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I. Általános ľendelkezések

lIl AZ Egyesület neve: Humusz Szövetség !

l2l AZ Egyesület magánszemélyek és környezetvédő társadalmi szervęzętek társulata
l3l Az Egyesület működési teľülęte: aMagyarorszâg
l4l AZ Egyesület székhelye: 1 11 1 Budapest, S'aru u. 1 1,

l5l Az Egyesület önálló jogi személy

II. Az Eeyesiilet célia és feladaţkiiľe

lll Az Egyestilet általános céIja az, hogy összefogja, és hatékonyabb á tegye azon magtnszemélyek és
civil környezetvédő szervezętęk munkáját' akik tevékenyen kívánnak részt vállalni ęgy
ökológiailag oľientált hulladékgazdálkodási (és azzal osszefüggo fogyasztővédelmi) rendszeľ
kialakításában. Céţa, hogy tevékenységével aktívan járuţon hozzá a környezettudatos
gazdálkodási és állampolgâri magatartási formák kialakításához.
A fenti - 1995. évi LIII. törvényből következo - felismeľéstőLvęzérelve az Egyesület kinyilvánítja'
hogy a lŻlbekezďésében deklarált

(a) terĺnészetvédelmi,
(b) környezętvédelmi,
(c) egészség-megoľzési,
(d) fogyasztóvédelmi'
(e) nevelési- és ołÍatási,
(! érdekvédelmi, éľdekképviseleti

céţait (a 201.I. CLXXV törvényben foglalt követelményeknek eleget téve) közhasznú
szervezetként valósítj a meg.

lŻl Az Egyesület alapveto és általános céţa, hogy segítse és koordináţa tagjainak a fenti céllal
kapcsolatos onálló és hatékony szakmai tevékenység ét, Így kiilonösen:

(a) közvetíti a hazai és ktilföldi szakmai információkat, t'apasztalatokat, módszereket és
tudományos eľedményeket és mintaprogramokat valósít meg,

(b) szakmai ľendezvényeket, konferenciákat, továbbképzéseket és tanfolyamokat szervez,
(c) kapcsolat ot Íaft a szakminisztéľiumokkaI, az orszâgos kornyezeti érdekegyeztetésbeno illetve a

jogszabályalkotó munkában képviseli a tagok szakmai álláspontját,
(d) szakmai segédanyagokat, ismeretteľjeszto brosúrákat, ill. környezeti nevelési és ołÍatási

anyagokat fejleszt, ad ki és teľjeszt a hu1ladékgazd.ttIkod'âs, a fermtartható termelés és
fogyasztás és az ökológiai fogyasztóvédelem teľületén,

(e) szakmai és mozgalmi kéľdésekben közos állásfoglalások, ajánlások, sajtónyilatkozatok
kiadását kezdeményezi és országos akciókat szervez,

(f) igény ęsetén szakmai információs és tanácsadó tevékenységet folýat,
(g) segíti az titalźnos hazai környezeti- és a környezettudatos fogyasztói kultúra kialakítását, a

fęnntartható életmodellek, életstílus-minták, altematív tęrmelési és fogyasztási módok'
kornyezetťllozőťlźlk népszeľűsítését (p1. pâ|yâzatok kiírásával, támogatásokkal és cél szeľinti
juttatásokkal),

(h) tag1ai fęlkérése alapjtn, szolgáltatás keretében és jellegével gyakorlati segítséget nýjt és
éľdekvédelmi tevékenységet folytat a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásában,

(i) önállóan, illetve állami feladatok átvállalásaként szalcnai projekteket dolgoz ki és részt vesz
azok megvalósításában,

Ű) a hulladékgazdálkodás, a feĺmtartható termelés és fogyasztás' illetve az ökológiai
fogyasztóvédelem témâjában segíti a kömyezetvédo mozgalmak és hatóságok lakossági



tanácsadó szolgálainak tevékenységét,
(k) kapcsolatot létesít és taľt ferm kĺilfoldi környezetvédo szervezetekkel, valamint hasonló

tevékenységet folytató egyesületekkęl és intézményekkel.
(l) a környezettudatos fogyasztói kultura és magatartás kialakulása éľdekében komyezetbarát

termékeket népszeriĺsít és foľgalmaz.

l3l Az Egyesület a fent meghatćlrozott általános céţainak megvalósítása éľdekébęn a következő,
j o gszabályb an r o gzített közfeladatok elvégzés ére köteleżi el magát :

(a) az źitalźlnos környezetvédelmi cél megvalósításą keĺetében a környezet védelmének általános
szabéiyaftől szóló 1995' évi LIII, törvény 12. Ş-a a|apján a környezet állapotanak, a környezeti
terhelések embęľi egészségre gyakorolt hatásának figyelemmel kísérése, dokumentálćsa, így
ktilönösęn az egyes kornyezeti elemek állapotával kapcsolatos információk gyújtése, kozzététele,
segítségnyrijttĺs az ezeţ<kel kapcsolatos komyezeti informáciőkhozzâjutâsźłhoz;

(b) az általános természetvédelmi cél megvalósítása keretében a környezet védelmének általános
szabéiyairőL szóló 1995. évi LIII. törvény 54' Ş-a alap1źln a környezet- illetve
természetvédelemmel, fermtartható kornyezettel és fogyasztással kapcsolatos ismerętek
terj esztés e oktatás i és közmtívelodési intézményekben;

(c) az egészség-megőľzési és fogyasztóvédelmi, valamint éľdekképviseleti cél keretében a
környezet védelmének általános szabályaiľól szóló 1995. évi LIII' törvény 12. Ş-a, valamint a
fogyasztóvédelemĺől szóló 1997. évi CLV. törvény 45. Ş (1) bekezdés'h) pontja és a
Magyaroľszág helyi önkormányzatairól szőIő 2011 . évi CLXXXIX. torvény 13.l (1) bekezdés 1 .,

