ERDÉLYI KÖRÖK ORSZÁGOS SZÖ\ETSÉGE
Alapszabály
(egységes szerkezetben)

A

2013. decembel 20-á,, furtot Közgyűlésen jóváhagyoll Alapszabály módosítósa eglséges
szefkezetben a 2017. mórcias 11. napján hegta ott közg}űlé§ 4/2017.03.11. szdmú
határczalával elíogítdoítmódosításokkal _

1. § A

szövetség neve, címe,jelképei ésjogi helyzete

2. A

s/ene7el 1torábbiakban: szöVetség) ne\e| L,RDEtYl KÖRÖK oRSlÁCos
SZÖVETSÉGE. ,4 sí őretség röúdített elnerezése: EK0SZ.

Az EKosZ

működé§ének jogi alapja a Polgátí TönényköhyrlóI szóló 2013. évi V
tönény (Ptk) és dz egesüIési jogtól, a közhasznú jogáIlástól, valahriht a ciril szervezeíek
fiűkörléséttíIés támogatósótól szóló 2011. éri CL$U. ünéhy (Ect .) rendelkezéseinek
megjfelelye a íagok az aldbbi tartalommal Jogadják el a szenezet alapszabálylit,
egyestiletek szövetsége az őt mindenkor alkotó tagszervezetek önálló akaíata folíán
létező és múködő, nemzeti elkötelezettségú, iogi személykéntmúködő, közhasznú oivil
szef,nezet. Az EKoSZ tevékenységétMagyarország egész teriiletú), valamint a Kárpátmedence magyá.rok lakta vidékein, illetve az Európai Unió teúleténfejti ki.
AZ EKosZ, mint köáasznú ciril szeíyezet, közvetlen politikai tevékenységet nem fol}tat,
párloktól íiiggetlen, azoktól támogatást nem kap, nekik anyagi támogatást nem nyújt,
országgyúlésiképviselőjelöltet Dem állít és nem tá.Inogat.
Az EKoSZ a noveléshez, oktatáshoz, ismerette.jesztéshez, kulturához, hjtélethez és aZ
esélyegyenlőséghez kötődő szakmai szerveze&ént fejti ki tevékenységét-

Az

3.
4.

Az EKOSZ székhelye: 2200 Monor, Kapisztrán Jrinos u. 49.
Az EKoSZ címere pajzs alakú: Pécsi L. Driniel címertervező által készitett, az alsó
pólya piros színú,beruro négy fehér színű hullárnzó vonallal, a felső pólya világos kék színű,
alu] a zöld színű hrármas halmon áll két zöld 1'enyő között egy székelykapu van, mely íölött a
rakamazi turulmadlír kiilön pajzsban elhelyezve, a fenyők íölött baloldalt a Nap, jobb oldalán
pedig ezüst színúUjhold.,A címer köriil a következő felirat látható: 1'elül ERDFT.YT KoRoK
ORSZAGOS SZOVETSEGE, alul az alábbi bibliai szöveg: Ha jelt adnak a hegyek, lássátok
meg,..(Ezs.18,3).

5.

AZEKDSZ zászlója: mérete 68 cm x 98 cm (fehér alapon lévő hímzésekaranyszállal
EKOSZ címerlel, a zászló széle piros és zöld ,.farkaslbgakka1".

és selyemfonallal, középen az

6.

Az EKOSZ bélyegzője
ovális alakú, középen a hét erdélyi bá§tya stilizált alakja, ölötte a turulmadár, mellette
baloldalt a Nap, jobb oidalt a Hold (Ujhold)" a körben a felírás: ,,Erdélyi Körök országos
S7,övetsége"; alu1: a mindenkori szókhely neve.

7.
8.

AZEKOSZ alapításának éve: 1991,
Az EKOSZ 2003-tól közhasznú egyesületként í'olytatja tevékenységét,
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9. Az EKosZ

idegen nyelvííelrrerezése: Nalional Association oí Tfansylvaflidh Ciícle§
2,§

Az EKOSZ célja ls tevékenysége

Az EKOSZ az alábbi köáasznú tevékenységet fol},tatja:

a)
b)

kulturális tevékenység, a szövetség lapjának (,,Atalvető") kadása, terjesáésc
kulturális örökség megóvása a Klipát - medencében
c) - hátrányos helyzetú csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
emberi, állampolgári, hitéleti és kisebbségijogok védeime
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségel*el, valamint a határon tuli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
Az EKOSZ a közhasa]ú tevékenység gyakorlásakor az alábbi közfeladatokat kivánja ellátni,
es az a]ábbi támogaüsokal kivinjc ny.ttjtani:
a) Közösségi kulfurális hagyományok, étékekápolrisának/ múvelődésre szeweződő
közösségek tevékeny§égéneva lakosság életnódja javítrisát szolgáló kulfuráljs célok
megvalósításliíak támogatisa (1991. évi xx. törr'ény a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köZtársasági megbíZottak, valamint egyes centrális alfuendeltségú szervek
feladat- és hatásköreiről);
b) A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáfeíhetővé tétele; A kulturális örökség
védelme (2001. éü LXIV, tv. a kultWális örökség védelméről)
c) szociális biztonság megteremtése és megórzése (1993. évi I . töNény a szociáis
igazgatásról és szociális elláásról)
d) jogvédelmi feladatok, nemzetiségek jogainak védelme (20l1. évi cxl. tv. az alapyeíő
jogok biaosáról)
e) erdekképviselet/esélyegyenlőség; kulturális autonómia megerősítéséreönszerveződés
szervezésének/működtetésénektimogatása; nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális
javak megőrzés (201l. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól)
a) Kulturáis tevékenység: az EKOSZ összefogja, összehangolja tagszeNezeteinok i]ycn
irányú tevékenységét,kezdeményezéseiket. Eredményeiket, tapasztalataikat a
tagszeNezetek és az országos, valamint a kühoni magyal köZvéIemény előtt ismerteti,
terjesái- Mindebben kezdeményezőként, ötletadókéItt lép fel. Ezen célok
megvalósítása érdekében kiadja és terjesái az ,,Átalvetö" cimú lapot, melyet nonprofit jelleggel terjesá Magyarországon és kiilhoni magya$ág körében. A lapot
előfizetéses, adományozásos és ajándékozási fomában egyaránt terjesái a
rászorultsági alapot figyelembe véve. A lap minden bevét€lét non-profit jelleggel
visszaforditja a lap szelkesáési, előállítási és terjesztési költségeireó) Kulturális örökség mogóvása a Kárpát-medencében: a szövetség tagszer-vezetei és
lapja segítségévelközremúködik az erdélyi magyal kultltrkincs magyarországi
megismertetésébeq felújításában és megőrzésében.
c) |tátrányos helyzetii csoportok tfusadalmi esélyegyenlőségénekelősegítése: a határon
túli, kiemelten az erdélyi, a szórványban élő magyarság anyagi, kulturális és szociális
esélyegyenlőségének megteremtéséhez, fenntartá*á}toz való hozzájár,Lrlás, önazonosság

d)
e)

tudat erősítése.

d) Emberi-, állampolgári-, hitéleti- és kisebbségi jogok védelme: a

Magyarországla
áttelepült, határon fu]i magyarok ingyenes jogsegélyszolgálatának megszervezése, az
emberi és állampolgfui jogai érvényesítéséneksegítése. Az eldélyi székely és magyar,
valamint egyéb kisebbségek önrendelkezési törekvéseinek bemutatása, népszerúsítése

e/

és trimogatása.

A

magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a hatá_ron túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenysége: a tagszervezetek kezdeményezéseinek
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összehangolása, történelmi egyházak, közintézmények, Iászoruló magánszemélyek
arryagi t]ímogatása lehetőségeink szerint. Az EKoSZ e tevékenységévelhozzá

szeretne jifuu]ni
boldogulástihoz.

az erdéll m€yarság

szúlőffjldjénmegmaradásához

és

Az EKoSZ, mint

közhasznú szeívezeíaz alapszabályban rögzített köZhasznú
szolgáltatásait a magyar állampolgárck, illetve a határon tűi temészetes- és ott
nyilvántartísba vett civil szervezetek vehetik igénybe, pályázati alapon, A pály2atot
az EKOSZ elnöksége írja ki. Lapjában, az Atalvolőben jelenteti meg, és ugyáncsak az
EKOSZ e]nöksége bírája el, a pályázati kiírás megadott határidejéig.
A szövetség vállalkozási tevékenységetcsak kivételesen, köáasznú céljainak
megvalósíása érdekébenfol}tat oly módon, hogy a köáasznrjsági célokat ezzel nem
ve§zélyeáeti.
AZEKOSZ a gazdáIkodása során e]&t eredményeit nem osztja fel, haiem azokatjelen
létesítő okiratban meghatározott tevékenységeke fordítja.
2/a

Az EKosZ további céljai:
f) Az EKoSZ tagszervezeteibe tömöIült

g)

áttelepiilt erdélyiek, mint a változatlanul

erős erdélyi magyar nemzettudat hordozói, feladatuknak tekintik az anyaország
segítségérelefuú a mas/ar öntudat erősítésében.

A

távoásukkal odahagyott erdélyi magyar nernzetközösség ügyének

támogatása.

h) Az áűelepültek körében az erdélyi szellemiség ébren taíása, erősítése,

i)

fejlesáé§e.
Hozzájáru]rd a megbékélésés együttmíiködés eszméjének megvalósulásá}roz a
magyalság és a vele szomszédos nerrrzetek között.

