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Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók
Magyarországi Érdekvédelmi Egyesületének
egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA
Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. pontjában
és az 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezések szerint 1999. június 3-án egyesületet hoztak
létre. A Fővárosi Bíróság hiánypótló végzésének megfelelően a szervezet tagjai az 1999* június 3-án
keltezett Alapszabályt 1999. július 23-án módosították, és az eredeti Alapszabállyal egységás
szerkezetbe foglalták.
Az Egyesület Közgyűlése az Alapszabályát 2001. december 10-én, 2004. január 15-én, 2005. május
18-án, 2011. április 22-én, 2011. július 11-én, 2014. április 15-én, 2014. november 18-án, 2015.
szeptember 24-én, 2016. április 7-én, 2018. március 27-én, 2019. január 30-án, április 17-én és
június 20-án módosította.
Jelen, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a 2020. szeptember 9-ei Közgyűlés által elfogadott
változtatásoknak megfelelő. A legutóbbi változások a szövegben dőlt betűvel kerülnek feltüntetésre.

I. Általános rendelkezések
1./

Az egyesület neve:
Rövidített neve:

Generikus
Gyógyszergyártók
és
Magyarországi Érdekvédelmi Egyesülete
Generikus Egyesület

2./

Az egyesület székhelye:

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

3./

Az egyesület működési területe: Magyarország

4./
Az Egyesület a Tagok által önkéntesen létrehozott,
önkormányzattal rendelkező szervezet, amely önálló jogi személy.

Forgalmazók

nyilvántartott tagsággal

és
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II.
Az Egyesület célja
Az Egyesület célja a generikus gyógyszergyártók és forgalmazók közös érdekeinek a képviselete, a
hatóságok, intézmények és társadalmi szervezetek felé. Többek között a kiszámítható,
versenysemleges támogatási- és szabályozási rendszer kialakításában és fenntartásában történő
közreműködés, valamint a generikus gyógyszerkészítmények gyorsított, szabályozott piacra
jutásának elősegítése.
III.
Az Egyesület vagyona

^

t
1./
Az Egyesületi Tagok az Egyesület céljának megvalósításához szükséges vagyont az alábbiak
szerint bocsátják az Egyesület rendelkezésére:
a. / egyesületi tagdíj, minimális mértéke 650.000 Ft (azaz hatszázötvenezerforint). Az ezt meghaladó
mértékről a Közgyűlés dönt. A Tagdíjat a Tagok az Egyesület által, minden év január 31. napjáig
kibocsátott számlája ellenében, 15 napos fizetési határidővel teljesítik, banki utalással. Az évközben
belépő új tagok esetében a Tagdíj a belépést elfogadó Közgyűlési határozatot követő 3 napban
kiállított számla ellenében, 15 napos fizetési határidővel, banki utalással teljesítendő.
b. / pártoló tagok esetében a tagdíj mértékét a velük kötött külön megállapodás tartalmazza azzal,
hogy a tagdíj nem lehet kevesebb 250.000 Ft-nál;
c. / az egyesületi tagdíj körébe nem tartozó egyesületi támogatások, felajánlások, akár az Egyesület
Tagjai, akár más kívülállók részéről;
d. / amennyiben az a-d./ pontokban meghatározott befizetések az Egyesület céljainak és feladatainak
ellátásához nem elégségesek, az Elnökség javaslata és a Közgyűlés határozata alapján esetlegesen
rendkívüli befizetések is elrendelhetők.
2./
Az Egyesület alapító tagjai az Egyesület bírósági nyilvántartásba vételét követő 5 napon belül
személyenként 200.000,- Ft-ot, azaz Kettőszázezer Forintot, összesen 2.000.000,- Ft-ot, azaz
Kettőmillió Forintot bocsátanak az Egyesület rendelkezésére tagdíjbefizetés jogcímén. Az Egyesület
induló vagyona a fentiek alapján 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió Forint. -
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3./
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A Tagok a teljesített vagyoni
hozzájáruláson túlmenően saját vagyonukkal nem felelnek. A már teljesített vagyoni hozzájárulás az
Egyesület tulajdonába kerül. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetére az Egyesület Tagjai a
fennmaradt vagyonból nem részesülhetnek. A megmaradt vagyonról a Tagok az Alapszabály VII.
fejezetében rendelkeznek.