5., 11. és 19. pondai a|apjân környezeti tanácsadó iroda miĺködtetése, ľendezvények, akciók
szervezése, ezze7 kapcsolatosa kiadványok készítése és te{esztése, tovâbbá lakossági
szemlé1etformá1ás;

(d) az általános nevelési-oktatási cél megvalósítása keretében a környezet védelmének általános
szabźłIyairől szóIő 1995' évi LIil. torvény 54. Ş-a, valamint a Íermészet védelméľől sző\ő 1996.
évi LI[. tĺirvény 64. $-a alapjźłĺ kornyezeti nevelés_oktatás, pedagógus képzés, szemléletformáló
kiadványok szerkesztés e terj esztés e, környezeti tanácsadás ;

(e) az érdekvéđelmi cél további elősegíţése éľdekébęn a területfejlesztésľől és a területrendezésrol
szőIő 1996. évi XXI. tv. 2Ş a) az orsztlg valamennyi térségében a szociális piacgazdašźry
kiépítésének elősegítése, a ferrntartható fejlodésfeltételeinek megteľemtése, az innováció térbeli
teľjedésének elősegítése a táľsadalmi, gazdasâgi és környezeti céloknak megfelelő térbeli
szerkęzet ki al akítás a.

/4ĺ Az Egyesület tagsain kíviil más is jogosult részęsülni az Egyesület fent részletezettkozhasznll
szolgáltatásaiból. 
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3. Ş Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nern folýat, szeÍvezęÍe pártoktól fiiggetlen és
azoknakanyagi támogatást nem nýjt. orszâggyulési képviselőjelöltęt nem állít, és nem támogat,

II.I. Az Egvesület szervezete
4. I

lll Az Ęgyesületet az alâbbi - önállóan megalakult és bíróság általbejegyzett _ táľsadalmi szervezetek
hozták létre:

(a) BME Zőld'Kőr, Budapest
(b) Göncol Szövetség, Vác
(c) Lakossági Hulladékhasznosítási Egyesület' Budapest
(d) REFLEX Kornyezetvédő Egyesület, Győr
(e) Szalamandra Egyesület, Szentendre

lŻl Az Egyesület nyitott szervezet, althoz ľendes, illetve pártoló tagként a jövőben más társadalmi
környezetvédó szęrvezet és magánszeméIy is csatlakozhaÍ,ha az Egyesület célkitűzéseivel egyet ért
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és vállaţ a az egyesül ethez taftoztlssal j áró kotelezetts égeket.
l3l Az Egyesület tevékenységének gazdasági vállalkozĺs forĺĺlâban való végzésére gazđźikodő

szerv ęzetęt a7api1ţ1ą1.

IV. Az Egvesület taeiai

Az Egyesület ľendęs és pártoló tagokból á11

lll Az Egyesület rendes tagja lehet az a bejegyzett belföldi és kiilfoldi kömyezetvédo társadalmi
szervezet, továbbá magyaÍ és ktilföldi állampolgáľságú magánszemély, amelyik/aki az'ijgyvezető
Tesţületnek benyújtott felvételi kérelmében írásban nyilatkozik arról, hogy

(a) az Egyesület célkitrĺzéseivel egyetér1 s ę célok megvalósítása érdekében szervezi és segíti
tagj ainak tevékenységét,

(b) az Egyesület Alapszabályát ismeľi' elfogadja és vállaţa atagdíj megťrzetését.

A tagfelvétel további elofeltétele, hogy a jelölt felvételi kérelmével egyidejűleg legalább két egyesületi
rendes tag írásbeli támogató ĺyilatkozaÍát is benýjtsa (magánszemé7y esetében magźnszemély és
társadalmi sz'ervezet, társadalmi szeţyezet esetében társadalmi szewezęt lehet támogató).

l2l Az Egyesületben pártoló tag lehet minden olyan belföldi és ktilfoldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, továbbá magánszemély,

(a) amely (aki) egyetért az Egyesület Alapszabályban vállalt célkitűzéseivel és
(b) vállalja az Egyesület erkölcsi és anyagi tźlmogatásći.

A pártoló tagok a támogatás módját az Egyesülettel kötött ktilön írásbeli megállapodásban
rogzítik. Az anyagi támogatás természetbeni munkavégzés, adomány, vagy pénzigyi
kötelezettségvállalás utjân egy aránt történhet'

l3l Az alapítást követően a rendes és pártoló tagok felvéte7e az Ügyvezeto Tęstület hatáskörébe
tartozik. A nem természetes személýol érkezętt kérelem esetébęn a tagfelvételnél vizsgálni kell,
hogy a kérelmezo saját döntési rendszerében jogszertĺen hatźrozta-e el a csatlakozást.
A tagfelvételrol a soron következo ktildöttgýlé st tâjékoztaÍni kell'

l4l A tagfelvétel ügyében akkor hozhatő elutasító döntés, ha a tagjelö|t szervezet (magánszemély)
mozgalmi vagy gazdasági magatartâsa sérti az Egyesület tagjainak (Alapszabályban foglalt)
érdekeit'

15 l A tagsźryi jogviszony megszűnhet:

a) ataghalźłltxaI, illetve jogi személy tag esetén a tag jogutód nélki'ili megszűnésével,
b) a tag által írásban bejelentett kilépésével,
c) felmondással: ha a tag a tagďij, illetve a vźila|t anyagi támogatás tźrgyévre vonatkozó

beťlzetésévęl hat hónappal elmąradt' Ez a rendelkezés csak akkoľ alkalmazhatő,haazIJT az
elmaradt tagdíj megfizetésére a tagot a felmondást megelozoen - megfelelo határidő
megjelölésével - írásban felszólította, és a tag fizetési kötelezettségének a felszólításban
megjelölt póthatáridoben Sem tett eleget. A tagsági jogviszony fentiek érdekében történő
fęlmondásáról a felszólítás ęrędménýelenségét követoen a laildottgytĺlés határoz.