2ö Az EKoSZ feladalának tekinti:
Az EKoSZ a felsorolt célok m€gvalósitása érdekébenfeladatának tekinti:
j) Az áttelepült erdélyiek, úgyszintén a má§ elcsatolt olszágrészekről áttelepültek,
valamint a veliink együttérző aiyaországi személyek minél szélesebb körú
mozgósítását, egyesületekbe szervezésétj kidolgozva a kapcsolattarás

módozatait.
Kapcsolatteremtést- és tartást brimlely hazai pámal, civil szerveződéssel,
személlyel, amely (aki) az alapszabályban rögzített céljával egyetá1, azok
megvalósitásában segitségére tud és akaí lenni,
Kapcsolat létesítésétés mííködtetésétaZ RMDSZ egyes szervezeteivel,
platformjaival, a Székely Nemzeti Talr.íccsal, az erdélyi Magyar Polgári
Pártta.l, illetve az Erdélyi Magyar Néppáttal, erdélyi kulturáis és civil
szer"r'eződésektel a ,,b" alpontban foglatak szerint.
m) Kapcsolattelemtést és tartrást a n}.ugati magyarság vezető képviselőivel, a,,b"
alpontban foglaltak szerint.
n)
hazai közvélemény és állami szervek tájékoztatását az elszakított
nerrrzetrészek helyzetéről a médja különböző eszközeivel.

k)

l)

A

o) Az áttelepült erdélyiek általános és jogi képviseletek megvalósítisa

a

lehetőségek ffiggvényében.

2/c A szövetség felépítéseés működése

A

biróságilag bejegyzett eldélyi
összessége alkotja, melyek jelen alapszabály köz$r,llési

szövetséget az ország báJmely helységében miiködő,

egyesületek (körök)
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elfogadá§ánaL pillanatában tagiai az EKoSZ-nak, illetve amelyek a jövóben felvétel1
nyemek. A tagszeNezetek az alapszabályt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, a
szövetség munkájában tevőlegesen Iésá vesznek.
A tagszervezetek teljes önállósággal bímak úgy saját míiködésiiket, mint a
szövetségbe való be- illetve onnan történő kilépésiiket illetően. Egyidejűleg más
egyesületekben és szövetségekben is tagsági viszon}.t tarthahak fenr! melyeknek
céljai nem állnak ellentétben az EKoSZ céljaival.
A szövetség, a fent megfogalmazott céljainak és feladatainak szem előtt
tartásával, testiiletileg beléphet egy másik szervezetbe, szövetségbe, teljes
önállóságának megtarLá§a mellett, a közg}űés jóváhagyásával.

2/d Új egyesiiletek í'elvétele

A felvételét kéIelmezó egyesület írásbeli kérelmétaZ EKosZ elnökének küldi
meg. A kérelmező egyesüIet ebben lesz,ögezi, hogy M EKOSZ alapszabáyát magáía
nézve kötelezőnek ismeri el, a szövetség céljaival, törekvéseivel egyetéfi, munkájában
tevőlegesen részt vesz.
kérvénymellé csatolja saját közgyíílésének ezirrinyú
I\atáíozatát, az alapító okirat (saját alapszabálya), valamint a bírósági bejegyzése
másolatit.
Az új tagszervezetek felvételéről az EKDSZ közgyűIése egyszeú többséggel
d,őnt. A közgyűIés :óvlihagyó döntése után, a felvett szervezet az EKosZ teljes jogú
tag;ává, elnöke pedig az EKOSZ válaszhnányának tagjává válik.

A

3. §

A szöveíség működésae

w

atkozó áItalónos szabályok

1,

A szövetség közretlen politikai tevékeftységet fuemíolytat, szervezele pártoklól
íüggetleh és gzok gk an),agí íómogatósí nem nyújí.

IL Tagdíj 1. A

szövetség lagjai vagyoni hozzíjárulósként tagd.íjat rtzefuek-

A tagdíj

összege 10.000,, Ft, amelyel a hregalakuláskor a nyih,dntartósba ,ételt elrendelő
,égzésjogerőre emelkedésétűszdmított 8 úapofi belül, exl kövelően legkésőbb
minden év március 30. napjáig hell egy összegbeh, a szőwlség házipénzláúba vagy
a szöretség barrkzáhiájála történő átutalós útjdn megíizeíni.
szövetség ,rregalakfuIását köveíően újonnah belépő tag
lagsági
jogviszonya heletkezésének bébeh a íagdíjidőatónyosan szómííoítösszegű a
tagsági jogríszony létesítésétó'lszlirhítoll 8 napon belül, ezt köl,etően legkésőbb
hihden év mófcíus 30. n.rpjdig köteles a szöretség házipénztáróba yagy a §zövetség
bankszárklájáld tőrténő óluíalós útjón teljesítehi.

A

a

III. A tagsóg

].

A

szörelség olyan egyesüleí, a,nely két tag fts?ételévelis alapítható,
lt űködlethető. A szövetség la&ja egyesület, alapí^,ány, eg/éb jogi személy, jogi
szeméIyiséggel nem rcnilelkező s4erve4et vagy cít il táNasdg lehel; sövet}ég tagja
temészete§ szeméIy nem leheí. A szöwtség tagiL lehet az a jogi személ!, jogi
személJ,i§éggel flelfi rehdelkező szervezet, aki a szöretség célkitűzéséveleg,eléríés a
célok megralósítlúsd éfdekébehterékeLységébenaktívdl, íésztkíráh ,enhi, torábbá
az alapszabályban foglalt rendelkezésekel elíogadja,
IY. A tagsúgi,iog|iszot J) kelelkezése

/lt/"tr-r cr,fllll(
/

l,-

//

t

l

/

\..

l*,"^ M'
/

o

].

A szörelségi tagsúg az alapítliskor a szöretség tllilvőntartósba útelérel
keletkezik A szöyelség megalakuldsát köyetően a tagság a belépésit lilalkozaí
elJogadásóval keletkezik, A belépésin!ílatkozatoí az elnökséghez kell benyújtrrni,
ameb) szelv a kéfeleh, beé*ezésétóIszámíloft 30 napol belül, eg)rszeú
§zótöbbséggel, n!íIt szavazdssal hatáfoz a íaglrelvételróI. Eaíólozatát annak
meghozalahit követő 8 napon belül ítósba íoglaltan, ígazol módoh kell megkülderri
a fugrelvétell kéfelmező szán áfa. A tagfelvéíelikérelem elutgsítósa esetén

jog orros latnak helye incs,
V,

A tagságí jogviszony megszűnése
A tagsáEi jogviszolry hregszűt ik
a íag kilépéséret

,, (1)

a)
b) a tagsági jogvíszony eglesüleí dhali íelmohiásál,rrl;
c) d tag kivirásóval;
.l) a tag haláIáwl vag) jogaíód tléIküIi hegszűnésérel.

(2)

A

t.re tagsági jogviszonyát az eg]esüIeí képviselfféhez íntézettílásbelí

n)ilírtkozaűal bfumikoL indokolds néIkűl megszüíllelhetí
IA tagsági jogvisxony felmondása]
(1) Ha az alaps7abóly a tagsógotíelíételekhez köti, és a tag fueh íeleleg ezeknek a
íeltételekhek, az eglesűIet a tagsógi jogl,iszonyt harmincrrapos hatáíidővel ításban
íeln ondhdtja.
(2) AfelmondúsúI az eg)esüIeí közg)űIése dö0l.
[A tag ki7árása]
(1)9 A lagnah jog§zabályt, az eg)esúlet alapszabáI!át vagy közg)ííIési hatáfuzatát
súIyosar, ,ag, ismélelten séftő mag.rtartósa esetén - bátmel! eg)esüIeti tag rag/
eg),esüIeli szefl kezdehényezé§ére - a taggal szemben kizirásí eljátds íolytdíható le,
ha az alapszabáIy a hizóiásí leíob)tató §zervet és a íisztességes eljdílist bíztosííó
s zabóly o kat megh atúfuzla,
(2) A tas kivírósát kimonlló hlrtdruzalot ílásba kell íoglalni és indokoltissal kell
ellátlri; az indokoló§t ak taftalmazlría kell a kiztíttís alapjáal szolgáIó íaryeket és
bizou,ítékokdl, torábbá a jogono§lati lehetőséglű ,aló tlijékoztatúsL A kizótó
hatúrczaíot a taggal közöIfii keIL
(3) Áz alapsxabőly a kizáló halófozat ellen íellebbezésílehető§égeí bízto§íthat, ebben
az esetben az alapszabályban rcndelkeÚri kell a fellebbezési eljátásról és a
le IIeb bezést el biróló egl?s üleli szervrű.
(4)10 Senúrrísaz alapszrrbáIy olyan ferrdelkezése, amely az (1)-(3) bekeulésbeí,
íoglalt szabólyoklóI ellér." (Ptk. 3 :68-3 : 70. §-ban íoglalt rcndelkezések.)

2.

A tagsági jogliszonydt a tag a s4öveí§ég elnökségéhez címzett írósbeli
q,il.rtkozatával báfmíkor, indokolás nélküI megszűhtelheíi A tagsági jogviszohy a
u,ilatkozaíának az eI ökséghez lörlénő megéúezésenapján szűt ik n eg.

3.

