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A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ
COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETÉNEK
ALAPSZABÁLYA
Elhatározva a Megoldásközpontú (Solution Focus) Megközelítéssel Dolgozó Coachok, Fejlesztők és
Szervezetek Egyesületének létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok 2020. február 26. napján tartott
Közgyűlése az alábbi tartalommal fogadja el a szervezet alapszabályát:
I.
Az egyesület adatai
1.

Az egyesület neve: MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL
DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE

2.

Az egyesület rövidített elnevezése: SOLUTION FOCUS Megoldásközpontú Egyesület

3.

Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: ASSOCIATION OF SOLUTION FOCUSED COACHES,
PRACTITIONERS AND ORGANISATIONS

4.

Az egyesület székhelye: 1065 Budapest, Révay köz 4.

5.

Az egyesületet alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú
mellékletét képezi.

6.

Az egyesület honlapjának címe: http://sfegyesulet.org/
II.
Az egyesület célja, tevékenysége
1. Az Egyesület missziója: Egyesületünk missziója a megoldásközpontú (angolul Solution Focus, rövidítve SF) megközelítés széles körben való megismertetése, továbbfejlesztése, és hasznos alkalmazása
mindenhol, ahol egyének, csoportok, szervezetek, közösségek szeretnének eredményesebben működni
és együttműködni, egyben ennek erőteljes, egyszerű eszközeit keresik.
2. Az Egyesület célja: Az Egyesület kulturális, önkormányzattal rendelkező civil szervezet, amely azzal
a céllal jött létre, hogy ismertté és elismertté tegye a megoldásközpontú (SF) megközelítést a coaching
és egyéb egyéni, csoport és szervezeti fejlesztő munkában, mindezt szervezeti, üzleti és mindennapi
környezetben. Működjön együtt a szakmában érdekelt jogi és természetes személyekkel, szervezetekkel. Nyújtson szakmai érdekképviseletet tagjainak, valamint biztosítson keretet a szakmai fejlődéshez
minden érdekelt számára és gondoskodjon az Egyesület tagjai által végzett megoldásközpontú munka
minőségfejlesztéséről.
2.1. Megoldásközpontú megközelítés, szemlélet, modell (Solution Focus), alapelvek:
A megoldásközpontú megközelítés olyan paradigmát kínál a modellt használó fejlesztő
szakembereknek, szervezeteknek és vezetőknek, amelyben nem foglalkoznak a felmerülő
probléma elemzésével. A megoldásközpontú megközelítés az ügyfelet tekinti „szakértőnek” és
helyezi a fejlesztő kapcsolat középpontjába és az ő erősségeire építve támogatja őt a számára
megfelelő megoldás megalkotásában. Gyors és hatékony: a módszer alkalmazói az idő nagy
részében igyekeznek minél többet megtudni az ügyfél céljairól, a már létező, működő és jövőbeli
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megoldásairól és könnyen mozgósítható erőforrásairól. A megoldásközpontú módszertan alapjait
Steve de Shazer és Insoo Kim Berg, a megoldásközpontú rövid terápiás irányzat (Solution Focused
Brief Therapy) két alapítója dolgozta ki az 1980-as években az Egyesült Államokban. A
megoldásközpontú szakemberek azt keresik, ami egyszerűen és praktikusan működik egy
helyzetben. Arra helyezik a hangsúlyt, amit az ügyfél akar (nem arra, amit problémának érez), ami
az ügyfélnek már jól megy (nem arra, ami rosszul), a gyakorlati előrelépésre figyelnek és
támogatják az ügyfelet abban, hogy lépésről lépésre építse a saját megoldását. Ezáltal válik az
ügyféllel folytatott munka pozitív, pragmatikus folyamattá. A módszer széles körben alkalmazható:
coaching beszélgetésben, szervezetek fejlesztésében, vezetői gyakorlatban, oktatásban és
terápiában.
Magunkénak valljuk a nemzetközi Solution Focus közösség, a SOLWorld alapelveit.
A nemzetközi coach szervezetek közül az International Coach Federation (ICF) mindenkor aktuális
Etikai Kódexét és Coaching Kompetenciáit vesszük alapul munkánk során.
3.