d) kizárással, a kĹildcittgyrĺlés döntése alapján 18.Ş l4l bek. f.) pont, Ptk' 3:69 (2)l.

l6l A tag7<lzártĺsára Ýagy tagsági jogviszonyának felmondására a ki'itdöttgytĺlésnek van hatásköre, az
alábbiak szerint:

(a) Küldöttgyűlés _ az Ugyvezető Testület javaslata alap1tln _ ţ'lztlrhatja azÍ a tagot, a7<l az
Alapszabályban foglaltak súlyos vagy ismétlődő megsértésével az Egyesületnek eľkölcsi vagy
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aÍryagĺ kárt okozott (at'agkiztrtlstlra a7oztlrźlsi eljárás lefolytatását követően van lehetőség).
(b) A kĹildöttgi.rĺlés kiztlrja azt atagot, akit a bíróság jogeros és végľehajtandó szabadságvesztésre

ítélt és a közügyektől eltiltott.

Atagţ'lztĺrtĺsát megelőzo eţáľás szabźůyait a 8. $ /10/ bekezdése tartalmazza'

V. A taeok iogai és kötelezettségei

/1/ A rendes tagjogai

a) Részt vehet az Egyesület laildöttgytĺlésén és ott szavazati joggal rendelkezik.
b) Bármely egyesületi tisztségre vźůaszthaÍő, megvtůaszttlsa esetén jogosult a tisztséget viselni.
c) Véleményezési, javaslattételi és hozzźlszolási jogát az Egyesület erľe hivatott fórumain

gyakorolhatja.
d) Részt vehęÍ az Egyesület tevékenységében' rendezvényein, részesülhet az Egyesület tital

nyújtott kedvezményekben, igényelheti az Egyesület szakembereinek segítségét.
e) A testületi szervek vezeÍ'oíÍőI, valamint a tisztségviseloktol tâjékoztatâst kérhet.

l2l Arendes tag kötelezettségei

a) Az Egyesiilet szabtiyzat'aínak betartása, az Egyesületi vezęto szervek hattrozatainak
végrehajtása.

b) A megállapított tagdíj pontos befizetése.
c) Az egyesületi Vagyon megóvása.
d) Képességeihez mérten rendszeresen dolgozni az alapszabâlyi célok elomozdítás a , va7amint az

Egyesület szellemi és anyagi gyaľapodása érdekében.
e) Az Egyesülettel kötött támogatási megállapodásban foglaltak teljesítése.

l3l Aptrtoló tag jogai

a) Részt vęhet az Egyesület laildöttgytilésén. SzavazaÍi joga nincs, de javaslatokat, észľevételeket
Íehet az Egyesület működésével kapcsolatban.

b) A pátolő tag az Egyesĺ'ilettel kötött támogatási megállapodásban foglaltak szerint részesülhet
az Egyesület által nyújtott kedvezményekben.

l4l Apźtrtoţó tag kötelességei

a) Az Alapszabźiy betartása.
b) Az Egyestilet célkitűzéseinek erkölcsi és anyagí támogatása.
c) Az Egyesülettel kötött támogatási megállapodásban foglaltak teljesítése.

VL

lll Az Egyesület rendes tagja és páľtoló tagja évente egy alkalommaltagdíjat köteles ťĺzetru. Az éves
tagdíj mértékét az Egyesület Küldottgytĺlése állapítja meg és a feltételek indokolt vtitoztłsa esetén
évenként módosíthatj a.

l2l Atagdíjat az Egyesület minden naptárl év elso negyedévébenszámlázza a tagok felé.

vII. ' Az EgveŞület ügvvezető szeľvezete

Az Egyesület önkormányzatl' szęrv ęi:

a) oľszágos Küldöttgytĺlés

4



8.1

b) Ugyvezető Testület
c) Felügyelőbizottság

A KüldöttgYíĺlés

l|l AZ Egyesület legfőbb szerve az Országos Kiildottgrĺlés, amely a ľęndes tagok ktildötteiből ál1. A
magánszemély tag egyben kiildött is' aki tagsági jogait személyesen gyakorolja. A társadalmi
szęrvęzet tag jogaít egy fó, képviseletľe jogosult meghatalmazott kĺildöttj eílţtn gyakoroţa.

/2/ A Küldöttgrĺlést legalább évi egy alkalommal össze kell hívní. A laildöttgytĺlést azIJgyvezeto
Testület kijelölt tagja hívja össze, de a Küldöttgyĺlést akkoľ is össze kell hívni, ha azt a ĺapirendi
pontok megjelölésével a tagoknak - a leadható maximális szavazatok alapjźn szćtmolt- legaIâbb Il3-
a írásban kéri, vagy ha azt a Felügyelobizottsźry kezdeményezi. A kiildłjttglíĺlésen való részvétel
személyazonosítĺźsra alkalmas elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével ís megvalósítható. Az
elektľonikus hírkiizlő eszkiiznek alkglmasnak kell lenníe a tagok kiiziitti kłilcsönös ës
ko illź to zds m e nte s ko nr m u n íkdcÍó ra,
Az ígénybe vehető elektľoníkus hírközlő eszközök: Míkrofonnal és videokamerával felsłerelt

személyi számítógép,
laptop/notebook,
okosţelefon,

Az ülés abban az esetben folytatható le elektroníkus hírkijzlő eszkiizijk ígénybevételével, ha a
kezdeményező tag vagl képviselője írdsban, visszaígazolható email útjdn maga kéri a
kommunikdcíós eszköz alkalłnaaźsdt, és egyidejííleg megadja a pontos címét, illene ha - a
kizdrłőlag a tdvollévők részvëtelével tartott ülés esetében - valamennyí részvételre jogosult
rendelkezik alkalmas eszkijzzel és kapasolattal, és a tagok azonosítłźsa, valamint a tagok közijttí
kölcsöniis és korlátozásmentes kommuníkáció folyamatosan biztosított és megfelelő színvonalú.