Az elnökség nyílíszarazással, egyszerű §zótöbbséggel kívfuhatja a szbetség
tagiai közül azl a tagot, aki jelen alapszabáIy rendelkezéseií vagy a közglűIés
h.rtórozatát súlyosan l,agy ismételten séftő magata óst tdnúsíL
Kízórható a tag akkoí ís, ha haí hónapo kereszíül elhaíadía tagdíj
megftzelésével A tagdíj meglíizetésénekebfiulasztása miatt a tag csah akkor aírható
ki, ha a legalább hal hónapos mulasztds elteha követően az elnókség írtkban
póíhatárírlő tűzésérelés a jogkövetkezményekíe, azaz a kizátásra tőfiénő

/r,o ,/r,o/,nt
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- fekzólűofta a tagdíjhálruIék teljesítaéfe,neb íelszó!ííás a
belül b eredhrénytelen maradt.
A kizónísi eüá isl bórrnebl tag vag), szövetségi szem kezdenényezéséfeaz elhökség
íobíarja Ie. A kizáfuisi eljárósban a tagot az elnökség ütéséremeg kelt híyni, azzali
rtg|elrnezteléssel, hogt a szabálysze l meghívó§a ellenéfe
ét ő távotmaradósa az
üIé§ meEtartdslíl és a hdtáfozathozdtall nem akadólyoua- Az
'ö üIésen biüosítani kell
uámára a védekezésileherő§éget Az ülésen a tag a törvén)es képvíselő metletl,
illelve helleít meghalaluazolt képviselőrel is képvi§eherlretí magát. A tag kizártísót
kimohdó halórozaíol írdsba kelt íogl\tni és iadokolássai kett ;ltátrri; az
indokolásna* í\r|almaznia kell
kizárás alapjáu! szolgó!ó
l^
bvábbá
a jogonoslati tehetőséglű wIó lójékozitósí. Az
'éhyeker
;Inök§ég
a
li|onlatlorq
kizáúsróI szóló haíófozatol a lagkízórási eljórós megindttttístitóI szóműon 30 napon
belüI meghozza és 8 hapon belüI igazolható módon közli az érinletítaggal.
A kizálí tag a kívirásí kimonű elsőfokú elnökségi határuzal ellerr,; kézbesílé§ró|
JigElmezleté§sel
pőthatóridőn

a

szómírolt 15 napon belül

a

szövelség höwííIéséhezIellebbezéssel élhel, A
íellebbezés beérkezéséíkövetően az e!,rókségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30
napon belüli időpontra őssze kell hírhh a íerrdkíyüti köz&lűlésl A közgyűté§ nyíh
szavazóssd, egszerű szóíöbbséggel .tönl, A közg/íílés hatóroziiát aana*
meghozalalakü saiban kihildeti és 8 napon betül írásban, igazolhltó módon is
közli az erintelt taggal.
W.

I.

A

ragok

jogai

A süvelség la&ja jogosull:
aJ a szöwlség íerékenységében
részt venni
bJ a szöyeíség szolgáIíatósait igénybe venni
A §zóvetség tagia - képviselőjén kere§zlüI -jogosult:
aJ a közg|űIésen fé§zl venni, szavazati jogát g,akorolhi, a közgyűlés
readjének megfelelően íehzóIalhi, kéldéseketíeltenni, jaraslaíokar és é§zreúteleket
lenni
bJ a szövetség irutaiba betekihtetni
c./ ata, hogl a szövetség tiszlségyiselőjévéválassxák, amennyiben vele
szemben jogszabóllbgn meghalófozott kizóló ok nem óI!
íenn.
A
a közg,űlésefi a szaraz\li jogáí lönényes képvisetője helyeft
'ag héplbelője útján is gyakoruthalja- A képviselő résiéreadon
meghalalmazolt
,neghatalmazásl leljes bizonyíaíerejű magánokirdli
íomóban írásba ketlfoglalú és
azt a közg)űIés le|,ezető elnökének g kii&yűté§ kezdetén átadií
A közglűlésen valamerrnyi szavazósla jogosult lag eg/en!ő szavazaíía! rendelkezik.
mI. A lagok kölelezeltségei

l,

A szbeíségtagjd:

aJ Nem veszélyezleíheti a szöwtség céüóndlí me?Jalósításál és 4 szövel§ég

levél<enységél.

b./Xötele§ a tagdíjaí annak esedékességéigmegjíizetnL
c./ Köteles a §zöyelség alapszabólyáaak, a dönréshoü sze ek hatáfozalainak
reá voaathozó előínísait, refidelkezéseit betananí
dJ Köleles s^ékhelyének, továbbó képviselője takcíménekmeg|áltozásót az
adqtváhozlist ltövelő 8 iapon be!ül az elftőkséghez bejelenreIL

/r^-"a , /,7^,.!7r,l 4..,,,, ,l'/^-,'
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4.1.

Az EKOSZ szervei

közg}űés
elnökség
váaszhnány
felügyelő és etikai bizottság

A kihgyűlés
A közglfla a szövelség

legfóíbb döntéshozó szerve.

A közgűIés haíásköiébe taftozik:
a) az alapszabóly műlosítósa;

b) a sző,etség lnegszűrrésének, egtesülésének és szétvólásának elhatórozúsa;
c) a vezeíő tiszlségriselő és afelügyelőbizotísógi tag megválasztása, vísszahívása;
d) az éves kóltségretés elíogadása, d tagrlíj egáudpítást ;

e) az éves beszómoló - ezen belüI az ügDezető szerrnek a szörelség ,agloni hebzetaóI
szóló jelehlésének elfogadósa;
J) közhoszn úsági mel léIlet elfogaddsa:
g) a ,ezeíő tiszlségl,iselő íeletti munkóltatói jogok gyako dsa, ha a vezető tisztségriselő a
szövetséggel munkariszoayban áIl;
h) az olyan sxer7ődés megkötésé ek jóráhagyásd, arheb,eí a szövelség sajál lagjóval, vezető
íisztsépiselőjévelvagt ezek hozlútaítozójáral köí;
i) ajelenlegi é§ kotábbi §zövetségí tagok & a yezető tisztségriselők elle,ri káttéitési igények
énéry,esítéséf
ó7 való dörrlés ;
j) .löntés mindazo két.Iésbe, gmellet jogszabóly vagy alapsaúól1 a hatóskörébe utal, így
küIönösel amit a Ptk 3:74. Fd a hatáskölébe ütdl.
A kixgúílésévente legalóbb eg/ alkalommal ülésezik.
A közgyűIést rrz elnökség legalább 15 nappal az üIés illőpot ljú előtí kiküIdöíl
meghhóval, el§ődlegesen a szöwtség székhelyére híyjt össze írúsban,igazolhíríó módonInúsbeli igazolható hrődofu történő kézbesítésnekminősül: pL ajánloít vag) téttire|,ényes
küIdemérrlként, to|,ábbá a tagnak az eleklfuhíkus levelezési címéletöfténő kézbe§ítés azz.rl,
hogy a kézbesítésvbszaígazolásía keíüljön (elektíot ikas Énfuevérry).
A közgtűlési meghívó taftalmazza a sü|etség nevét, sékhebet, a közgyííIés helyét, irkjét és
a javasolt napbendi pontokat
napirendi poníokat a ,rreghívóban legalább olyan
ÉsdetezettséggelkeII figzíteni, hogl
szavaaisra jogosulí íagok óIlósponíjukaí
kialakíthassók. A meghírónak íattalfrramía ke íovábbá a közg,lűlés hatórozatképtelensége
eseléfe a megisrnételt közgyűIés helyszínétés időpontjáí, és a7 ana töííénőíelhíyást,hog a
n egishétell kaEg!űlés az eíedeti ,rapircndi ponlok tekihlelébel a megjelentek szómáru
tekirrtet rrélküI haíórczaíképes lesL
A közglűIési meghívól a szövetség székhelyénés honlapjdn nyilvánossága keII hozrlí
A köwűlési heghíró kézbesítésétóIvag) köaétaelaőI §vímítoű 3 napon belül a tagok
és az eg,esület szerrei az el,rökségtű d hapfuend kiegé§zít&étkérhetik, a kiegészítes
in.lokolásávaL A napitend kiegészítésénehtúíg,úbanaz elhőkség 2 napon belül dönL Az
elnökség a napirend kiegészítésaefufusíthatja |agy a kérclerrrhek helyt adhal Döltlésél,
lovóbbá elíogadós esetéh a kiegészített lapirendi pontokat írrindeh esetbe anrak
,neghozatalííól svúhított legkésőbb 2 hapo beIüI ígazolható ,nódon közli a tagokkal.
Ha az elnökség a napírend kiegésúléseiíánti kéfelehtó'l nem dönt, vag), a kérclmet
elutasítja úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáróI szóIó hatáfuzat hreghozatalát
megelőzően kúlön rlöít a hapiíerrd kiegészítésénektárg)óban, azzal, hogl a szabóIyszelűen
nem kö4öIt napirenden szefeplő kétllésbe csak akkot hozhqíó hatórczat, ha valamennyi
részvétebejogoslllt jelen van és a napirenden nern szereplő kétdésmeglfugnldsához
egl han g úlag h o21ájfu uln a k
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Az elnö* köíele§ a közglűIést haladéktala uI ó§szehíwti a szükséges iníézkedések
meglétele céljábóI, ha
aJ d szövelség vaglona az esedéke§ taftozlisokaí nemíe.Iezi;
b,/ a süreíség előíelóthatólag nem ks7 képes a taftozó§okaí ese.lékességkorteljesíteni;
,ag!