4./
Az Egyesület Tagjai az Alapszabály szerint tagdíj fizetésére kötelezettek. A tagdíj
mértékének megállapítása az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A Tagok
az Egyesülettől sem közvetve, sem közvetlenül pénzbeli javadalmazást nem kaphatnak.
5./
Az Egyesület vagyonát a jelen Alapszabályban foglalt célok megvalósítása érdekében éve|i
költségvetése szerint használja fel. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel;
azt a jelen Alapszabályban meghatározott célokra fordítja.

IV.
Tagsági viszony
1./
Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki
az Egyesület Alapszabályát elfogadja és az Alapszabály, valamint a Közgyűlés által meghatározott
vagyoni hozzájárulást (tagdíj befizetési kötelezettségét) teljesítette.
21.
Nem alapító tagok esetében a tagsági felvételi kérelmet az Elnökséghez írásban kell
benyújtani. A felvételről a Közgyűlés 75 %-os többséggel hozott határozattal dönt.
A tagsági jogviszony alapján a Tagok által fizetett éves tagdíj mértékének arányában egyes Tagokat
eltérő szavazati mérték illeti meg, azzal, hogy minden Tagot legalább 1, továbbá a fizetett tagdíj
egységének többszörözésével több, de tagonként maximum 4 szavazat illeti.
3/.
Pártoló tag lehet minden olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet vagy civil társaság, amely a rendes tagság feltételeivel nem rendelkezik.
a. / A pártoló tag tanácskozási joggal vesz részt a Közgyűlésen vagy meghívás alapján az Egyesület
más szerveiben, de vezető tisztségviselővé nem választható. A pártoló tag felvételéről és kizárásáról
az Elnökség dönt.
b. / A pártoló tag tagdíjfizetésre köteles.
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Tagsági viszony megszűnik:
a)
b)
c)
d)

a kilépési szándéknak az Elnökség felé történő írásbeli bejelentésével,
a tagdíjfizetés második írásbeli felszólítás ellenére történő elmulasztásával,
a Tag kizárásával,
ha a Tag meghal, cselekvőképességét elveszíti, korlátozottan cselekvőképessé válik, vagy
jogutód nélkül megszűnik,
e) az Egyesület megszűnésével.

A b) pont esetében az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban
mondhatja fel. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.
5./ ,

A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

6 J ' A Tag az Egyesületből bármikor önként kiléphet, de a már befizetett tagdíjat nem követelheti
vissza. A kilépő Tag kilépettnek tekinthető az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával. A
Tag kilépését a Közgyűlés egyszerű szótöbbségű határozattal veszi tudomásul.
7./
A Tagnak jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy Közgyűlési határozatát súlyosan,
vagy ismételten sértő vagy, az Egyesület céljával össze nem egyeztethető magatartása esetén a
Közgyűlés - bármely egyesületi Tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a Taggal szemben
kizárási eljárást folytathat le, amelyről az érintett Tagot írásban értesíti.
A kizárási eljárás során a kizárni kívánt tagnak a tisztességes eljáráshoz való joga nem sérül, jogában
áll védekezést előterjeszteni. A kizárási eljárás során így az eljárással érintett Tag a vonatkozó
értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül írásban, illetve a kizárásról határozó Közgyűlésen
előadhatja álláspontját és védekezést terjeszthet elő. A kizáráshoz a Közgyűlés 75%-os szavazata
szükséges.
A Tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
lehetőségről való tájékoztatást. Az indoklással ellátott kizáró határozatot á Taggal tértivevényes
levélként, illetve e-mail formájában írásban közölni kell.
A kizárással érintett Tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen a Ptk. rendelkezései szerint
bírósághoz fordulhat.

V.
A Tagok jogai és kötelességei
1./ A Tagok jogai:
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a. / részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
b. / választhat és választható az Egyesület szerveibe (jogi személy tag esetén képviselő útján)
c. / minden kérdésben véleményt nyilváníthat a Közgyűlésen, az Elnökség felé észrevételeket tehet,
d. / a Közgyűlés valamely szervének törvénysértő határozatát - a tudomására jutásától számított 30
napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.