A tagok azonosítdsa elektronÍkus hírkijzlő rendszeľ esetén s7emélyes bejelentkezés (hang, kép)
alapján a név és a képvíselt szervezet nevének érthető kijzlésével történik.

/3/ A Küldöttgyrĺlés meghívójának Iartalmaznia kell aĺľrak pontos helyét' időpontját és a târgyaLnl
tęrvezett napirendi pontokat' A meghívót úgy kell postázni,hogy azt a tagok legkésőbb 8 nappal a
Küldöttgytĺlés idopontja elott kézhez kaphassák. A meghívót elektronikus levélben is lehet
kézbesíteni.

l4l kz országos Küldottgytĺlés:
a') megállapítja és módosítja az Egyesület AlapszabźłIyât,
b.) megválasztja az lJgyvezető Tęstület és a Felügyelőbizottság tagtrait, ill. jőváhagyja a

Tanácsadó Testület osszetételét' Dönt a fenti testületek felmentéséről,
c') jóváhagyj a azEgyesilet éves munkaprogramját és feladattervét,
d.) értékéli az LJgyvezető Testület, valamint a Tanácsadó Testület és a Felügyelőbizottság

beszámolój át és dönt azok elfogadásáról,
e') megállapiÍja az éves tagdţ cisszegét,
f.) dönt a tagok kiztrásattrgyźtbaĺ,
g.) dönt az Egyesületnek más intézménnyel, szakmai- vagy éľdekképvisęleti szervezeÍtel va|ő

egyesülése, ill. az Egyesület megszűnése tárgyában'
!r'') Az egyesület Ügyvezeto Testületének tájékoztatása és a Felügyelő Bizotts âg javaslata alapjân

dont az éves közhasznúsági melléklet elfogadásáról.

Az l4l bekezdésben felsoroltak köZiil az (a), (b), (e), (Đ, (g) és (h) pontban foglaltak a KtildöttgytĺléS
kizárólagos hatásköľébe taĺÍoznak'

l5l (a) A Küldöttg1'rĺlés akkor hatźtrozatképes, ha azoî az osszeŚ tag tega\ább 50 százalékának
képviselője plusz egy tag jelen van. Hatáľozatképtelenség esetén a Küldöttgytĺlés 8 napon belüli
időpontra újból összehívható, ez a Küldöttgyűlés - az ęredeÍi napirendi pontokban - mtr a
megjelentek szâmtlra tekintet nélktil határozatképes. A megismételt Küldottgytĺlés időpontját a
megelóző Kiildöttgytĺlés meghívójában kozolni kęI| azza|, hogy hatârozatképtelenség 

_eseten 
a



megismételt kÍildottgytĺlés a megjelentekszźlmćĺto| fi'iggetlenül hattlrozatképes lesz.
(b) A hattlrozatképes kÍildöttgýlés megkezdésekoľ lęvezęto elnök, jegyzokönywezęÍo és két
hitelęsítő megvá,Iaszttlsára kenil soľ. Amennyiben valamely napirendi pont titkos szavazast igényel,
ugy az adott napirendi pont megkezdésekor minimum két fős szavazatsztlmláló bizottság
megv âIasztźtsáľa kerül sor.
(c) A határozathozata|kor nem szavazhat az 

'atag,
(1) akit ahattlrozát kötelezettségvagy felelősség alól mentesít v gy az Egyesület teľhére
másfaj ta előnyben ľészesít;
(2) akivel ahatârozat szerint szerzodést kell kotni;
(3) aki ellen a határozat a|apjźln pert kell inđítani;
(4) akinek olyanhozzâtartoző1a érdekelt a döntésben, al<:' az Egyesületnek nem tagja;
(5) aki a dontésbęn érdekelt más'szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban á11; vagy
(6) aki egyébként személyesen éľdekelt a döntésben. 

_

(d) A ťenti (c) pont tekintetében nem minős,ül előnynek akozhasznű szęwęzęt cél szerinti juttatásai
keretében a baľki á1tal megkötés nélktil igénybe veheto nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
társadalmi szervezet által tagtrźĺnak, a tagsági viszony alapjtn nyújtott, létesíto okiratnak megfelelő
cél szerinti juttâtás.

16l A Küldöttgytĺlés tilései nyilvánosak. A Küldöttgytĺlésen minden rendes tagot egy szavazat ĺl|et
meg' a tag akadályozÍatása esetén atagot meghatalmazottja is képviselheti.

/7/ A Küldöttgyűlés
(a) a hattlrozataiÍ nyilt szavazâsoĺ, egyszerű szótobbségg e7 hozza,
@) az Ügyvezető Testület és a Felügyelobizottséigtagjait titkos szavazâssa|vá,\asztja,
(p) az l4l bekezdés (a) és (g) pontjában foglaltak meghozataItthoz 2l3-os (minosített) többségű

hatźtr o zat s ziiks ége s,
(d) az éves beszámoló és armak közhasznúsági mellék1etének elfogadásáról az IJgyvezeto

Testiilet tź|ékozÍatása alapjâĺ, a Feliigyelőbizot'tság javaslataľa és annak jelenlétében egyszeľű
szótöbb s égg e| határ oz.