Céljai megvalósítása érdekében az Egyesület tevékenysége különösen:
• Az Egyesület tagjai, illetve a coach szakmában érdekelt jogi és természetes személyek,
szervezetek képzésének és fejlődésének elősegítésén belül:
o konferenciák, előadások, workshopok, nyilvános coachingok, tréningek szervezése;

o kiadványok, tananyagok, esettanulmányok, módszertani anyagok, szakmai könyvek
megosztása, terjesztése, kiadása;

o új tudások, jó gyakorlatok, új szakmai ismeretek felkutatása, létrehozása, megosztása,
terjesztése, könyvkiadás;

o közösségi élet, szakmai rendezvények, találkozók, tapasztalatcserék, szupervíziók
szervezése;

•

az Egyesület tagjai részére érdekképviseletet nyújtani, szakmai elismertséget növelni, lobbizni
és minőségfejlesztést kialakítani.

•

Az Egyesület tagjainak munkájával összefüggő etikai ügyekben eljárni;

•

Együttműködni a többi, hazai és nemzetközi coaching szakmai szervezetekkel a közös célok
elérésében, és képviselni a megoldásközpontú (SF) megközelítést a szakmai közösségben;

•

Szakmailag kapcsolatot tartani a megoldásközpontú szakemberek nemzetközi közösségével,
különösen a SOLWorld közösséggel;

•

Támogatni minden olyan törekvést, amely a coaching szakma szabályozására, önszabályozására, a szakmai minimum sztenderdek elfogadtatására irányul;

Együttműködni coachokkal, mentorokkal, szupervízorokkal, tanácsadókkal, mediátorokkal és más
fejlesztőkkel, és az őket képviselő hazai és nemzetközi szervezetekkel, képző intézményekkel az
Egyesület céljaival összhangban lévő kérdésekben
III.
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok
1.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
IV.
A vagyoni hozzájárulás
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1.

Az Egyesület rendes tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj éves összege
magánszemély tagok esetében 20 000,- Ft, jogi személy tagok esetében 80.000 Ft, amelyet legkésőbb
minden év február 28. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület
bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.
Az Egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében
a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt
követően legkésőbb minden év február 28. napjáig köteles az Egyesület házipénztárába vagy az
Egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.
V.
A tagság

1.
2.

3.

Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki az Egyesület célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében
aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.
Jogi személy tag: 80.000 Ft azaz, nyolcvanezer forint éves tagdíj: jogi személy tagság csökkentett díjú
és privilegizált belépést biztosít a tag által meghatározott maximum 4 fő részére valamennyi az Egyesület
által szervezett eseményre a work-shopokat kivéve. A tag jogosult a résztvevő személyeket módosítani.
Magánszemély tag: 20.000,- Ft azaz, húszezer forint éves tagdíj: A természetes személy tagság
csökkentett díjú és privilegizált belépést biztosít a tag részére valamennyi az Egyesület által szervezett
eseményre a work-shopokat kivéve. A tag nem jogosult a részvételi jogot átadni
VI.
A tagsági jogviszony keletkezése

1. Az Egyesület tagjai azok a megoldásközpontú (SF) megközelítéssel dolgozó bel- és külföldi magán- és
jogi személyek, akik/amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:
- magánszemély esetén betöltötték a 18. életévüket
- írásban nyilatkoznak a belépési szándékról (belépési nyilatkozat)
- rendelkeznek egy tag ajánlásával (ajánló levél)
- egyetértenek az alapszabályban foglaltakkal
- a kötelezettségek teljesítését vállalják
- továbbá az Egyesület tevékenységében tevékenyen részt vesznek
- tagdíjat az alapszabálynak megfelelően rendszeresen megfizetik
- elfogadják az ICF Etikai Kódexét.
2. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az Egyesület
megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot
az Elnökhöz kell benyújtani, amely legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül határoz a
tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell
megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak
helye nincs.
3. Tiszteletbeli tagoknak választhatók azok a magánszemélyek, akik az Egyesületnek vagy a coaching
szakma hivatásként való elfogadtatása ügyének különleges, kiemelkedő szolgálatot tettek. A tiszteletbeli
tagok szavazati, választási és választhatósági joggal nem rendelkeznek, de jogosultak a közgyűlésen
tanácskozási, javaslattételi joggal részt venni. A tiszteletbeli tagok a határozatképesség tekintetében
figyelmen kívül hagyandók.
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4. Pártoló tag: lehet minden magánszemély, illetve minden olyan alapítvány, illetve egyesület, aki az
Egyesület Alapszabályának reá vonatkozó rendelkezéseit elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el az
ICF Etikai Kódex rendelkezéseit, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A
tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A tagfelvételt elutasító határozat ellen
nincs helye jogorvoslatnak. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen,
szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs.
Egyebekben jogai és kötelezettségei – ideértve a tagdíjnak megfelelő összegű anyagi hozzájárulás fizetést
is – megegyeznek a rendes tagokéval.
VII.
A tagsági jogviszony megszűnése
1.