a szőrelség céüainak eléfése,eszéIybe kerüll
Ezekben az esetekben az öss7ehívott közglűlésel a t.rgok köíelesek az összehívl^fa okot .rdó
körübnény megszűrrletése adekében intézkedéstte ni vagl a szöretség megszürlfufuséfű
döhíerrí
A hözgyűlés hatdfozat*épes, ha azon a leadható szarazatok több miqtíeh kepyiselő
§zaralisru jogo§ult lésd ,esL A haűlozatképe§séget mirulrn haűíozathozaíalnál viz§gilni
kelL
közgrűIés hrepryitásót köwtőeh elsődlege§en meg kell ál]apítarri a
haífuozalképességeí,wglis az akluólis tagléísvimhozképest a megielerrt és szavazósta
jogosult tagok s?ímáí. A közg,íílas a hapirendi pontok űfg,alását megefthően eglls7etű
szótöbbséggel, nyílt szavaaíssal ,negráIa§ztja a lewzeíő elhök szehélyéí,íovábbá a
jegaókónwezeíő és két jegzóköny, hitelesííő személyá, valamínt szükség esetéh a ketíő§
s zav azat § zá m lá l ó b izo tís á g o
A ki;zgllíílésrőljegzőkönll,et kell felvenni, amelyel a jegl7őkönywezeő
a kél
jeg)zókót y, hiíelesítő ír ahí A jeg,zóMnyl, tlrííalmazza a határozatok sorszómót,
^
a
döntésének taftalmát, időpontját és haűlyád illefie a dönlést tálfuoqatók és ellenziík
számaúny& aa bhetséges, személyét).
tagok hatáfuzatuka' a hatóíozdtképe§§ég mególlapífuisá,ráI ílgJ)elehrbe veű
sza|azatok többségérel hozaík meg. A határozat meghozatalqkor nem szarazhat az,
akit a haíórczaí kötelezelt§ég vagl Jelelősség alóI heúesítvag, a jogi szernéb
terhére másfajta előtEber, ftszesít;
akír,el a haíárczat szerínt szeíódé§íkell köhri;
aki ellen a haíározaí alapján pert kell it dítani;
akirrek olyan hozzátarlouija
ekelt d döntésbeh, aki a szöretségnek em lagja;
aki a döntesbek erdekelt mó§ szeryezetel íóbbségi beíol!óson alapuló kapcsolatbah
áll; vagt
aki egyébkéntszemélyesen éidekelt a ünlésberr.
köwűIés hqtórczatót
az a,hpszabóly vag, töné eltéíőfendelkezése
hiánJ)ában - eg)szerű saiíöbbséggel, nyílt szavaaíssal hozza" A szöreíség rrlap§zabáb]ór.ah
módosűtísához a jeleh Iévő tagok h.iíornneg,ede§ szótöbbséggel hoz,ott haíáfozata
szükséges.
süreíség céljáhak módo§ítlisóhoz es a szőretség megszíírléséto7szóló
közglűlési dötlté§hez a szarazati joggal rcndelkező tlrgok háfomneg),e.les szótőbbséEgel
hozoft határuzata s zük§ ége§.
A közgllűIési határuzatokat a lerezető elhők a közg,íílfuen szóbah kihífdeti és az
éfinteíttlrg(okk)al a hatáfuzaí neghozat rláí követő 8 hapon belül írósban, igazolható
módon is közli a hatórczatnak a szövetség honlapjún tölűnő köaétételéwl eglfuIejíileg.
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í
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10. A
a)

b)
c)
ú)
e)
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Elrrökség

13. Az elhőkség a söveíség 3 elnökségi
n i dazon kéf.lésekben, amelyet jogszabáb]
kízóf ó lagos

h

atós

kfu ébe.

tagbóI

úlb üglvezető

szerre, amely döht

vagy al.rpszlrbáIy nem utal más szefl
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14. Az elnökség

A vezető
tisztségviselői megbízli§ a lisztségnek a kíjelölt, megvílo§ztoű ,,ag, kinevezett §zeuéb, űItal
löúénő e$ogaddsáral jöfu lala
lagiait a közg|,űlés vóIa§ztja 4 é, hafuifozox időtaftamfa"

Meg§zünik .r rezelő tis ztségvíselői rrragbízatá§ :
aJ a hwgbízlísidőtartanuinak lejófíór,al;
b./ vissxahívóssal;
c./ lemondóssal;
d"/ a yezető tisüségl,iselő halóIth,al vagl jogufuíd nélküli ,iegszíílléséqel;
eJ a |ezető lisztségl,iselő cselekvőképe§ségének a teréken!§ége eltúíóslihoz szükséges kbben

önénő ko ólovísh,al;

íJ a vezető

tiszt§égviselőyel szembeni kizliló vagl ósszeíérhetetlen§égi ok bekh,etkeztével

A

M)zglíílésa vezelő tiJzt§égviselőt bátmikot
indokohís nélkül _ ví}szahívhalja" A
visszahíuisróI a közgyűIés az óltaldnos szabólyok szefínt .lölrt
A vezelő íisztségvi§elő megbízatósóról a szóret§éghez cínaet1, a §zöret§ég mósik wzető
tiszíségviselőjéhez inté4eű tyilqíkozaííúL
btituíkor lemondhaL
a jogi személ!
műkódóképe§sége ezt hegkívókja, a lemondás dz új vezető tiszt§égviselő hüetóIé§évet vagy
n egvólaszrúsdral, ennek hiónydban legkésőbb a bejelentéstől számítoft htllvanadik napon
,áIik hatállossá

-

Ea
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Vezeíő ti§ztségviselő a2 a naglkotú szeftűb, lehet, akinek cselekvőképességéta
ellátlísához §zükséges kölbeh neh korlííoaák Ea a ,ezető tiszí§égviselő jogi
'evékenysége
személy,
a jogi személy köteles kijelölni aü a íeftrészetes §zeméllt, aki a ,ezető ti§zlségviselű
íelad.rrokat hevében e llótj o;
Á veutő tisTlségvíselőkre vonatkoui szabóbokaí a kijelök személyte is alkalmazhí kel!, A
,ezelő tiszlségriselő ügvezetési íeladatait személyesen köteles ellútníNern lehet |ezető
tiJzíségriseő a, akít bííncselzkminy elkövetése mialt jogerősen szabad§ligve§zíé§ bűnterésfe
ítéltek,amíg g bürrtetett előélethez íűűdő hútflírq,os következmények alől neh, me te§ült
Nem lehet wzető tiszl§égvi§elő aki közűgektőI eltíhli ítéIethatólya alax áll (Btk 61.§ (2)
bek. i) pofut). Nem lehet vezeő tiszí§égri§elő az" ahít e íoglalkazásíót jogeú§en ehíltoííak.At ií
wlamely foglalkoztístól jogeús bírói íűleítelehihoáak, az eltilíás hatálla atatt az ítéletben
megjelölt terékeryJségel íol!,tató joei szefully vezeti; íisztségri§elííjenerb lehel Az emlró§t
kirnohdó hatóruzatbaft rnegszabott ídőfutlan ig nem lehet ,ezető tiszlségviselő az" akil
e l t i ltotía k a, e zet ő t íl ztségris e Iői tev ékeu,s égőL

16.

A s?ivetség vezeíő tbztségvkelői:

A szöretség elnöke: Dr. szeíeíe§ sóndof (an: Flilöp Rozólia,lakóhelye: 2200 Monor,
Kapiszlrón Jdnos u 19.)
Az elnökség tagjaí: Dl O.bán Csaba alelnök (an: Kiss Teféz neb lahihebe: 7§00
Naglatd.I, Muúlicsy u.4s.)
.
Dr. Ury EIőd elnökségi tdg (an: Cserndtoni KLiía, Iahóhe$e: 9400
sopfon, Tufista & 3l. )

A szöveíség töné les kép|isekta az ebrök llútja eL
A képríselái jog g,akof ltíslí.rrakrerjedelme : óltalórro§.
A képl,i§eleti jog gako lí$ónak ruídja: önólló,

17.

Áz elnöhség haldskfuébe taftozík:

o-/

a szöwtség napi ügyeinek ,itele, a hatásköfébe

b./
cJ

a be§zámolók előkészítéseé§ gzoknak a közg|íílés eIé teie§ztése;
az éres költségvetés elkészítéseés ahnak ., közg)űIés eIé íeüeszt^e;

fieghozatala;

trr

ozó üg/ekben a

dóhíések

d./ a §zövetségi ,lrgloh kezelése, a vag)on íelhaszháhisfua és befektetéséte yonatkozó, a
M)zgltűIés hatáskötébe nem taílozó döntések heghozatala és régPhajtása;
a közgyűIés összehhása, a tagság és a süyetség szeneinek éftesít^e;
az elrrökség áItaI ö§szehbotí közglíílés haPífen.lípontjaínak meghatáfulisa;
lészl,étel a kózgyűléseh és vólaszaúis a szövelséggel kqpcsolatos kerulésekre;
a tagsóg rq,ilrónfurtása;
a szövelség híltárczatainak, szerqezeíi okifatrtinak és eg)éb körr!ryei ek wzetése;
j./ a szöwkég működésérel kapcsolatos iíatok hegőfzése;
kJ a szövet§éget érinlő megszűnési ok íennáIltisáhak mindenkori l,i?§gálata
ah ak
bekőrethezte eseíénaz e tönéry,be előífl iníézkedésekmegtéfule; és
a tag íelvételéról,aló .löntés.
t /döntés mindazoh kéldésben,amelyet jogszabóly vag) dlapszabálJ, a hatl^köúbe tal

e./
í,/
gJ
hJ
u

6

l,/
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Az elnökség üIheít szúkségszeriní, de

erefute legahíbb egl alkalommal taftja.

