi kapcso|atban, és nem á| lhatnak egymássaI aIkalmazott i  jogviszonyban.

8.5. Az Egyesü|et képvise|ete

a) Az EgyesÜ|etet önál|óan, egy szemé|yben az eInök vagY az ügyvezető főt i tkár
képviseI i .

b) A bankszám|a fe|ett i  rendelkezési jogot az e|nök vagy az Ügyvezető főt i tkár öná||óan
gyakorol ják. Akadá |yoztatásu k esetén a rende|kezési jog-átruházható egy á l taIuk
feIhataI mazott képvise|őre.

c; Á|talános képviselet i  joggal az e|nök, i I letve az Ügyvezető főt i tkár á|taI megbizott
szemé|y is fe|ru házható.

8.6. Az EgyesÜ |et t i tkársá9a

A t i tkárságot az Intéző Bizottság javas|atainak f igye|embe véte|éve| az egyesÜ|et e|nöke
á|taI k inevezett Ügyvezető főt j tkár vezet i ,  A munká|tató i  jogokat az Ügivezető főt i tkár
fe|ett az egyesÜ|et elnöke gyakoro|ja.

A titkársá9 |étszámát és feIadatait az Intéző Bizottság á|taI jóváha9yott Szervezeti és
Működési-.  Szabá|yzat á lIapítja meg. A t i tkárság do|9o'ó i  feIett a munká|tatój  jogot az
ügyvezető 9yakoro|ja.
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9. HATÁRozATox És ltytlvÁtlossÁc

9.1. A kÜ |döttközgyű |és' az Intéző Bizottság, az E|tenőrző Bizottság. az Etikai Bizottsá9, és at i tkár i  testü|et döntéseit az egyesÜiet ÜgyviteI i  szervezeté a határozaták tárában
nyiIVántart ja. Ebben feI ke|| tÜntetni a döntések tartalmát, időpontját,  hatá|yát,  atámogatók és el lenzők számarányát.

9,2. Az EgyesÜ|et döntéseinek az érintettekke| va|ó k öz lésérő| írásban, igazo|ható módon azü9yvezető gondoskodik.

9'3, Az Egyesü|et a testü|et i  szerveinek döntéseit ,  Valamint mint k özhasznú szervezet á|taI
nyÚjtott cél szer int i  juttatásokat az EgyesÜ|et hon|apján hozza nyi|vánosságra.

9,4'  Az EgyesÜ|et működéséve| kapcso|atos lratokba bárki  betekinthet. a szervezet székhelyén
az ÜgyvezetőVeI e|őre egyezt.etett időpontban. A betekintés megtagadható, ha az
adatvédeImi szabá|yokat, szemé|yiség i  jogokat, vagy üzIet i  t i tkot sértáne]

9.5. Az. éves közhasznúsági me||ék|etbe bárki  betekinthet, i ||ető|eg abbó| saját k ö l tségére
másoIatot készíthet.

9 '6, Az Egyesü|et működésérő|, szolgá|tatásai igénybevételének módjáró|,  VaIamint
beszámo|óiró| az '  EgyesÜ|et székheiyén, nyiIvános honIapján és hír levelé,ben/ i||etve
szakmai |apjaiban tájékoztatja a nyi|vánosságot.

10. AZ EGYESÜLET JoVEDELME, GAzDÁLKoDÁsA

10'1. Az.-Egyesü|et az egyesÜ|ési jogró|,  a kozhasznú jogál|ásró|,  Va|amint a c iv iI  szervezetex
működésérő| és támogatásáró| szó|ó 2011. .LXXV. t ö rvény, VaIamint a hatá|yosjogszabá|yok szer int gazdá|kodik. A gazdálkodás aIapja a közgyű|és á|tai  jóVáha9iott
éves pénzÜgyi terv.

70'2. Az Egyesü|et önfenntartó,  nem nyereségérdekeIt gazdá|kodást folytat.  Befektetési
tevékenységet az EgyesÜ|et Befektetési Sza_bá|yzata aÉpján végez.

10.3. Az Egye-stjIet gazdaság i-vá ||a Ikozási  tevékenységet csak közhasznú céljainak
megva|ósítása érdekében, a közhasznú cé|ok megva|ó iítását nem Veszélyeztetve Vegez.

10.4. Gazdá|kodása során elért eredményét nem osztja ÍeI, azt kizáró|ag jelen a|apszabá|y
á|tal meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, i||etve a trl taóntozgyű tes áttátjóváhagyott Befektetési Szabá|yzat szerint f;kteti oe.