A tagsági jogviszony megszűnik:
a./ A tag kilépésével.
b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
c./ A tag kizárásával.
d./ a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával

2.

A tagsági jogviszonyát a tag az Egyesület Elnökéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás
nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az Elnökhöz történő megérkezése napján
szűnik meg.

3.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a tagot,
aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő
magatartást tanúsít.
Kizárható a tag akkor is, ha három hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj
megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább három hónapos mulasztás
elteltét követően az Elnök írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra
történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn
belül is eredménytelen maradt.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére első fokon az Elnökség folytatja
le. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak bizonyítékait
közölni kell. Az eljárás alá vont tagot személyesen meg kell hallgatni, biztosítani kell számára a
védekezési lehetőséget. A tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot
írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az Elnökség
a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza
és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú Elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon
belül az Egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron
következő ülésén, legkésőbb a fellebbezés kézhezvételétől számított 45 napon belül nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon
belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.
A kizárt tag a határozatot 30 napos jogvesztő határidőn belül bíróság előtt megtámadhatja. A perindítás
a határozat végrehajtását nem akadályozza
Ha a tag nem felel meg az alapszabály V. 1 és VI.1 pontjában meghatározott feltételeknek, az Egyesület
a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Egyesület
közgyűlése dönt. Ilyen esetben a tagsági jogviszony megszűnésének napja a határozatnak tag általi
kézhezvételétől számított 30. nap.
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VIII.
A tagok jogai
1.

Az Egyesület tagja jogosult:
a./ az Egyesület tevékenységében részt venni
b./ az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni
c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni,
kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
d./ az Egyesület irataiba betekintetni
e./ arra, hogy az Egyesület tisztségviselőjévé, felügyelőbizottsági tagjává válasszák, amennyiben vele
szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
f./az Egyesület által rendezett előadásokon, rendezvényeken részt venni az Elnök által meghatározott
kedvezménnyel
g./ az Egyesület által működtetett levelezőlista tagjává válni, azt szakmai célokra használni
h./ az Egyesület honlapján fényképpel és elérhetőségi adatokkal megjelenni
A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő
részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a
közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.
A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.
IX.
A tagok kötelezettségei

1.

Az Egyesület tagja:
a./ Nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c./ Köteles az Egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait,
rendelkezéseit betartani.
d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az Elnöknek bejelenteni.
e./Köteles a jelen alapszabályban meghatározott célok megvalósításában közreműködni
f./ az ICF Etikai Kódexét betartva az ICF Coaching Kompetenciái mentén gyakorolni a coaching
szakmát
g./védeni az Egyesület tulajdonát.
X.
Az Egyesület szervei

1.

Az Egyesület szervei:
a./ Közgyűlés
b./ Ügyvezető szerv (Elnökség)
A Közgyűlés

1.

A közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve.

2.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
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c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel
munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk;
j) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
k) a tagdíj mértékének meghatározása.
3.

A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

4.

A közgyűlést az Elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az
Egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő
kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak a telefax címére,
illetőleg az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra
kerüljön (elektronikus tértivevény).
A közgyűlési meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt
napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni,
hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá
a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra
történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes lesz. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt
közgyűlést az eredeti közgyűlés napján kell megtartani.
A közgyűlési meghívót az Egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az Egyesület
szervei az Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend
kiegészítésének tárgyában az Elnök 2 napon belül dönt. Az Elnök a napirend kiegészítését elutasíthatja
vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat
minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a
tagokkal.
Ha az Elnök a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített napirendi pontok
szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen
nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre
jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

5.

Az Elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából,
ha
a./ az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b./ az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c./ az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

6.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult
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részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
7.

A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az
aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi
pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök
személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség
esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

8.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv
hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját
és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).

9.

A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével
hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

10.

A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az
Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

11.

A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az
egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

12.