Az

elr.ókségi üIést az elnök legalább 15 nappal az iilés id.őpontja előtt kíküaöt ,neghívóral,
elsődlegesen a szövetség székheb,éru híuja össze hásbah, igazolható módon. Írdsbeli
igazolható mődot íörténő kézbe}ítéshekmínősúl: pL djánloft vagy téftiyel)ényes
küIdeménykéní, íovóbbá a lagnak az elekííonikaslet elezési címércíötfullő kézbesítésazzal,
hog| a kézbesítésrisszaigazolóíru kefiüön (elekfuonikus tertívevény).
Az elnókségí ülésre szóló meghívó ,artalmazza a ,zö|etség nerét, székhelyét, az
elnökségi üIés helyét, idejét és a javasolt nq)ífen li pot tokat Á napiren.li ponlokaí a
meghívóban legalább ollan ftszletezetíséggel kell rögzíterri, hog/ az elnökségi tagok
ó I hísp o rlíju k at k ia I d kíth as s á k.
Az elrrőkségi ülésre sóIó meghívó! a szöreíség székhelyén és honlapjón
ny ilv ánosságra ke ll h o2nl

19, Az elnökség határozatát - az ahpsmbály ,ag, íönény elfuú rcftdelkezése hűnydban eg)§zerű szótöbbséggel, nyílt szavaaíssal hozza. Az ehökség hútálozatkéPes, ha ülesén a
szavazalí jogában nefu ko átozott elnökségi íagok több mint a íele jeleh l,afu. Két elnökségi
íag jelerrléte e§etén kizliúIag egyhangúlag hozható hafuirozat

a)

A hatáfozat meghozatalakol fuem szayazhdí azo
akit a határczaí kötelezettség vag feleősség

alil fueníesítvag! a jogi szehélJ,
tethérc másí.rjta előnyben ftszesít;
akirel a hatólozat szefinl szefződést kell köíni;
aki ellen a hatórozat alapiáh peft kell ín lítrrni;
akinek olyafu hozzótartozója érdekelt a .lönte§ben, aki a szörelségnek nem tagja;
aki a döntésbefu h.lekelt ruis szeívezettel íöbbségi beíolyáso alnpuló kapcsolatba
dll; vlrg),
aki egébhéntszeméIyesen étdekelía dörrtésben

b)
c)
d)
e)

j

20,

Az eI ökségi üIéstőI jegyzőkönyvet kell íelvenni, amelyet a jelefiIévő ehök§égi tagok
írnak alá, A jeg,űköny, taftalmaaa a haííhozatoksorszdmáí, a dörrtéséhek íaítahnát,
időponljót é§ hlrtáIyál, íllet e a döktést ílimogaűk es elknzők ízóm.rfáq)át (ha leheíséges,

személyét).

lrt--,r _ b7ű,"+
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Áz

elrrökség halárczalait az elnökségí ülésen szóban kihinleti és az éfinterl
tag(okk)al a hatúrczdt meghozataláí körelő 8 flaPon belül írdsban, igazolhatő ,hódon is
kiui a hatófozatoknak a szörelség honlapjón töílénő közzéíéíelérelegyidejűIeg.
21. A l)ezeíő tisztség|iselővel szembení követelméry,ek és ki1iíó okok]
(1) Vezető tírztségviselő az a ag,kofú szeméIy lehet, akinek cselekvőképességét a
levékenysége ellótósdhoz §zükséges körben neh kotláíozták.
(4) Nem leheí ,ezető tisüségriselő az" akit bűncselekmény elköretése miax jogetősen
szabad§ógwsztés büntetésre ítéltek,amíg a büntetett előélethez íűződő hátrónyos
körelkeanénJ,ek alól nem mentesült.
(5) Ne , lehet vezető tiszlségviselő az, akit e íoglalkozástőI jogetősen elíiltoxrrh Akit
wlamebJ íoglalkozásíóI jogeós bílói ítéleíteleltiltotta.k, az eltiltlis hatálra alatt az ítéletben
megjelölí íeftke ységet íolytató jogi szehréI! wzető tisztségyiselője nem leheí.
(6) Áz eltilttíst kimondó hatórozarb.rn megszabott időtartamig nem lehet ,ezető tisztségriselő
az, akií eltiltotlah a rezeíő tisztség,belű tel,ékenységíőI. (I'tk. 3:22. § (1), é), (5), (6) bek.
rcndelkez&ei)
Elnökvátás

esetén a felsorolt okfuatokat, mint ahogy a többi tárgyi és szellemi
az új elnöknek átadni,
5.§

javakal köteles

A Választrnány

Az

1996. május 4-i közsrűlé§ létrehoáa a váasztmány intézményét.A
váa§Ztmány magában foglalja: az elnökség, felügyelő- és etikai bizottság tagjait, az
EKosZ pénzttosát valamint minden tagszefiezet mindenkori elnökét, akik e
szerveknek nem tagiai,
A \ áasztrftiny üleseil i\ a7 elnöl hiqa ö§sze,
A válaszhnány feladata aZ elnökség munkájának segítése, hatékonyságának növelése,
a tagszeívezetekkel fenntartott kapcsolatok erősítése, a szövetség anyagi bázisainak
biztosítá§a.
A viilaszhnánynak jayas lattéíeli jola yaí a szövetség ügyeiben.
5,2.

Az elnökség

Az elnökség a szövetség közgyúlések közötti vezető és ügyintéző szerve,
Három tagbóI ál: egy elnök, egy ale]nök és egy elnökségi tag. A tisáeletbeli elnök
ha a tisztség betöItött - nem tagja az elnökségnek. A ti§zteletbeli elnóköt a közgyúlés
válasája határozatlan időre. Tisztségétmindaddig betölti, amíg le nem mond, i11. amíg
a köZgyűlés őt vissza nem hívja, vagy e tisztséget meg nem sziinteti,
A közgyijlés visszahivja

a)
b)
c)

aZ elnökség ta&iait, amennyiben azok
nem teljosítik tisáségviselői kötelezettség§iket,
méltatlannak bizon)ulnak a tisztségre,
a bíróság jo8erős és végrehajtandó szabadságvesáé§ bünt€tésre ítéliés a

köZü$ektöl

eltillja ókeI.

elnök felkérés esetén- segíti az elnök ill. az alelnök munkáját.
Az elüökséget a közgyűlés váasája meg négy éwe, egyszerű többséggel, Az
elnökség üéseit az elnök hívja össze sziikség szerint, de évente legalább egy
alkalommal. A meghivást írásban közli az elnökség tagjaival. A meghívó taltalmazza
Á

tb.

az üles napirendjél is,

/'r'{l

Pr-"y _/ír-^la,

/t"..J&

.|4*,

,,

Az elnököt a közgyúlés viilasája meg többségí szavazatlal négl évre. Az €lnök
újravála§áható mürdátumáoak lejárta előtt, az erre volatkozó napirendi pont
feltiinteté§ével.

Az elnök feladatai

a) kezdeményezó szereppel bír minden, az ehökség feladatainá felsorolt kérdé§ében
b) biáositja az álandó kapcsolattart.íst az e]nökség tagjai, valamint a körök
vezetősége köZött

c) a

szövetség bármely tagszervezeétől, ezek tagjaitol érkezó észrevét€l€kre,
javaslatol(a fogadókészséget tanúsit; a körök felkéréseinek" meghívásainak egyeáetést köveóen- eleget tesz
d) jogosult a szövetség, ill. aZ elnökség nevében állásfoglalásokat, nyilatkozatokat
kiadni, ezekől az elnöksége| í1l. a közg}űést ájékoztatni köteles
e) aláíná§i és kiadmányozási jo1ayaíI
f) kezeli és ltalvényozza a szöv€tség péjizÁapjít, az elnökség ,íltal jóváhagyott
pénzhíros segít§égével

g) létrehozza és megőrzi a §zövet§ég dokumenlációját
h) összehívja a közgyűlést, az elnökségi ill.

i)
j)

a

váaszhnányi űléseket az
alapszabáynak megfelelően
a saját és az einökég tevékenységéról a közgyűlésnek évente besámol
renrlkíviil siirgős esetben az elnök elózete§ irá§beli (e-mailes) hozájárulásával az
alelaök vagy a ti§áeletbeli elnök kezelheti és ltalyé!íryoz^a a szövetség
pénzalapját, egy konkrét feladat haladéktalan elláíásiría, az elnökség álta1
jóváhagyott pénzlírossegitségével. A bizton§ág miatt ebbeí az 9setben az elnök a
meghalalmazott utalványozóval telefonon is meg kell eró§ítse az utalványozót.

5.4.

Az alehök

Az alelnök minden tevékenységébenaz elnök §egítsegére ván, vele
konzulálva, állandó kapc§olatot taítva- Az elnök akadáyoztatása e§etén, vele azonos
jogkörret ó§ felelősségekkel bír. Megvála§zíását, újraválasáásá! felmentés€t illetóen az
elnök]<el azonos elöirások

5,5.