2./ A Tag köteles tagdíjat fizetni, valamint eleget tenni az Alapszabályban, a szabályzatokban és az
elnökségi határozatokban meghatározott kötelezettségeinek, valamint tudásának és szakmai
képzettségének megfelelően lehetőleg személyes közreműködéssel is segítenie kell ‘az. egyesület
céljának elérését. A jogi személy tagok a kötelezettségeiket is a bejegyzett képviselőik útjái|
teljesíthetik.
»
VI.
Az Egyesület szervezete
1.1 Közgyűlés:
Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Tagok összességéből álló Közgyűlés.
L1)

A Közgyűlést az Elnökség szükség szerint (rendkívüli Közgyűlés) hívja össze, de évente legalább
egyszer, minden év május 20. napjáig össze kell hívni (rendes Közgyűlés). Két Közgyűlés
összehívása között a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Elnökség dönt, kivéve a
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket.
L 2 ),

Az éves rendes Közgyűlés időpontját és helyszínét pontosan tartalmazó meghívót - a napirend
megjelölésével és a rendelkezésre álló előterjesztések szövegének megküldésével - a Tagok részére
e-mail útján, igazolható módon kell elküldeni, legalább 14 nappal az éves Közgyűlés kitűzött
időpontját megelőzően. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívóban
jelezni kell, amennyiben a Közgyűlést - az 1.13) pont szerint - konferencia-közgyűlésként kívánják
lefolytatni.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a Tagok az
Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti
kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

Gaszner Pét4r-

I.
Dr. Zsélyi Edit ügyvéd

DR. ZSÉLYI EDIT

|

( T k EGYÉNI ÜGYVÉD
_
7
5
! 'Ó V A 1046 BUDAPEST ERDOSORUT 2. 5
' ' J ? y ADÓSZÁM: 41459188-1-41
'
JCASZ 36071750

6

1.3)
A rendkívüli Közgyűlést az Elnök önállóan is jogosult összehívni.
L4)
A Tagok 10 %-a írásban - az ok és a cél megjelölésével - kezdeményezhetik a Közgyűlés
összehívását. Ha a megkeresés átvételétől számított 30 napon belül az Elnökség a Közgyűlést nem
hívja össze, a kezdeményező Tagok a Közgyűlést az Alapszabályban meghatározott módon
összehívják. Az Elnökség megkeresésén az Elnökhöz küldött megkeresést kell érteni.
1.5)
A rendkívüli Közgyűlés időpontját és helyszínét pontosan tartalmazó meghívót - a napirend
megjelölésével és a rendelkezésre álló előterjesztések szövegének megküldésével - a Tagok részére
e-ipail útján kell megküldeni, legalább 7 nappal a rendkívüli Közgyűlés kitűzött időpontját
megelőzően. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogösultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
1.6)
Ha a Közgyűlés határozatképtelen, a meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a - 8 napon
belül - megismételt Közgyűlés a jelenlévő Tagok számától függetlenül határozatképes, ha a
fentiekről a Tagokat a meghívóban már előre tájékoztatták. A határozatképtelenség miatt
megismételt Közgyűlés időpontját és helyét az első alkalommal összehívott Közgyűlés
meghívójában kell feltüntetni.
Nem szükséges külön meghívót küldeni a megismételt Közgyűlés összehívására, ha annak időpontját
és helyszínét az eredeti meghívóban megjelölték és a napirendi pontok nem változnak.
1.7)
A Közgyűlést az Egyesület elnöke vezeti. Az Elnök távollétében az Igazgató, távollétében az egyik
Elnökségi Tag elnököl mindaddig, amíg a Közgyűlés meg nem választja az ideiglenes levezető
elnököt. A Közgyűlés tisztségviselőit, a levezető elnököt, jegyzőkönyv hitelesítőt és a
szavazatszámlálókat a jelenlevő Tagok a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű
szótöbbséggel választják meg.
1.8)
A Közgyűlés nem nyilvános, azon csak az Egyesület érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkező
Tagjai, az Egyesület Igazgatója és a Közgyűlésre meghívott jogi képviselő vagy más személyek
vehetnek részt, de a Közgyűlés dönthet ülésének nyilvánossá tételéről.
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L9)