Közgyűlés személyes részvétellel kép- és hangfelvétel egyidejű közlésére alkalmas elektronikus eszköz
útján is lefolytatható oly módon, hogy a tagok személyazonosságát megfelelően igazolni és
dokumentálni kell, valamint az elhangzottakról hangfelvételt kell készíteni. Az egyes tagok nyilatkozatait
és a többi tag erre tett észrevételeit, a nyilatkozó és tartózkodó tagok névszerinti felsorolásával, szó
szerint kell jegyzőkönyvezni. Az elektronikus úton tartott Közgyűlésről készült jegyzőkönyvet minden
résztvevő tag köteles aláírásával a jegyzőkönyvbe foglalást követő 30 napon belül hitelesíteni. Az
elektronikus úton tartott Közgyűlésen hozott határozatok a Közgyűlési jegyzőkönyv tagok általi aláírása
napján lépnek hatályba. Kép- és hangfelvétel egyidejű közlésére alkalmas elektronikus eszköz útján
tartott Közgyűlés esetén a tagok személyazonosságát az elnök állapítja meg, és gondoskodik a
párhuzamos hangfelvétel vagy jegyzőkönyv készítéséről, valamint annak 5 évig történő megőrzéséről.
Amennyiben a tag az elektronikus úton tartott Közgyűlés jegyzőkönyvének aláírását – az ok
megjelölésével – megtagadja, vagy alapos okkal feltételezhető, hogy a Közgyűlésen más személy járt el
a képviseletében, úgy kell tekinteni, hogy a tag a Közgyűlésen nem jelent meg. Ebben az esetben a
Közgyűlést 30 napon belül, azonos napirendi pontokkal meg kell ismételni.
Az Elnökség – az Egyesület ügyvezető szerve
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1. Az Egyesület ügyvezető szerve az Elnökség. Az Elnökség a Közgyűlés által megválasztott Elnökből és
3 Alelnökből áll. Az Egyesület tagjainak kifejezett rendelkezése alapján, a döntési szabadság nagyobb
fokú érvényre juttatása érdekében, az Elnököt is a Közgyűlés választja meg – tekintettel arra, hogy a
Ptk. 3:78.§ (1) bekezdése diszpozitív, vagyis a törvény megengedi az eltérő szabályozást. Az Elnökség
legfeljebb egyharmada lehet az Egyesület tagjain kívüli személy.
2. Az Elnökség ülése határozatképes, ha legalább három elnökségi tag jelen van. Az Elnökség
határozatait egyszerű szótöbbséggel (jelen levő tagok 50%+1 szavazat), nyílt szavazással hozza.
Határozatképtelenség esetén legkésőbb 60 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni.
Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha az
elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell
tekinteni.
3. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai által delegált jelöltek közül 2 éves
időtartamra. Az Elnökség a mandátuma lejárta előtt 60 nappal köteles a tagokat jelöltállításra felhívni,
valamint az Elnökség tagjai megválasztása céljából 45 napon belüli időpontra Közgyűlést összehívni.
Minden tag köteles legkésőbb a Közgyűlésen megjelölni az általa Elnöknek, illetve Alelnöknek delegált
személyt. Elnököt a tagok együttesen is jogosultak jelölni. Amennyiben a Közgyűlés valamely személy
Alelnöki jelölését nem fogadja el, úgy a tagok jogosultak a Közgyűlésen másik személyt jelölni.
4. Az Elnökség feladata és hatásköre:
a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
d) Egyesület vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztásának előkészítése;
f) a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját
elősegítő szervező tevékenység, Egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a Ptk-ban törvényben előírt intézkedések megtétele;
m) tagsági viszony megszűnésével kapcsolatos eljárás;
n) az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;
o) az Elnök éves tevékenységének elfogadása;
p) személyzeti munka irányítása;
q) tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
r) az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
s) minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az
Elnökség hatáskörébe von.
5. Az Egyesület Elnökségének tagjai a következő személyek:
Csányi Csaba (anyja neve: Uszka Erzsébet, születési hely, idő: Szeged, 1966.03.30., lakcím: 6726
Szeged, Judit utca 12.) Elnök, önálló aláírási és képviseleti joggal, akinek képviseleti jog
gyakorlásának terjedelme: általános, mandátum: két éves határozott időtartam.
Alelnökök:
Ambrus Kiry Noémi (anyja neve: Bálint Erzsébet, születési hely, idő: Cluj (Románia), 1968.02.13.,
lakcím: 1131 Budapest, Mosoly utca 13. 4.em.1.) együttes aláírási és képviseleti joggal rendelkező
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Alelnök, a jogi, adminisztratív és pénzügyi területek felelőse, akinek képviseleti jog gyakorlásának
terjedelme: általános, mandátum: két éves határozott időtartam;
Szirtesi-Nagy Réka (anyja neve: Antal Erzsébet, születési hely, idő: Nagyvárad (Románia) 1986.05.08.,
lakcím: 1143 Budapest, Ilka utca 9.2.em.11.) együttes aláírási és képviseleti joggal rendelkező Alelnök,
az egyesület esti házigazda, tagtoborzó, marketing-kommunikáció, cikkek fordítása (EN-HU),
networking (együttműködés), FB/weblap felelőse, akinek képviseleti jog gyakorlásának terjedelme:
általános, mandátum: két éves határozott időtartam;
Schramkó Irén (anyja neve: Kiss Erzsébet, születési hely, idő: Miskolc, 1988.03.16., lakcím: 3534
Miskolc, Lányi Ernő utca 12.) együttes aláírási és képviseleti joggal rendelkező Alelnök,
kapcsolattartás SF képzőhelyekkel, „kísérletvezető”, tagtoborzás, új tagokkal való kommunikáció
felelőse, akinek képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános, mandátum: két éves határozott
időtartam.
6. Az Egyesület Elnöke
Az Egyesület Elnökét 2 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységéért a Közgyűlésnek
felelős. Elnöknek bármely tag, illetve tagok együttesen jogosultak jelölni.
Az Elnök feladata és hatásköre:
– az Egyesület tevékenységének irányítása;
– a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
– a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása
és ellenőrzése;
– kapcsolattartás más civil és érdekképviseleti szervezetekkel;
– irányítja az Elnökség munkáját;
– vezeti az Elnökség üléseit;
– képviseli az Egyesületet;
– intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
– összehívja az Elnökség üléseit;
– vezeti az ügyintéző apparátust;
– irányítja az Egyesület gazdálkodását;
– utalványozási jogot gyakorol;
– gyakorolja a munkáltatói jogokat;
– az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak, számviteli nyilvántartásainak és egyéb
könyveinek vezetése, az Egyesület működésével kapcsolatos iratok kezelése és megőrzése
– minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.
A bankszámla feletti rendelkezési jogot az Elnök önállóan, az Alelnökök (bármelyik két Alelnök)
együttesen gyakorolják.
7. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a./ a megbízás időtartamának lejártával;
b./ megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c/ visszahívással;
d./ lemondással;
e./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
g./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével
A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Közgyűléshez címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha
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a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével
vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik
hatályossá.
8.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy
köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető
tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki
közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak,
az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője
nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