l8l A Küldöttgytĺlésľol jegyzokĺinyvet kell vezetni, melyben a hozott határozatokat folyamatos
sorszámmal kell ľögzíteni. A jegyzőkönyvbol - a döntés taĺta|mtn, idopontján és hatályán kíVül - ki
kel1 tűnnie a hozott hattlrozatokat szayazáson támogatók, illetve ellęnzők szttmarányźlnak. A
Küldöttgytĺlés által hozotthattlrozatokat a Küldöttgyűlésen ki kellhirdetni, valamint 15 napon belül
írásban is kozölni kell a tagokkal. A Küldottgyűlésen meghozott hattlrozatok, az adott
KiildöttgytíléS jegyzőkönyvével egnitt (a jelen pontban meghatározott tartalommal) a
Küldöttgytĺlési Hattlrozatok Kcinyvében kertilnek iktatásra és nyilvántartásta. Az elektronikus
hírközlő eszköz közvetítésével taľtott küldł)ttgyíĺlésen elhangzottakat és a meghozott
hatdrozatokat úgy kell ľiigzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek ległenek.

l9l Elel<tronikus illetve írásban történő szavazâs'. a Küldöttgrĺlésen, a személyes megjelenésben
akadźiyoztatott tagok-a jelen pontban meghatározott kivételekkel-íľásban is leadhatják
szavazatukat' A javasolt hatdrozat tervezetét a diintésre legalább 8 napot bÍztosítva írásban,
ajdnlott levélben vagl emaíl útjdn kell a tagokkal közijlni. Ha a határozati javaslat háttere nem
ismert, rövid indoklást kell aLlhoz csatolni. A tagok a javasolt hatźrozat szövegét nem
módosíthatj ttk, azt nem ęgészíthetik ki. A łlattrozat módosítása illetve kiegészítése esęitén a
szavazat érvénýelennek minosül. A tagok szavazatukat írásban, Ąânlott levélben vagy email útján
adják le és azt legkésőbb a kiildöttgyiilés idópontjtig el kell juttatniuk a ktildöttgyíilésnek. A
ldldöttgytĺlés az irtsban szabályosan megkiildöÍt szavazatok figyelembevételével hozza meg
haÍározatźú. A határozattal kapcsolatos döntésľő| az âlláspontok név szerinti megnevezésével
írásban, ajánlott levélben vagy e-mailben tájékoztatni kell a Küldöttgyúlés tagjait, s ahatátozat ezt
követoen hozható nyilvánosságľa.

Nem lehet írásban szavazni a 8. $ 4. bekezdés a), b), Đ, g), és h) pontjában foglalt kéľdésekbęn'

6
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lI0lKlzârâsi eljárás

A Kiildöttgytĺlés a tag |<lzźrâsź,ť- megelozoen - ażIJgyvezeto Tęstület javaslatára - |<lzárási eljtrźst
folytat le, amelynek során- a kj'zźtrë.sÍ megaląoz,ó tényeket, írásos vagy szóbeli bizonyítékokat
alaposan méľlegeli egy három tagú, eseti jelleggel - a Küldöttgýĺlés tagjainak képviselőiből -
létrehozott tanács. A kizárź,si eţáľás során a \<:zámi javasolt tag, illetve annak képviselőjének
személyes meghallgatását is biztosítani kell. A l<lzttrt.sí eţáľás eredményeként hozott határozatot
írásba kell foglalni és azt ľészletes - az eljźlľćs során feltáľt tényeket és azok éĺtékelését tartalmaző -
indokolással kell ellátni. Ezen, a kjzttrźĺsi eţáľást Ieztĺro hattltozatot az eljźrásban érintętt taggal
közölni kell. t

.Az Üewezető Testiilet(elniiksée)

11l AzÜgyvezető Testiilet (Üĺ) az országos Küldöttgyíĺlés operatív Szervę, amely a két kÍildöttgyĺlés
közötti idoszakban teţes joggal és felelősséggel irćnyítja az Egyesület tevékenységét. Szakmai
munkájának megaLapozźlsa érdekében az ĺJT a Küldöttgyűlés felé javaslatot tehęt a Tanácsadó
Testület összętételéľe, illetvę fęlmentésére'

l2l Az országos I)gyvezeto Tęstület legatlźbb 3 tagJât a Küldöttgyűlés 2 évre vâ\asztja. Üléseit szükség
szerint, de legalább kéthavonta tartja. Az üléseket az elnökhívja össze elektronikusan.. Az ülést
két UT tag egyiittes kérelmére,(a napirendi pontok megjelölésével) az elnök 15 napon belül köteles
ĺjsszehívni'

l3l Az'Ügyvezeto Testület (itkos szavazássaI, egyszeľű szótöbbséggel) saját tagjai közül két éves
időtartamra elnökotválaszt' AzIJgyvezető Testület többí Íagtra alęlnökként tevékénykedik'

l4l Az alelnökök akaďźiyoztatás esetén helyettesítik az elnökĺit.
l5l AzÜT tagok az SZMSZ-ben meghat trozotÍképviseleti és utalványozási jogokkal rendelkeznek.
16l AzUgyvezető Testület szakmailag fontos tárgyalások, akciók lęvezetéséľę alkalmanként szakmai

ügyvivőt jelölhęt ki' aki az Egyesületet ktilső féltel szemben jogosult képviselni.