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult Tagok által képviselt szavazatok
legalább 75 %-át képviselő Tag megjelent. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat,
őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell
hagyni.
1. 10)
A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, kézfenntartással és - kivéve, ha jogszabály kifejezett
rendelkezése, az Egyesület Alapszabálya ettől eltérő többséget kíván meg - egyszerű szótöbbséggel
hozza meg. Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő Tagok 75%-os szótöbbséggel
hozott határozata szükséges. Minden magánszemély Tag személyesen, jogi személy esetében
törvényes képviselője, vagy ezek által meghatalmazott által (írásbeli meghatalmazással) szavazhat ^
Közgyűlésen.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
írásbeli és titkos szavazásról a Közgyűlés a szavazást megelőzően határoz. Legalább 7 Tag kérése
esetén a levezető elnök köteles titkos szavazást elrendelni.
1. 11)
A határozat meghozható rövid úton is, Közgyűlés tartása nélkül, e-mail útján. A határozat tervezetét,
illetve a határozat alapját képező, szavazásra bocsátott kérdést e-mail útján el kell juttatni az
Egyesület minden Tagjához. A szavazásra felhívó e-mailben fel kell tüntetni a szavazásra nyitva álló
határidő utolsó időpontját is, mely nem lehet rövidebb az e-mail kézbesítésétől számított 8 napnál.

A Tagok e-mail útján szavazhatnak. A szavazásra nyitva álló határidő lejártát követő 3 munkanapon
belül — ha valamennyi Tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított 3 munkanapon belül - az Elnökség megállapítja a szavazás
eredményét, és azt további 3 munkanapon belül az Elnök e-mail útján közli a Tagokkal. A
határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnökség
részére, amennyi szavazati jogot képviselő Tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne
ülés tartása esetén. A szavazás érvényessége szempontjából az írásban leadott „tartózkodás” is
szavazatnak számít. A határozatot a leadott szavazatok egyszerű többsége szerint kell megállapítani,
kivéve, ha jogszabály kifejezett rendelkezése, az Egyesület Alapszabálya ettől eltérő többséget kíván
meg.
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Elektronikus (e-mail) úton titkos szavazás nem bonyolítható.
Ha bármely Tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az Elnökségnek össze kell hívnia.
A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban
beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
1. 12)
A Közgyűlés személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök - telefon, videotelefon igénybevételével is lefolytatható^ -amely a személyes részvétellel egyenértékű joggyakorlásra ad
lehetőséget- amennyiben az ilyen módon részt venni kívánó Tag erre vonatkozó igényét a
Közgyűlést megelőzően, lehetőség szerint 5 nappal jelzi az Elnökség részére. Az így folytatott
beszélgetés elején a Tag azonosítja magát (az Elnökség vagy az igazgató által megadott számot
tárcsázza, több résztvevő esetén pedig telefonkonferencia beszélgetésre kerül sor) és a beszélgetés
rögzítésre kerül. Annak érdekében, hogy a Tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes
kommunikáció biztosított legyen, a telefonbeszélgetés kihangosítva folyik.
Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott
határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a döntéshozó szerv
ülésén hozott határozatot be kell nyújtani a nyilvántartó bírósághoz, jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelyet az elnök aláírásával hitelesít.
1.13)
A Tagok a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben konferencia-közgyűlés tartása útján is
határozhatnak, az alábbi rendelkezések szerint:
a. / Konferencia-közgyűlésen résztvevő tagok kizárólag olyan kommunikációs eszközt használhatnak,
amely alkalmas a személyazonosság egyértelmű megállapítására, és amely eszköz alkalmas a kép és
hang egyidejű biztosítására (továbbítására), a párbeszéd lebonyolítására, vagyis mindegyik tag
mindegyik jelenlévővel tud kommunikálni oly módon, hogy a többi tag azt figyelemmel kísérhesse.
b. / Konferencia-közgyűlés esetén az Elnök köteles gondoskodni arról, hogy az ily módon megtartott
Közgyűlésen elhangzottakat, illetve meghozott határozatokat, a határozatokra leadott szavazatok,
ellenszavazatok, tartózkodások számát oly módon rögzítsék, hogy az a későbbiekben ellenőrizhető
legyen. A z Elnök köteles továbbá a felvételek alapján, minden egyes Közgyűlésről az 1.15) pont
szerint jegyzőkönyvet készíteni.
c. / A személyazonosság, illetve a képviseleti jo g igazolása és dokumentálása úgy történik, hogy a
konferencia-közgyűlés megnyitásakor az Elnök, illetve az Elnök távollétében az Igazgató,
távollétében az egyik Elnökségi Tag a konferencia-közgyűlés megnyitását követően számbaveszi a
megjelenteket; a tagokat, illetve azok képviselőit külön-külön felhívja személyazonosító okmányaik és amennyiben szükséges a tag törvényes képviselője által adott meghatalmazásnak - webkamera
segítségével történő bemutatására azzal a külön felhívással, hogy a Tag (a képviselője
személyazonosító okmányának kivételével) az előbbi dokumentumokat köteles az Egyesület
székhelyére az Elnök részére megküldeni a konferencia-közgyűlés napját követő 8 napon belül.
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d. / Amennyiben a konferencia-közgyűlésen a tagok titkos szavazást kívánnak elrendelni úgy az adott
napirendi pont csak akkor tárgyalható, ha a titkos szavazás lebonyolításának technikai feltételei
biztosítottak.
e. / A konferencia-közgyűlés összehívására, határozatképességére, napirendjére, szavazás módjára a
tagok személyes jelenlétével megtartott Közgyűlés szabályait megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy
amennyiben a tagok személyes jelenlétével megtartott Közgyűlés szabályai és a 1.13) pont szerinti
szabályok között ellentmondás van, úgy a 1.13) pont szerinti szabályok az irányadóak.
1.14)
A tagsági jogviszony alapján a Tagok által fizetett éves tagdíj mértékének arányában egyes Tagokat
eltérő szavazati mérték illeti meg azzal, hogy minden Tagot legalább 1, továbbá a fizetett tagdíj
egységének többszörözésével több, de Tagonként maximum 4 szavazat illeti.
^
1.15)
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételéről az Elnök gondoskodik. A
jegyzőkönyvben rögzíteni kell:
az Egyesület nevét,
-