9.

Az Egyesület vezető tisztségviselői, az Egyesület Elnökségének tagjai.

10.

Az Elnökség a feladatok ellátására állandó és eseti szakmai bizottságokat hozhat létre. A két állandó
bizottság a TAGFELVÉTELI BIZOTTSÁG illetve az ÜGYVITELI BIZOTTSÁG, akiknek tagjait és
vezetőjét a tagság közül az Elnökség választja ki.
XI.
Az Egyesület gazdálkodása

1.

A működéshez szükséges anyagi eszközök forrásai:
- a gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásából (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel,
- költségvetési támogatás,
- tagdíj,
- az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;
- más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
- befektetési tevékenységből származó bevétel;
A vagyont pénz- és egyéb eszközök, ingó és ingatlan vagyontárgyak képezik.
2.
Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
3.
Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és
a tagok részére nyereséget nem juttathat.
4.
Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan, az Alelnökök (bármelyik két Alelnök együtt) jogosult rendelkezni.
XII.
Záró rendelkezések
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.
Alulírott Csányi Csaba Elnök igazolom, hogy az Alapszabály okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. Az Alapszabály dőlt betűvel szedett első
bekezdése, IV. fejezet 1. pont, V fejezet 2.3 pontjai, VI. fejezet 4. pont, VII. fejezet 3. pont, X. fejezet 1.b),
Közgyűlés bekezdés 12. pont, Az Elnökség – az Egyesület ügyvezető szerve bekezdés 1-6., 9-10. pontjai,
XI. fejezet 4. pontja módosultak, egyebekben az Alapszabály rendelkezései változatlanul maradtak.
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