17 l Az U gyvezetó Testülęt:
a) az Orsztlgos Küldcittgyrĺlés határozatainak és irányrnutatásainak megfelelően irćtnyítja az

Egyesület tevékenységét,
b) osszehangoţaaÍagokszakmai munkáját, és ahhoz állásfoglalásokat fogad el,
c) a hatékonyabb és szaksżertĺbb fellépés érdekében, szükség esetén előzetes egyeztetés után az

Egyesület nevében koncepciókathagy jóvá, és javaslatokat tesz meghatźrozott gazdasâgi- és
jogi szabályozások bevezetésę éľdekében,

d) meghatározott feladatokhoz szükség esetén időszaki, ill. szakmai bizottságokat hoz létľe;
felügyeli az előterjesztések, a közös állásfoglalások, ill. a dokumentumok kozreadásât,

e) pâlyâzatok benyujtásáról dĺint, és ellenorzi apâIyâzati elszámolás folyamatźi,
Đ azSZMSZ keretében szabźiyozza saját működését,
g) ir âĺy ítj a az E gye sül e Í' nęmzetko zi munkáj át,
h) felügyeli a hulladékgazdálkodással érintetĹhatóságokkal, gazdá,lkodő szervezetekkel, valamint

hazai és kiilföldi szakmaí szervezetekkel való kapcsolattaľtást,
i) jóváhagyja az Egyesület Szervezeti és MűködésiSzabá,lyzatát és dönt azokban a kérdésekben,

melyeket az Alapszabály nem utal a kiildöttgýlés kizárólagos hatásköľébe,
j) összehívja és elokészíti az Egyesület Küldöttgyĺtését. Ennek keretében összeállítja a

Küldĺittgýlés napiľendj ét, meg!árgya|ja akozgyűlési eloteľjesztéseket, hatátozatl'javaslatokat
és elkészíti az éves közhasznúsági mellékletet

k) felügyeli az Egyesületen belüli infoľmációáram1ást,
l) biztosítja a szerződésekből szârmazőjogok és kötelezęttségek teljesítését.

l 8l AzÜgyvezeto Testiilet ülései és hattĺrozatal:

a) A legalább haĺomtagú Ugyvezeto Testület hatźrozatképes' ha azorl az legalább két tag jelen
van.

b) Az Ugyvezető TestriIet hattrozatait egyszerű szótöbbsé ggel hozza. Szavazategyenlőség esętén
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I 1.1

a javaslat elvetettnęk tekintendő.
c) AzUgyvezető Testiilet üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetmi, melyekben ahozotthatârozatokat

folyamatos sorszámmal kell ellátni. A jegyzőkönyvbol ki kell tĺinn'ie a hatźlrozat
meghozatalźnak helye és ideje, ahatátozathatźiya, az ęgyęshatározatok sz'avazâsi arâĺytnak,
valamint a,hozott hatźtrozat tartalmának, a teljesítési határidoknek és a teţesítésért ťelelos
személynek' A jegyzokönyvet két jelenlévó tag hitelesíti és az IJgyvezeto Testületi
Hatćrozatok Könyvében iratÍĺlrozza.

d) A hozott hattĺrozatok érintettekkel való kozlésének módját a Szervezeti és Működési
SzabtĺIyzat tarta|mazza' Ugyancsak ez rendelkezik az lJgyvezetó Testtileti döntések (i11. a
szervęzet működésével kapcsolatosan keletkezett iľatok) nyilvánosságáról'

e) Az ügyvezeto testület ülései nyilvánosak.

l9l AzIJgyvezeto Testület haÍärozaÍhozata|tlbannem vehet részl az a szeĺnély, aki vagy akinek közeli
hozzátartozőja lPtk.8:1.Ş (l) bekezdés 1. pont/, élettársa (a továbbiakban egyútt: llozztltartozo) a
hatźĺrozat a|apjźln

a) kötelezettség vagy felelősség alólmentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illętve a megkötendő jogügyletben egyébként éľdekelt'
c) Nem minősül előnynek a közhasznú szeţvezet cél szerinti juttatásai keretében a btltl<l ëłltal

megkotés nélkĹil igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás; illetve a társadalmi szęrvezęÍ tiÍal
tagsénak, atagsâgi viszony alapjân nyťljtott, létesíto okiľatnak megfelelő cél szerinti juttatás.

lI0l Az Ugyvezeto Testület a kiildottgyrĺlésnek tartozik felelosséggel. Tevékenységéről és
tap asztalatairó l b ęs zámo I az or szágos lail dö tt gyrĺ l é snek.

Az elnäk

Az elnok az opetativ ügyvezető testület választott tagjaként fęlel az operatív szintű megvalósítás
itźnyítâsâért, és szervezi a tęstiilęt munkáját. Így kiilonösen:

/1/ összehívja és vezeti azlJgyvezető Testület iiléseit,
l2l aKntdöttgyűlés, iłletve azIJgyvezető Testület hattrozataiĺak megfelelően folyamatosan irányítja
az Egyesület ügyeit'
l3l két testületi iilés között dont a testület hatáskörébe tartoző süľgős 'ügyekben. Dontéseirol a
következő testületi Ĺilésen köteles beszámolni a testületnek, .

l4l foIyamatosan kapcsolatottart a Tanácsadó Testület és a Felrigyelobizottság elnökével'
l5l gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület alkalmazottai felett'
16l az elnok<jt elfoglaltsága esetén a kijelölt ĺJgyvezeto Testületi tag helyettesíti.

A Felüevelőbizotts'íe

l1l Fel'adata az Egyesület törvényes múkodésének, gazdálkodásának ellenorzése.
l2l Kózvetlenül a Ktildöttgyűlésnek van alárendelvę és annak beszámolási kötelezęttséggel tartozik.

A 3 tagu bizottságot 2 éves időtartamra a Küldöttryűlés vtůaszţa.
/3/ Nem lehet a Felü$yelőbizottstłg elnoke vagy ÍaĄa, illetve könywizsgâ|őja az a személy, aki

a) azUgyvezető Testület ęlnöke vagy taga,
b) az Egyesülettel a megbizatźlsán kívĹil más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszoĺybaĺ'l

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban âII, ha jogszabály másképp nęm
rendelkezik,

c) az Ęgyesület cál szerinti juttatásából részesül - kivéve a báľki által megkötés nélkiil igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, éş a társadalmi szervezet âltaltagJânak tagsági viszony
alapján nýjtott, létęsíto okiratnak megfelelo cél szerinti juttatást-' illetve

d) az (a) _ (c) pontban meghatáľozott személyekhozzźltartozója.
l 4l AF eligyelőbizottság:

a) titkos szavazá,ssal tagjai közül maga váLaszt elnökĺit, ill. meghatáľozza elleĺőrzési tervét és
SZMSZ-4,

b) ellenőľzi az Egyesület jogszabá,Iy, ill. alapszabály szerinti mrĺködését, az Egyesület pénnlgyi
és számviteli tevékenységét.
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b) az Felügyelőbizottság elnöke azĺJgyrezeto Testületi ülések állandó meghívottja.