a Közgyűlés időpontját és helyét,

-

a jelenlévő taglétszámot - a szavazásra j ogosult és megj elent létszámot,

-

a meghívott és megjelent külső szervek képviselőjének nevét,
a Közgyűlés ülésein elhangzottak lényegét,

-

a Közgyűlésen szavazásra bocsátott előterjesztéseket,

-

az egyes szavazások eredményét a döntést támogatók és ellenzők számarányának
feltüntetésével,
a Közgyűlés határozatait szó szerint (határozat tartalma és hatálya),

-

jegyzőkönyvvezetők, hitelesítők, és szavazatszámlálók nevét.

A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezetője és a jegyzőkönyv hitelesítője írja alá.
1.16)
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
az Alapszabály, szabályzatok megállapítása és módosítása,
az Elnökség Tagjainak megválasztása, visszaívása és tiszteletdíjuk megállapítása,
az Elnökség beszámolójának - ezen belül az Elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentése - elfogadása,
a Kommunikációs Etikai Bizottság Generikus Egyesület képviselőinek a megválasztása,
a Transzparencia Bizottság Generikus Egyesület képviselőinek a megválasztása,
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az éves költségvetés megállapítása,
döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, illetőleg
amely kérdéseket a Közgyűlés saját hatáskörébe von,
- titkos szavazás mellett 75%-os szótöbbséggel dönthet az Egyesület megszüntetéséről,
feloszlatásáról, más egyesülettel történő egyesüléséről.
2./ Elnökség:
2 . 1)
Az Egyesületet minimum három-, maximum öttagú Elnökség irányítja. Más ügyintéző szerv
felállításáig az Egyesület ügyintéző szerve az Elnökség.

Á

2.2)
A i Egyesület Elnökségének Tagjait a Közgyűlés választja, a következő éves rendes Közgyűlés
időpontjáig. Az Egyesület Elnöke egyben az Egyesület Képviselője.
2.3)
Az Elnökség Tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen az Egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
2.4)
Az Elnökség' ügyrendjét maga határozza meg, és szükség szerint ülésezik. A z Elnökségi ülés
elektronikus úton is lefolytatható. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az
elnökségi ülés határozatképes, ha azon a mindenkori Elnök és egy Elnökségi Tag jelen van.
2.5)
Ha a későbbiekben a Közgyűlés nagyobb létszámú Elnökség felállítását határozza el, az elnökségi
ülés akkor határozatképes, ha azon az Elnökségi Tagok fele plusz egy fő jelen van.
Szavazategyenlőség esetén rövid vita után újra szavaznak, ha ekkor is fennáll a szavazategyenlőség,
akkor az adott indítványt elvetettnek kell tekinteni.
2 . 6)
Az Elnökség feladatkörébe tartozik
a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;