A l'elügyeló

vonalkoznal Iá,

és etikai bi7ons.i8

Á felügelő és etikqi bízottsóg a §zővetség 3 felüglelő es elikai bizptlsági tagból
íelüg,elő §zeúe. Dönt ., hat!fukörébe atalt héldésekbea.

li

ő

5.s.1. A íelüg,elő é§ etikai bízottstúg tagjaít a közg,ííles ,álasztja heg 1 év hatóruzotí
időtaúa ra. A íelügElő és etihai bizoltsógi tag§ági jogviszony az elfogadásáral jön lébe.
Megszűrrik d íelüg,elő és etikaí bizottsőgi nggbímfuí§:
a/ vísszahívússal;
b/ lemondóssal;
d a íeliigelő etikai bízott§ógi tag haldlával vagl joguód nélküIi megszűnesevel;
d/ a íelúgrelőbizort§ógí
tag cselekvőképességéneka tevékenlségeellóttúsőhoz szükséges
^
köúek tö énő korldtoztísőpal;
í/ a íelüglelő é§ eíikai bizottslu taggÚI szerrrbeni kizdró wgt ös§zeíéfheletlerrségí ok
beköretkeüéveL

/2.r.*{ úfl,(n^, Á%*
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d/ a íelüg}előbízoítsógi tdg csekk őkepességarek a tel,ékenységeellólásához szükséges
kö úen töúénő korlólo zl^ ával ;
í/ a íelűgyelő és etikai bízoűsági taggal szembení kízóró vagl összeíéúetetlerrségiok
bekóvetkezte|el.

A kőzglűIés a hegvúlasztlissal azot os eljálússal bómikor ihtlokollús nélkül dö thet a
íelügelő és eíiklri bizottsógi tttg visszahívthátóL A visszahívtístól a köwűlés az általónos
szabóly

o k s ze

Afelüglelő

lint

dö nt.

és etikai bizotísúgitag hreEbízdtl^áíól a sül,etséghez

cíl zett, a szóvetség vezető

tisztségriselőjéhez iníézettnyilatkozattal bórmikor letnondhal Ed a jogí saehréb,
műkötlőképessége ezt megkíráflja, a lemonújíaz új íelüg)elő és etikai bizofisdgi tag
kijelölésével wg, megvókrsztí^áyal, ennek hünyában legkésőbb a bejelehtéstőI surmílotl
hatvanadik napon válik hatúllo§§ó,
5.5.2. A íelüglelő és elikai bizollsúg tagja az a nagykotú személy lehet, akinek
cselekvóképességéta terékenysége elúíttísóhoz szükéges kölben nem kotlátoztók. Nem
lehet a felügyelő és etikdi bizottság tagia, akível szemben a wzető tiszlségriselőkrc
vonalkozó kizárő ok áI íehn, toyóbbó rrki vagy akinek a hozzótaftozójq a jogi személy
vezelő liszlségviselqe"IPtk. 3:26, § (2)]

A íelüg/ető szen tagja a §zőret ég |ezeó szefvének ülha, fu licskozósi joggal úszí,ehet.
A felügtelő szerv tagia kötelezően |esz fészl a vezető szerv ülésén, ha jogszabóly íglt
rcndelkezik.
A íelügyelő szeív Hiíeles az intézkedéflevaló jogosal*ógának megfelelően a dönté§hozó
szeflet ,agt az üg)Nezeű §zefrel tájékoztatni és annak összehh,ását kezdeményemi, ha
aftóI szelez tudomdst, hogl
a) a szenezet műhö.lése sotán olyan jogszabáIysértés vagy a szeh,ezeí éfdekeit egrébként

súlyosan s3ő

esemény (mulasztás) tölléllt, amelynek megszünlelése ,ag/
kijvelkezméhyeínek elháíít.isa, ílletve ehlhítéseaz intézkedésrcjogosüIl vezeíő szerv

nt és ét teszi szü kségessé;
megdl.rpozó tény melüItíeL
b) a vezető tisztségriselők íelelősségéí
A üint8hozó szen et vag) az üWezető szervet a íeIügrcIő szefl indínányóra
megtételétiűszámítoft harminc napon belül - inűzkedés céljábóI össze kell hívnL E
rIö

- annak
hlrtálídő
efedménytele ehelíe eseten a üntéshozó szerv és az ügpezető szefu ősszehívásóru a
íelűg)elő szefl is jogosulL
Ea az afta jogosulí szen, a töíréules működés helyreállítása éfdekébenszükséges
iníé|,keílbeketnem íeszi meg, d íelüg,elő szen hailele§ halatléktalanul éfte,íleni a
löné nyesség i el lenőrzésl e I lá tó szenel.

5.5.3. Aíelügelő
AJelügelő

és etikai bizoltság

tdgiai:

és etikai bizofisúg

Dt

elnöke:
Fatkas Szabolcs, lakóhely: 2200 Monor, Deák Ferenc u. 25.

A íelügyelő és etikai bizoltság to|ábbi tagjai:

Győti Győző Ltiszló, lakóhelye: 2200 Monor, Esze Tamú, ,L 12.
Kocsis Csaba, Iakóhelye: 2200 Monoí, PfeilIer Iudk u. 1,

lJ

A íelüglelő és etikai

bízottság tagjai a íelügelő és etikai bizottság munklrjában
személyeseh höteleseh fészíye,r,rl A íelügrelő és etikai bizolt§ág íagjai a szöretség
ügyrezetésétől (elnökség) fűggetlenek, tevékenységük sotán nem utasíthatóak
5.5.4. Aíelügyelő és etikai bizotlsóg hatáskörébe tattozík:
- az úg)rezetés ellenőnése a szöyetség éídekeinek megóúsa céIjábót;
- a szöyetség működésének, gazddlkodtisának ellenőlzése.

A felügyelő és etikai bizoít§ág a haí(^kijfébe t.rltozó íeta.latok g,ako ósa solán annak
éídekében- a vezetií tisztségvbelőktű jelentést, l, szervezet munkavóllalóiűI pedig
lájékozlaíóst vag) íeh,il.igosíüsl kéúeí,torábbá a szövetség kön}reibe es hataiba
b e t e k i n t h et, azo k aí m egvizs g álh dlj a.
5.5.5. A íelüglelő és etikaí bizoílság Hifules a tagok döntéshoó szene eIé kerülií
előteüesztésekeí mepizsgálni, és ezekkel kapcsolatos á lispontját a dönteshozó szen

űIésénishreftethí Á íelügelő és etíkai bizotlslig a szöveíség bataib.r, szálrúiteli
yilvónta ásaiba, könyveíbe befukinthet, a ,ezető tisztségrisetóhó't és a jogi szehéIy
munkavóIlalóilól íelrilágosíílístkéíheí,a jogi személy Jizelési számlájál, pénztálát,
értékpapír-és áruóllományót, yalamint szetződéseit ,negrizsglílhatja és szakéftőrel
megriőgáltathatja.
t

5.5.6. A felügyelő és eükaí bizoítsóg üléseiíszúkségszefiní, ile é\efule legallibb egy
alkalommal taúa. A íelüglelő es etikai büotlsági üIést a bizottság elnöke legakibb 15
nappal 4z ülés időpontja előtt kiküuöft hreghíyóval, első.llegeseh a §zöwtség székheb}éíe
híuja össze hdsban, igaxolhaű műlon. Ínisbeli igazothaíó mólofi öríénő kézbesítésnek
minősül: pI- ajónlott vag) fuítire9ényes küldeményként, tovóbbá a tagnak az elektronikas
Ievelezési cíuérctö énő kezbesíté§ azzal, hog, a kézbesítésvisszaigazoltisru kefiljön
(ele kíro n ik us tértil,eréhy).

A felügelő és aikai bimtbági ülesre szóló ,neghívó taflahhazza a szöveíség nel,ét,
székhelyét, a íelügyelőbizotlsági űlés helyét, idejéíés a javasolt hapirendí pontokal. A
napirewli pontohat a heghíróbah legalóbb olyan részletezettséggel kett fögzífuni, hogl a
íelüg)elő és etikaí bízottsági lltgok áIlispontjakaí kiatakííhassák
5.5.7, A felüglelő és eíikai bizotíslig haíározatút - az alapszabál! |agy törvé y eltérő
rendelkezése hión!ábLn - eg/szeríí szótöbbséggel, nyíl! szava2,ással houa. A
íetüg)elő és
etikaí bizolíság hatófuzatképes, ha üléséna szavazati jogában neh, ko útozoítíelügyelő és
etikai hízotísági íggok löbb mínía íele jelen yah. Két íelüg,elő és etikai bízoílsági tag
jeleíléte esetén kizárólag eg)hturgúlag hozható hatáfuzal

A halárczart tfueghozaídlakof nem sza|azhat aL
akií a határozrrt kötelezettség vagl felelősség aIóI mentesít vag1l a jogi személy

a)

íefhéte másí.rjta előnybeh Észe§íí;
akivel a hdtározat szeihí szefződésl kell kötni;
aki ellen a hatáfuz\t alapjátl Peú kell ihdííani;
akínek olyan hozzátaftozójd étdeke!ía iö lésben, aki a szöretséghek nem íagja;
aki a döhlésber, ér.lekelt uás szefvezeítel többségí beíolytison alapulő hapcsolatban
óII; vagy
ahi egébkéntszefiélyesen bdekelt a iöfitésben-

b)
c)
d)
e)
f)

/t

,,y''oy,^,rftna
l/ .'1,,
fu,b-v'
,,-.,,

.,áu,ln/,
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28.