/5/ A Felügyelóbizottság szükség szerint ülésezik.
a) Uléseit ablzottstry elnöke hívja össze, de azt bármelyik tag' ill' a Tanácsadó Tęstület vagy az

U gyv ezetó Testület is kezdemény ezheti.
b) A bizottsághattlrozatképességéhez abizottsági elnök és egy tagjelenléte szükséges.
c) A bizottság a döntést igénylo kéľdésekben sorszámozotthatározatot hoz, melyeket _ szükség

esetén- azigyvezeto testület vagy a laildöttgrĺlés elé teľjeszt.
d) A bizottsźłghatârozatait egyszeľű szótobbséggelhozza. SzavazaÍegyenlőség esetén a javaslat

elvetettnek tekintendo.
e) Sürgős beavatkozásÍ feltétďrező esetekbęn a bizottsági elnök írásbeli jelzéssel élhęt az

Ugyvezető Testület felé' amely azt|egkozelebbi ülésén megtárgyalni köteles.

VIII. Az Egvesület Tanácsadó Testĺilete

A legalább 5 fős Tanácsadó TestileteÍ az Ugyvezető Testület által jelölt személyek könil a
Küldöttgyűlés 2 évre vtiasztja.

lllA Taĺácsadó Testület (TT) az Egyesület stratégiai tanácsadó, konzultâciós tęstülete.
Elsodleges feladata az ĺJT munkájának segítése az Egyesület feladatainak szakszeľtĺ teţesítése
éľdekében.

l2l A TI indokolt esetben jelzéssel éIhet, az ÜT, illetve a FeltigyelobizoÍtság elnöke felé,
kezdeményezheti a testületek összehívását (illetve közos ülés tartástlt),

l3lATaĺźrcsadó Testülęt elnökét (titkos szavazźssal, egyszeľű szótobbséggel) saját tagjai közül a
testület maga v âlasztja meg.

/4/A Testület tagjai szükség szerint nyrijtanak egyedi ęsetekben tanácsot illetve üléseznek.
Utóbb i esetb en döntéseiket e gyszeľtĺ szótöbb sé gg ę| hozzźlk.

13.Ş Az Egyesület vęzeÍő tis.ztségviselője:
(a) AzUgyvezető Testület elnöke és tagjai (alelnökök)
(b) A FelügyelobizotÍstl,g elnöke és tagjai

l l l A v ezeI'ő tisztségvíselő összeférhetetlensége

(a) Az Egyesület vezeto tisztségviselője csak büntetętlen eloéletű magyaţ állampolgár leheţ.
Valamely közhasznú szęrvęzet megszűntét követo három évig nem lęhęt az Egyesület vezętő
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését
megelőzó két évben legalább egy évi _ vezeto tisztséget, amely
- jogutód nélktil szűnt meg úgy, hogy az ti|amj adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
v âmtartoztłsát nęm egyenlítette kí,
- amellyel szemben az álIami adó- és vámhatóság jelentos összegű adóhiáný tárt fel,
- amellyel szemben az âLlami adó- és vámhatóság iz|etlezźĺrâs intézkedést alkalmazotÍ, vagy
üz\ ętlęzâr âst helyett e s ítő b íľs á got s z ab ott ki,
- amelynek adősztlmćtt az til'ami adó- és vámhatóság az adőztş ĺendjérol szóló törvény szerint
felfiiggesztette, illetoleg törölte.
A vezető tisztségviselo, illetvę az ennek jelölt személy koteles valameĺľryi érintett közhasznu
szervezetet előzętesen tájékoztaÍni arľól, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szęrv ezetnél is betölt.

Avezętó tisztségviselok nem lehetnek egymás közeli hozzíltartozói (Ptk' 8:l' Ş (1) bekezdés 1.



pont)

(b) Az Egyesületben nem lehet a FelügyelőbizoÍtsâg elnöke vagy tagtra, illetve könywizsgálója
az, al<t

ba) azlJgyvezető Testület elnöke vagy taĄa,
bb) a közhasznő szervezettel a megbizatá,sźln kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyb an til, ha jogszabály

' másképp nem ľendelkezik,
bc) a közhasznú szeľvezeÍ céI szerinti juttatásából ľészesül _ kĺvéve a báľki által
megkötés néllnil igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szerveŻet
á"Ltal tagJânak a tagsági jogviszony alapjtn nýjtott, létesítő okiratnak megfe1elő cél
szerinti juttatást -, illetve
bđ) az a) - b) pontban meghattlrozott személyek hozzátaľtozőja'

lŻl A vezeto tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervęzetęt elozetesen tájékoztatni arĺól, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is
betölt.

14.1 Az Egyesület képviselëtérę az Ugyvezető Tęstületi tagai - az elnök és az alęlnökök - jogosultak
önálló alâír âsi j oggal.

15.l Az Egyesület nevében kotelezettséget - az SZMSZ-ben foglalt korlátok között - az ĺJgyvezetó
Testület tagjai vállalhatnak. A bankszámla feletti rendelkezéshez legalthb két Ügyvezető Tęstületi
tag alźłír ása szüks éges.