10.5. Az EgyesÜ|etnek a közhasznú. tevékenységébő|, i||etve vá||alkozási  tevékenységéből
származó bevéte|eit és ráford ítása it e| kü lön íietten ke| | nvi |vá nta rta n i.

10.6. Az Egyest i|et bevételer:

a) az aIapítótó|,  az á||amháztartás a Irendszereitő|,  Vagy más adományozótó|
közhasznú cé|ra vagy a működési k ö|tségek fedezetére kapott támo9atás, i l letve
adomány,

b) a közhasznú tevékenység fo|ytatásábó| származó, ahhoz közvet|enü| kapcso|ódó
beVéte|,

c) az egyéb cél szerinti tevékenység fo|ytatásábó| származó, ahhoz közvet|enÜl
kapcso|ódó bevéte|,

d) egyéni és jogi tagok á|taI f izetett tagdíjak,
e) egyéb bevételek,
f) a Vál|aIkozási tevékenységbő| származó bevétel,
g) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevéteI
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Az Egyesü |et k ö|tségei:

a) a közhasznú tevékenység érdekében feImerÜ|t k özvet|en kö|tségek,
b) az egyéb céI szerinti tevékenység érdekében fe|merÜlt kozvet|en kö|tségek,
c) a vá||aIkozási  tevékenység érdekében feImerÜlt k özvet|en kö|tséqek,
d) a közhasznú és egyéb vá||a|kozási  tevékenység érdekében 

-fe|merü|t 
k özvetett

k ö|tségek, ame|yeket bevéte|a rá nyosa n kelI megosztani.

10,7, ^z EgyesÜ|et működésérő|, Vagyoni,  pénzÜgyi és j övedeImi heIyzetérő| az üzIet i  éV
uto|só napjáva|, mint mér|egforduló nappaI köte|es beszámo|ót készíteni,  amelyet a
kü|dött  k özgyű|és hagy jóvá. Az Egyesü|et kettős k önyvvezetést aIkaImaz, számViteI i
beszámo|ója ennek alapján készü|.

A beszámo|ó ta rta Imazza:
a) a mér|eget,
b) az eredmény kimutatást,
c) a k iegészítő me|Iék|etet,  amelyben bemutatja az üzIet i  évben végzett főbb

tevékenységeket és programokat,
d) a közhasznúsá9i me||ékIetet,  amely tartaImazza a Va9yon feIhaszná |ásáva l

kapcsolatos kimutatást,  a k özhasznú cé| szer int i  juttatások és a vezető
t isztségvise|őknek nyújtott juttatások összegét; a közhasznúsági me||éklet
bemutatja az EgyesÜlet megfe|e|ő erőforrás és társadaImai támogatottsági
mutató inak adatait  is .

10.8. A kÜ |döttk özgyű|és á|taI a 10.7. pontban rész|etezett tartaIommaI elfoqadott éVes
beszámo|ót egyesÜ|ési jogró|,  a k özhasznú jogá||ásró|,  Va|amint a c iv iI  lzervezeter
működéséről és támogatásáró| szó|ó 2o11. éVi cLXXV. t ö rvény 2. 9 6. pontja, VaIamint
30. g (1) bekezdése érte|mében az Egyesü|et k ö te|es az országos Bírósági HivataI
részére megkÜ|deni, Ietétbe he|yezés és közzététeI cé|jábó|. Az éves beszámo|ót az
EgyesÜ|et a honlapján is k özzéteszi .

10.9. Az EgyesÜ|et a vá| laIkozásának fej|esztéséhez közhasznú tevékenységét veszé|yeztető
mértékű hiteIt nem Vehet fe| és az á||amháztartás aIrendszereltő| kápott támoqatast
hite l  fedezetéü|, i||etve hite l  t ö r lesztésére nem használhat ia fe|.

11. ZÁRiRENDELKEzÉsEK

11.1. Az EgyesÜ|et tevékenységére az aIapszabá|y á|taI nem szabá|yozott t ö rvényességi
kérdésekben a Po|gár i  Törvénykönyv jogi szemé|yekre vonatkozó á|ta|ános szabá|yai él
a 3:63-3:87.5, i||etve az egyesü|ési jogró|,  a k özhasznú jogál|ásró|-va |a m int a c iv iI
szervezetek működésérő| és támogatásáró| szó|ó 2o7t, évi CLXXV. törvénv
rende|kezései az i rá nyadók.

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) egységes szerkezetbe fog|a|t sz öveg, ame|y az e|fogadás
napján |ép hatályba.

Budapes t ,  2018 .  má jus  17 .

Dr '  Pataki Pá| s. k.
e ln ö k
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