A íelügelő

kíhi teti

3

erikdi bizottság hatófozatait a íelügeőbkoítsógi űIésen szóban

és az éfintett íag(okk)at a határczat meghozatdut kö,ető 8 napon belúl írásban,

igazolható ,rródon is közlí a hatáfuzatoknak a szöretség hot ldpjón tölté"ő közzétételé,el
egidejűleg,
29. A közhasznú szenezet műkötlésérel kapcsolatos toróbbi szabályok
(1) A dönté§hozó szen, |aldmint az üWezető szefl haűíozathozalalában neh, |ehet lé§zt
.rz a szeméI!, dki |agt akinek kiheli hozaítartozoja a hatfuozat alapján

a) ki)telezetíség ,ag, íelelősség glóI mente§ül, wgl
eg/ébké,ltéí,lekelt,
Ó1 mtmilyen mtis itőnyben fészesíil,illeh,e a megkötendőjogüg,Ietben
jutlatásai
kelelében a bórki
(2) Nem mínősűt etőnynek a közha§mú szen,ezet cél szeri,,ti

áhal megkiitá nak igénybe,eheíő ne pénzbeli szolgúlfurtlis, íIIet e az eg)esület óltal
tagjónai, a tagsógi jogviszony alapján nyújtott, !éíesítőokirurnak hegfelelő cél szeinti
jultaíás.
(3) Nem lehet aíelüg,etó szerv elnóke rag| tagja, illetye köhywi?sgólója az a szeméb, aki
a) a dónteshozó szen, illetve az ügDezető szen, elnöke ,agt taqja (i.le "eh éffue az
eglesület üntéshozo szeírénekazon íagjait, akik thzlséget nen töItenek be),
b)'a kiizhasznú szeryezettel e megbízatósóll kívüli más terékenység kííejtésercbóhyuló
mahkaviszonyban vagt mankavégzésre fuúnyuló egéb jog|iszonyban ólI, ha jogszabály
más képp nem

ftfi de lkezík,

c) a H)ihasznú szenezet céI szefintí j űatásóbóI tészesüI - kirő,e a bátki dltal egkötés
nélküt igenybe vehető rrem pénzbeli szolgólíatdsokírt, és .rz eglesűIet óltal tagjónak a
tagsógi jogviszony alapjfu, a létesítő okbatban foglaltaknak megfelelően nJ,újtotl céI
szefihti juttatúrt -, illet e
d) az d)-c) pontbah megható|ozofr szerrréIyek közeli houdta.tozója,
61 l taitasznl szenezet megszűllhét kö|ető hóíom évig iem lehel mós közhasznú
sze ezet vezető íisztségviseltfie az a személy, aki koíóbbgn olyah közhasz,,ú szewezet |ezető
íisztségvisefie ,olt - ahnak megszűnésétmegelőző két evben legalább eg évig -,
d aÁely jigutód nélkül szűnt meg úglt, hoglt az állami aúí-és vámhatóságaúl
hyilvání.rftoft adő- és ,án laftolísdíneú, egrenlítefte ki,
b) amellyel szehben az óllafii adó- é§ vimható§óg jelenős összegű adóhiál,yt tóú íel,
c) amellyel szemben az áIlami adó- és vómhaűsóg üzletlezfuós it lézkedéstalkalmozott,
vagl üzletlezárfut helyettesítő bíl§ágot szabott ki,
d) amelynek .r.lószófiát az áttami adó, és vúmhatóság az aüaús rendjétóil szóló töt,ény
§ zeint íelíúgge § z1 ett e v a g) íö l ö It e,
(5) A ,ezeó tisztségriselő illefue az e nek jelök személy köteles |alaí,,ennyi ainfutt
kózhasaú szeflezetet előzetesen tájékoztatni atól, hog| ílye tisztséget egidejűleg mós
közha§zlrú szefvezetnéI is beíölt, (2011. el,í CIX){V törvérry 38-39. §)
6.

l,

§ Az EKosZ tevékenységénektovábbi pontosítísa

A gazülkod'§ alapvetö szabályai:

Az EKOSZ

a jelen Alapszabályban meghatározott célok megvalósíá§a érdekében
vaglonával önállóaIr gazdálkodik az7Á|, hogy gazdasági-vállalkozrisi tevékenysége
kizárólagosan másodlagos jel legri.
vagyoni
EKbsZ tartozásaiért saját vagyonával felel.
vagyonuktal
az Egyesület tartozrisaiéít saját
hozzájárulásuknak megfizetésén
nem

Az

felelnek.

túl

A tagok a
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a jelen Alapszab.íIyban m€ghatározott célok szerinti tevékenységet (a
továbbiakban: alapcél szeri ti tevékeny§ég) ideértve a köZ}tasznú tevékenységet is
fol},tat és célja megvalósítása gazdasági feltétel§inek biztosítása érdekében
gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végeáet, amerrnyiben ez az a.lapcél szerinti
tevékenységétnem veszélyezteti. Ezen tevékenységek ktilönö§en, de nem
kizárólagosarr a kön},vkiadás és egyéb szakmai és egyesiileti kiadványok kiadása,
utazásszerr'ezés, rendezvényszeflezés, szakrnai, tanulmányi és sportverseny€k
szeryezése és lebonyolítása, szakvéleményekkésátése,szakmai tanácsadás,
erdógazdálkodás, az ezeiJ:'ez kapcsolódó kiegészító szolgátaúsok, amelyek során a
mindinkor haáyos számviteli jogszabályoknak megfelelően köteles bizonylatot
kiállítani és szerződéseket kötni. E körben csak olyan módon vehet l'el hitelt, kölcsönt
és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszéIyezten az alapcél szerinti (köáasznú)
tevékenységénekelláíísát é§ míiködésének felmtaítását.
Az EKoSZ legftíbb szervének feladata a miiködőképesség fenntaúi§a, és a fenyegető
fizeésképtelenségesetén a hitelezők érdekeinek szem elótt tartásával a sziikséges
gazdálkoűs eredménye
intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.
felosztásra nem kerül, kivéve a törvényben lögzített eseteket, az minden esetben az
alapcél szerinti tevékenységek ellátását szolgálja.

Az EKoSZ

-

-

A

Fentieknek megfelelően az alapcél §zerinti tevékenységei a következók:
6 2 A szöVetség gd7dasági tevékenysége
szövetség gazdasági tevékenységétaz elnökség által évente kidolgozott, é§ a közgyúlés
által jóvíhagyott költségvetés alapjr|n végzi.
A szövetség árbevétele az 5.000.000 Ft-ot nem éTi el. A gazdálkodás során az EKoSZ az
érvényben lévő törvények előírrisai szerint köteles eljámi.
A szövetség míiködéséhez sziikséges anyagi háttér biztosításáról az Elnakségnek kell
gondoskodnia, az alábbi források igénybe vételével:

A

a) a tagszervezetek éves tagdíja; a tagdú mértékéta közgyúlés évente szabja
b) költségvetési támogatís
c) pályázatokból nyefi összegek
d) természetes és jogi személyek támogatrisai
e) az SZÍA 1olo-ból elnyeTt támogatás

0

meg

kamat bevételek
lap elófizetések

g)
A siovetiég kiilönböZő

gazdasági jellegú tevékenységet is fol}tathat, a törvényes előirások
fi gyelembe vételével, úg}anint:
- válalkozás szervezése az EKosZ felügyelete alatt
- gazdasági konferenciák, nemzetköZi tallílkozók szervezése
- veg].es vállalatok szervezésébenés múködésében való részvétel
- könyvkiadás, más nyomdai kiadványok megjelentetése

ó/] A,, fKOSZ bevetelei és kiadásai:
Bevételek:
a) tagdíj;

b) gazdasági-vállalkozrási tevékenységből (szolgátat.i§ nyújtásából) származó bevétel;

/),
l,Á-L'vl
/-

/ h
/
, /,/
/l. -7/^/l*a 4,r ,

/

r
r
b^Z^-4o

,u

c) költségYetési uámogatlis:
ca) a páylízat útján, valaínint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;

cb) az Euópai Unió stuktunális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból szrirmazó, a
köllségvelésból jutl,alon lámogaíis:
cc) az Eürópai Unió költségvetéséből vagy más államtól, neínzetközi szeryezettől
származó támogatlis;
cd) a személl jövedelernadó meghaíirozott íészénekaz adóZó rendelkezése szerint
kiutalt összege;
d) az állarnhitarLís alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékekéntszeüett
bevétel;
e) mrls szervezettől, illetve magánszemélltől kapott adomány;
0 az a)-e) pontok alá nem tafiozó egyéb bevétel.
Kiadások:
a) alapcéI szerinti (köZhasznú) tevékenységhez közvetlenül

kapcsolódó költségek;
b) gazdasági válalkozrási tevékenységhez(szolgáltatás ry{ljásrihoz) közvetlenül
kapcsolódó költségek;
c) a múködési költségek (ideértve az adminisztráció köitségeit és az egyéb felmeíült
közvetett költségeket), valamint a többi tevékeíységhezhasznált immateriális javak és
Lixgyi eszközök éItékcsökkené§i leíii§a;
d) az a}.{) pontok alá nem tartozó egyéb költség.