X. Iratnyilvánossáe

16.Ş

Az egyesrilet szewezetszeru mrĺködésével kapcsolatos dokumentumok (így a testületi ülések
jegyzőkönyvei, az Egyesület által kötött szerződések és kíadott áliásfoglalások) nyilvánosak. Ez
alól kivételt képeznek a személyi, fegyelmi és munkaügyi tźrgy,,l döntésekkel kapcsolatos iratok.
Az iratokba az Egyesület székhelyén _ az Egyesület képviselójével elozetesen egyezteteÍt
idópontban - báľki betekinthęt, azol<rolsaját költségéĺe másolatot készíthet. Az éves közhasznúsági
mellékletet - köztenileten elhelyezett hirdetőtábltlra vallő kifüggesztésse|, az Egyesület honlapján'
illetve sajtóban való kozléssel_ mlndęnki sztlmtlrahozzáféľhetové kell tenni (2011.évi CLXXV tv.
30'Ş/4/ bek.)

/1/ A küldöttgyíĺlés és az LJgyvezeto Testület döntéseinek nyilvánosságát (a 18.Ş /1/ bekezdésben
foglalt kivételekkel) biztosítani kell. A hozott hatârozatokaÍ az elnok 1 5 napon belül a közvetlenúl
érintettnek írásban megkĹildi. A közlésnek pontosan tarÍalmazĺia kell a hivatkozott döntés céIjât, a
végĺehajtással kapcsolatos tájékoztatást (a feladathoz biztosított anyagi-technikai hátteľet, a
szolgáltatás módjáQ, illetvę a határidoket. Ugyancsak az ęlnök gondoskodik arľól, hogy a vezetó
szervęk döntései az egyesiilet kozterületen elhelyezett hiľdetőtábláján kif{iggesztésre kerüţenek és
megjelenjenek az egyesület honlapján is.

l2l AZ Egyesület a honlapján, illetve közterületęn elhelyezett hirdetotábláján keresztül nyilvánosságĺa
hozza az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a Íźlmogattlsi lehetőségeket, azok
métékét és feltételeit, valamint a működéséről készült éves szakmai és pénzĺ'igyi beszámolóját és
annak közhasznúşági mellékletét.

XI. Ąz Bgvesület gazdálkodása

lll Az Egyesület saját költségvetése aIapjtln gazdálkodik a mindenkon pénzugyi és számviteli
szabályok betanásával.

lŻl Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céţainak megvalósítása érdekében,
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azokat nem veszélyeztętve végez.
l3l Az Egyesület bevételei:

(a) a tagok tagdţbevételeiből származó beťlzetések,
(b) jogi és magánszemélyek, a pártoló tagok, ill. más szervęzętek felajánlása, hozzájtlĺulâsa,
(c) pźiyázatokon és az tiIami feladatok ź.tvźilaltsź'ľal elnyert összegek,
(d) alapszab á,ly szeru tevékenys égb ől szźrmazo egyéb b evételek,
(e) adományok,
(Í) a vagyon hozaďéka,

. (g) tr'%ofelajźłnlźlsokból szźlrmazőbevételek.
l4l AZ Egyesület kiadásai:

(a) a Humusz szakmai folyóiľatának, oktatási és ismeľettęrjesztó kiadványainak kiadásával és
terj esztésével kapcsolatos költségek,

(b) oktatási anyagok, eszközök, műszerek vźstrlása,
(c) központi és helyi irodák, saját ingatlanok feĺntartási költségei, ügyviteli, személyi és dologi

kiadások,
(d) a Humusz projektjeivel, rendezvényeivel, akcióival, érdek-képviseleti, i11. gazdźikodő

tevékenységével kapcsolatos kiadások,'
(e) a tagokkal való kapcsolattartás költségei, illetve a kiilťoldi szelvezetekhezbęťlzętętÍt'agdijak,
(f) az Egyesület működtetésével kapcsolatos egyéb költségek.

l5l AZ Egyesület Íartozâsaíért és egyéb kötelezęttségeiért saját vagyonával felel.
16l AZ Egyesület a gazdźikodása soľán elért erędményét nem osztja fel, hanem II' fejezetben foglalt

céţai, fęladatai megvalósításához kapcsolt (3./ bekezđés szerinti) kiadások fedezésére fordítja.

XII. Vegyes ľendelkezések
l8.Ş

lIl AZ Egyesiilet jogutód nélktili megsztĺnése esetén a Ptk' 3:85 Ş ľendelkezései azittlnyadóak, amely
szeľint elsődlegesen az Egyesület esetleges hitelezoinek igényeit kell kiegyenlíteni' majd ezt
követoęn' a megszűnés után fennmaradó vagyont az Egyesület céţával azonos vagy hasonló célra
létrehozott közhasznú Szervezetnek kell átadni.

l2l Az Alapszabźiy által nem éľintett kérdésekben a Ptk., az egyesülési jogról aközhasznlljogállásról
és civil szęrvęzętek működéséről és támogatásáról szóló töruény megfelelő rendelkęzése aâ"
irźĺĺyado.

A civil szęrvęzetek bírósági nyilvântartâsáról és az ęzze| összefüggo eljárási szabályokľól 2011. évi
CLXXK. törvény 38. Ş (2) alapján igazolom, hogy jelen - a 9. $ lŻl-l3l bekezdései, és a 9. Ş /8/ a) pontjának
módosítása révén - módosított AlapszabáIy _ mely változásokat dolt és félkövér kiemelés jelöli _ egységes
szerkezętbe foglalt szövege megfelel a Ż0Ż0. szeptembeľ 23. napjźtn megtartott kildöttgyrĺlésen hozott KH-
612016 sz' kÍ'ildöttgyrĺlésihatćlrozattal elfogadott módosítások alapján hatályos tartalomnak'

Készítette és ellenjegyezt"e 2020. szepÍember Ż3
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