»
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g) az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az Alapszabály felhatalmazása alapján a Tag felvételéről való döntés.
3./ Az elnök:
Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli.
Az Elnök meghatározott feladatok elvégzésére Elnökségi Tagot vagy más személyt hatalmazhat
meg.
A meghatalmazott kötelezettségvállalásához az elnök ellenjegyzése szükséges.
Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan jogosult rendelkezni.
Az Elnök feladata különösen:
,
képviseli az Egyesületet jogi és magánszemélyek, továbbá hatóságok előtt,
vezeti és irányítja az Elnökség üléseit,
összehívja a Közgyűlést és az Elnökségi ülést,
a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Egyesület nevében szerződéseket köthet, és
kötelezettségeket vállalhat,
azon feladatok ellátása, melyre a Közgyűlés vagy az Elnökség felhatalmazza.
4./ A z egyesület tisztségviselői:
- Elnök
név: Gaszner Péter
lakcím: 4034 Debrecen, Ecsedi István u. 30.
- Elnökség Tagjai
1./
név: Dr. Fischer Tamás
lakcím :11-12 Budapest, Kapoles-utca-2.
név: Dr. Gárdi Lajos István
lakcím: 2821 Gyermely, Jókai Mór u. 37.
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2./
név: Dr. Rozmanith Eszter
lakcím: 1192 Budapest, Álmos utca 16. fszt. 3-4.
3./
név: Horváth Zoltán
lakcím: 1149 Budapest, Termál u. 4/b.
AJ
név: Dr. Váradi György
lakcím: 2040 Budaörs, Akácfa köz 12.

*--■-

V

Tisztségviselővé kizárólag a Tag vagy a gazdálkodó szervezet Tag képviselője választható. A
tisztségviselők feladataikat díjazás nélkül, társadalmi munkában látják el. A Közgyűlés a
tisztségviselők részére tiszteletdíjat állapíthat meg.
A tisztségviselőket a Közgyűlés határozott időre a következő éves rendes Közgyűlés időpontjáig
választja meg.
A megválasztáshoz a Közgyűlés 75%-os szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A Közgyűlés a tisztségviselőket 75%-os szótöbbségi határozattal hívhatja vissza.
5. / A Közgyűlés az elnökválasztás során, az Elnökség Tagjai közül elnököt választ.
Az első szavazás alapján megválasztott Elnök az, aki a Közgyűlés 75%-os szavazatát megkapta.
Ha az első szavazás eredménytelen volt, második szavazást kell tartani. A második szavazás
alapján megválasztott Elnök az, aki a Közgyűlés 75%-os szavazatát megkapta.
Ha a második szavazás is eredménytelen volt, harmadik szavazást kell tartani. A harmadik szavazás
alapján megválasztott Elnök az, aki a Közgyűlés 50%-os+l szavazatát megkapta.

6. / Az Elnökség az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében más ügyintéző szerveket hozhat
létre.
Az ügyintéző szervek feladataik ellátásáról az Elnökségnek tartoznak beszámolni.
Az ügyintéző szervekben speciális szakértelmet igénylő kérdéskör esetén nem csak egyesületi vagy
Elnökségi Tagok vehetnek részt.
7./ Az Elnökség az Egyesület döntés-előkészítő, operatív ügyintéző és végrehajtó feladatkör
ellátására határozatlan időtartamra Igazgatót választhat.
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Az igazgató tevékenysége
nyilvántartja az Egyesület tagságát, figyelemmel kíséri a tagdíjak befizetését,
folyamatosan figyelemmel kíséri az Egyesület működésének gazdasági és jogi
feltételeit,
előkészíti és szervezi a Közgyűlés és az Elnökség üléseit,
az Egyesület képviselőjeként eljár a hatóságok felé az Elnökség meghatalmazása
alapján,
jóváhagyásra előkészíti az Egyesület éves költségvetését,

,,

vezeti

nyilvántartja

a Közgyűlés

és az Elnökség üléseinek jegyzőkönyvét,

határozataikat,
ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés és az Elnökség megbízzák.
Az Igazgató a Közgyűlésen és az Elnökség ülésein tanácskozási joggal vesz részt, tevékenységéért
díjazás illeti meg, melyet az Elnökség állapít meg.
8./ Kizáró és összeférhetetlenségi okok
8. 1)
Elnökségi Tag vagy Igazgató az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