bevételeit, mind a kiaűsait a f€ntiek szerinti részletezésben,
elkiilönítetten, a számviteli előíIások szelint tartja nyilván.
Az EKoSZ kizárólag kcttós könywitelt vezethet, íragyar nyelven, forintban,
Az EKoSZ fentiek szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásai' az alapcél szerinti (közhasznú)
tevékenység é§ a gazdasági-vlíllalkozási tevékenység közöíí az előzőekben felsorolt
tevékenységek árbevételének (bevételének)arányában kell évent9 megosztani.
Az EKOSZ a gazdasági-váilalkozrisi tevékenységgei összeffiggő irimateriáis javak és a
t{rgyi eszközök értekcsökkenési leírását tliT§asági adó alapjának meghatározásakor a társasági
adóról és az osáalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe.
Ha valaInely éwe vona&ozóan megállapíüató, hogy az EKOSZ elsődlegesen gazdaságiválalkozási tevékenységúszervezetnek minősült, aZ adóhatóság a civil szeNezettel szemben
törvényességi ellenöl7esi eljáfá5l kezdeményez,

Az Ekosz mind a

6/4

Az adománygyíij tés szabályai

AZ EKOSZ javára adománygyújtő tevékenység fol},tatható. Az EKoSZ nevében lagy _jav:íra
töfiénő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a
személyhez filzódő jogok és az emberi méltóság sérelmével, és csak az E]nök í.ásbeli
meghatalmuása alapján végezhető.
Az EKOSZ részérejuttatott adományokat az adományozó nllvántartii6ába beállított kön},v
szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni-

6/5 A gazdlílkodásra vonatkozó külőnös rendelkezések:

Az EKOSZ gazdálkodására egyebekben kiilönösen a Civil Tv., a szrimvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, a civil szervezetek gazdálkodrisa, az adománygyújtés és a köáasznuság egyes
kérdéseiről 350/20tl. (xII. 30.) Korm. rendelet, a civil szervezet éves köitségvetési tervét a
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számviteli törvény szerinti egyes egyéb szerv€zetek beszámoló-készítési és könywezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóIó 22412000. (xII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni.

A

gazdátkodrásról a nyilvánosságot évente megfelelően, igy különösen a honlapján töIténó
megjelentetéssel tájékoáatni kell.
Az EKosZ múködésérőI, vagyoni, pénzügyi ésjövedelmi helyzetéről az iizleti év könyveinek

lezálását követően az úzleli é! utolsó napjával, illetve a megszúnésnapjával - mint
mérlegfordr-rló nappal - a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót
készíteni.

Az EKosZ eselében az iizleti év azonos

a naptáli é\,vel, Az iizleti év az év közben alakllló,

illetve megszúnő szervezetek esetében a megalakulás, illetve megszíinésévébentér el a
naptári é\,tőI. A mérleg fordulónapja a megsziiné§t kivéve - december 31
A beszámoló foííájáíaz EK)SZ által fol}tatott tevékenység,az éves összes bevétel (az
alapcél szerinti tevékenység és a gaz daságivállalkozási tevékenység összes bevételének)
,

nagysága, valamint a kön},wezetés módja határozza meg.

A beszimoló tarlalmaz za:
a) a mérleget (egyszerúsített mérleget),

b) az eredmény-kimutatlist (eredménylevezetést),

c) kettős kön},Witel okín a kiegészítő mellékl€tet, A kiegészítő mellékletben be kell
mutatni a trimogalási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket
támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az öntormányzati, illetve nemzetközi
fonásból, illetve mas gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, lejlesztését célzó
támogatást, adomrinlt kell érteni- KűIön kell megadni a kiegészítő mellék]etben a támogatásj
program keletóben kapott visszatéritendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásB
vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat. A kiegészítő mellékletében be kell mutatni a
szervezet által az iizleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat,
Az EKOSZ beszámolójával egyidejúleg köZhasznúsági mellékletet is készít_A köáasznúsági
mellékletben be kell mutatni a szervezet á\tal !éEzett köáasznú tevékenységeket, e
tevékenységek fő céIcsoportjait és eredményeit, valamint a köáasznú jogállás
megállapíl,isrihoz sziikséges adatokat, mutatókat. A közhasznúsági melléklet taítalmazza a
vagyon felhasmáásával kapcsolatos kimutatíst, a közhasalú cél szerjnti juttatások
kimutatását, a vezető tisáségviselőknek n}.újtott juttatlások összegét és ajuttat.ísban részesülő
vezető tisztségek felsorolását.
Az EKosZ köteles a jóváhagyásra jogosult testület átal elfogadoű beszrimolóját, valamint
közhasznúsági mellékletét - kötelező kön}.!.vizsgálat esetén a kön},vvizsgálói záradékot vagy
a záradék megadásának elutasítását is taíalmazó fuggetlen kön},Wizsgálói jelentéssel együtt
- az adott ijzleti év mé.legforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helye,mi
és közzét€noi, kötelező könpvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint
amelynek alapján a könl,rvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
Az EKosZ a köáasznúsága érdekébenállami, közigazgatási, költségvetési szervvol
közszolgáltatási szerződést köt. Nem minősüI közszolgátatási szerződésnek a feladat
rlnans7jfozását szolgáló támogatás, ha a támogatás nyújtásának minden feltételétjogszabáy
haíáEozza íÉg,és a támogatási döntés meghozatala sofán a döntéshozónak mérlegelési joga
nincs. Nem minősül mérlegelési jognak, ha a döntéshozó a jogszabályban meghatározott
támogatási keret kimeíüléséiga támogalls odaítélésérevonatkozó, ajogszabályi feltételeknek
megfeleló kérelmeket beérkezési sorrendben teljesiti.
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Az EKOSZ a vezető tisztségviselót, a tlirnogatót, az önkérrte§t, valaíniüt e személyek közeli
hozzálartozüét - a báTki által megköté§ nélkül igényb€ vehetö szolgáltaésok, illetve az
egyesiilet átal tagjrának a tag§ági jogviszony alapjáü n}.lljtott, létesítő okirahak megfeleló
juttaúisok kivételév9l- cél szerinti juttatásban nem része§ítheti.
Az EKosZ bármely cél szerinti juttatását - a létesító okiratban meghatáromtt §zabályok szeriírt
- pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pálylázati felhívás nem tartalínaáat olyan feltételeket,
amelyekből
az e§et összes körtilményeinek mérlegelésével megálapítható, hogy a
pályázatnak előIe meghat.iíozott nyertese van (§zínlelt páyázat). Színlelt pályrázat a cél szerinti
juttati§ alapjául nem szolgálhat.
Az EKoSz vátót, illetve más hitelviszon}t megteste§itő értékpapírtnem bocsáthat ki.

-

-

7.

§ Az EKoSZ lapja az Áta|veó

A

szövetség lapjának neve: Áafuető, A lapot 1991_ben alapit§tla az Erdélyi Magyarok
Tolaa Megyei Egyesiilete (EMTE). 1994. decembelétól az EKOSZ elnökségének döntése
értelmébenegyben az EKOSZ lapja is
A lap mindaddig fennáll és megjelenik, míg ennek gazdasrági és §zemélyi feltételei

biztosítotlak. A lapot kiadja: az EKoSZ és az EMTE elrtöksége A lap bejegyzési kódszíma:

ISNN- l4l6-4698.
A lap szellemisége, politíkai inin}Tltsága meg kell feleijen az EKosZ jelen
alapszabályában rögzített átaliános céüainak, törel:véseinek. Míiködésével az EKoSZ

feladatait is szolgá]nia kell. A lap auyagi fonrásaira jelen alapszabáy vonatkozó elóínásai az
ininyadóak.
A lap kiad.ísának anyagí forrásaí:. az előfizeé§ek, az elófizetók támogatrisai, a pályázatokon
nyert ö§szegek és az SZJA l%-os felajánlásai. Utóbbi két foni§ból szrirmazó összegek a lap
főszerkesáőjének és az EKOSZ etnökének megegyezese alapján kerülnek megosáásra.
A lap íőszerkesztűét az EKoSZ közg|űIése 2/3-os sótóbbséggel haafuozaílan időre
,revezi kL
Az Átalrető hörrlvele§éí, pénzúgleinekkezelé§éíaz EKosZ köt yvelője ill pénztúrosa
végzí,és az EKosZ elrrökségének taftozik elszán ollissal

A jelen Alapszabályban nem

meghatiiíozott kérdésekbenMagtatotszÁg Alaptörvényét, a
mindenkor hatilyos Polgári TöNénykön}.vet, a civil Törvén}t, illetve a fentebb megnevezett
jogszabrilyok rendelkezéseit kell megfelelóen alkalmazni.

Jelen alapszabáIy mljdo§ítli§át és eglséges szerkezetbe ,aIó.fo?hrlásót az EKosZ 2017,
truircius l l. napjón ta on köwűlése eghangú szavaaissal elíogadla.
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Dr. Szekeres Sándor
az Ekosz elnöke
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Magdó Attila

2200 Monor, Kapiszkin János u. 41.
szem. ig. szám: 2446l0 NA
hitelesítő tanú

Magdó Borbála
2200 Monor, IGpisztrán János u.41.,
§zem.ig, sziám: 809587 JA
hitelesítő t4nú
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