8 .2)
Az Elnökség és az Igazgató feladatait személyesen köteles ellátni.
8.3)
Nem lehet Elnökségi Tag vagy Igazgató az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények
alól nem mentesült.
8.4)
Nem lehet Elnökségi Tag vagy Igazgató az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy Elnökségi Tag vagy Igazgató nem lehet.
8.5)
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet Elnökségi Tag vagy Igazgató
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
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9./F elügyelőbizottság
9.1)
Az Egyesületnél három tagból álló Felügyelőbizottság működik.
9.2)
A Felügyelőbizottság Tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság Tagja, akivel
szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó, kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a
hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
9.3)
A Felügyelőbizottság Tagjai:

\

1. /név: Papiné dr. Ferencz Vera - A Felügyelőbizottság elnöke
lakcím: 1112 Budapest, Csengem. 18/A.
2. /név: Dr. Fíorváth Judit
lakcím: 1054 Budapest, Steindl Imre u. 92.a
3 ./név: Dr. Torner Tamás
lakcím :- l-172- Budapest, Jásztedán-y-U;^ . név: Király Andrea
lakcím: 1192 Budapest, Almos u 16.
9.4)
A Felügyelőbizottság Tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A
Felügyelőbizottság Tagjai az Egyesült Elnökségétől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak.
9.5)
A Felügyelőbizottság Tagjait a Közgyűlés választja a következő rendes Közgyűlésig terjedő
határozott időtartamra. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony annak írásbeli elfogadásával jön
létre.
9.6)
A Felügyelőbizottsági Tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelőbizottsági Tag lemondó nyilatkozatát
az Elnökhöz intézi.
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9.7)
A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre:
feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az Alapszabály és az egyesületi
határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése,
- köteles Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos
álláspontját a Közgyűlésen ismertetni,
- az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az Elnökség
Tagjairól és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Egyesület fizetési
számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és
szakértővel megvizsgáltathatja,
összehívja az Egyesület rendkívüli Közgyűlését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha
megítélése szerint az Elnökség tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve la
legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az Egyesület vagy a Tagok
* érdekeit,
- írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli
törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés részére.
9.8)
A Felügyelőbizottság üléseit a Felügyelőbizottság Elnöke hívja össze és vezeti. A Felügyelőbizottság
ülése elektronikus úton is lefolytatható. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a
Felügyelőbizottság bármely Tagja írásban *kérheti az Elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől
számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra
történő összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a Tag maga jogosult az ülés
összehívására.
9.9)
A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen minden Tagja jelen van, határozatait á jelenlévők
egyszerű szótöbbségével hozza. A Felügyelőbizottság a Tagjai közül Elnököt választ.
9.10)
A Felügyelőbizottság működésének speciálisan nem szabályozott kérdéseire az Elnökség működési
szabályait kell alkalmazni.
9.11)
A Felügyelőbizottság Tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Egyesület fórumain.
9.12)
Ha a Felügyelőbizottság Tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az
Egyesület Elnöke a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében
köteles összehívni a Közgyűlést.
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VII.
Egyesület megszűnése
Az Egyesület megszűnik, ha:
- feloszlását, vagy más egyesülettel való egyesülését a Közgyűlés 75%-os szótöbbséggel kimondja,
- az arra jogosult szerv feloszlatja, ill. megszűnését megállapítja,
- az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új
célt nem határoztak meg,
- az Egyesület Tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt.
Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött
közhasznú szervezetnek kell átadni. Arról, hogy melyik közhasznú szervezet részére kerül átadásra
az Egyesület fennmaradó vagyona, megszűnése esetén, a Közgyűlés 75%-os szótöbbséggel határoz.
Határozat hiányában a Ptk. alapján a bíróság jelöli ki a közhasznú szervezetet.
VIII.
Egyéb rendelkezések
1. / Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
2. / Az Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény rendelkezései az irányadók.
A jelen alapszabály megszerkesztésével, majd a Fővárosi Törvényszék előtt a változásbejegyzési
eljárás során történő képviselettel alapító tagok meghatalmazzák Dr. Zsélyi Edit 1046 Budapest,
Erdősor u. 2. szám alatti ügyvédet.
Budapest, 2020. szeptember 9.
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