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Alapszabály 

 
I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

 1.§ 
(1) A Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban Egyesület) Magyarországon 

működő, önkormányzati elven alapuló közhasznú szervezetként tevékenykedő egyesület, amely az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) alapján működik. 

 

(2) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és 

pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

 (3) Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltv.) 2.§-ának 

20. pontjában meghatározott közhasznú tevékenysége keretében, a Civil tv. 2. §-ának 19. pontjában 

meghatározottak szerinti állami feladatokat, mint közfeladatokat közvetlenül vagy közvetve látja el 

úgy, mint:  

 
a.) a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok 

különösen: 

- Közreműködés az állam és az önkormányzatok természet- és 1995.évi 

LIII.tv.1.§/2/bek. f.) pontja környezetvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában 

2011.évi CLXXXIX.tv. 13.§ /1/ bek.  

- Részvétel a természetvédelmi területek feltárását, bemutatását, fenntartását segítő 

munkákban.  

- A környezet védelmére irányuló lakossági kezdeményezések támogatása, 

segítségnyújtás a nyilvánosság részvételének érvényesítésében. 1995.évi LIII. tv. 1.§ 

/2/bek. f.) pontja  

- Aktív részvétel a települések terület-felhasználását, az építés helyi 2011.évi 

CLXXXIX.tv.13.§ /1/ bek. rendjének szabályozását, természeti és épített értékeinek 

fejlesztését, 1. pontja Védelmét célzó településrendezési eljárásokban 1997. évi LXXVIII. 

tv. 6. és 7.§  

 

Ezen önkormányzati feladatokhoz sorolható tevékenység végzésével az Egyesület 

közfeladatot lát el. 

 

 

b.) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64. § (1) bekezdése alapján - a 

Kt. 54-55. §-ában foglaltakon túl, - a természet védelmével kapcsolatos ismereteknek az 

oktatásával - az állami, önkormányzati intézmények és más szervezetek bevonásával - elő 
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kell segíteni, hogy a társadalom természetvédelmi kultúrája növekedjen. E téren kifejtett 

tevékenységével az Egyesület közfeladatot lát el. 

 

 

(4) Az Egyesület az alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 

adatait a honlapján http://www.zoldjovo.hu/ hozza nyilvánosságra. 

 

2.§ 

 

(1) A szervezet neve:   Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület 

rövidítve:     Zöld Jövő 

angolul:     Green Future Environmental Group 

 

(2) Az Egyesület székhelye: 1222 Budapest, Nagytétényi út 35. - Művelődési Központ - 

 

(3) Az Egyesület működési területe: Magyarország 

 

(4) működési köre: környezetvédelem és természetvédelem (fő tevékenység), 

ismeretterjesztés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, hagyományápolás 

(5) Az Egyesület alapítási éve:  1990 

 

(6) Az Egyesület a létesítő okiratában alább megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló 

szervezet, amelynek a szolgáltatásai elsősorban nem a tagjai vagy munkavállalói, 

illetve önkéntesei, de más, kívülálló harmadik személyek számára is hozzáférhetőek. 

Az Egyesület közfeladatot lát el, amikor  

 

a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. §  (2) bekezdése 

deklarálja, hogy a köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék 

érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, 

és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja. A köznevelés 

egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a 

szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a 

fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A 

köznevelés egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó 

egyéni célokat. 

A köznevelés törvényben megfogalmazott céljait szolgálja az Egyesületnek a 

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés terén kifejtett 

tevékenysége. 

b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

7.), 8.), 15.)-16.) pontja alapján a helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 

- a kulturális szolgáltatás, különösen a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása,  

- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;  

- sport, ifjúsági ügyek. 

Ezen önkormányzati feladatokhoz sorolható tevékenység végzésével az Egyesület 

közfeladatot lát el. 



 3 

c) Az Alaptörvényben foglaltakkal összhangban állami feladat a környezetvédelmi 

tevékenység a környezet védelmének általános szabályairól szól 1995. évi LIII. 

törvény 10.§-ának rendelkezése szerint. Az élővilág változatossága, élőhelyeinek 

megőrzése, a tudományos, kulturális vagy esztétikai értékekkel bíró területek, 

képződmények, létesítmények megőrzése és helyreállítása érdekében - e 

törvénnyel összhangban - külön törvények rendelkeznek a természet és a táj 

védelméről, az állatvédelemről, az állategészségügyről, a növényvédelemről, 

továbbá a növényegészségügyről, valamint a műemlékek védelméről. 

d) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64. § (1) bekezdése alapján 

- a Kt. 54-55. §-ában foglaltakon túl, - a természet védelmével kapcsolatos 

ismereteknek az oktatásával - az állami, önkormányzati intézmények és más 

szervezetek bevonásával - elő kell segíteni, hogy a társadalom természetvédelmi 

kultúrája növekedjen. E téren kifejtett tevékenységével az Egyesület közfeladatot 

lát el. 

(7) Az Egyesült működése felett a törvényességi ellenőrzést a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező ügyészség gyakorolja. 

 

3.§ 

 

(1) Az Egyesület emblémája: 

(A végtelent szimbolizáló fekvő nyolcas, benne egy-egy 

állati és emberi lábnyommal) 

 

(2) Az Egyesület pecsétje: a mellékelt lenyomati minta szerint. 

 

 

II. 

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI 

 
Az Egyesület célja 

 

4.§ 

 

 

(1)  Az Egyesület célja a természeti és környezeti értékek megismertetése, azok védelmének 

aktív elősegítése, hozzájárulva a XXII. kerület és egyes más térségek környezetvédelméhez, 

az egészséges és emberi környezet megteremtéséhez. Fenntartás nélküli elősegítése annak az 

alapelvnek, hogy az élethez és az egészséghez való jog a legalapvetőbb emberi jog és csak 

ezen jog tiszteletben tartásával érvényesíthető minden további emberi jog. 

 

(2) Az Egyesület közhasznú tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait az Egyesület 

tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban foglaltak szerint. 

 

 

Az Egyesület feladatai 

 

5.§ 
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(1)  Társadalmi fórum biztosítása a kerületben és a térségben a lakosságtól, társadalmi 

szervektől, politikai szervezetektől kiinduló, a környezetvédelemmel kapcsolatos 

észrevételek, javaslatok megvitatásához. 

 

(2) Összekötő kapocsként támogatni a lakosság és az üzemek, intézmények, a helyi 

közigazgatás és a szakigazgatási szervek, tömegtájékoztatási eszközök és más szervezetek 

közötti párbeszédet a helyi és regionális környezetvédelmi kérdések tekintetében. 

 

(3) Szakértői vizsgálatok, felülvizsgálatok indítványozása a környezetszennyező hatások, 

megbetegedések okainak felderítésére. Az illetékes szakhatóságoknál a szükséges 

intézkedések megtételének kezdeményezése, közreműködés a vizsgálati eredmények 

nyilvánosságra hozásában. 

 

(4) Kapcsolatok kiépítése a természet és környezetvédő szervezetekkel, mozgalmakkal, 

városvédő és szépítő egyesületekkel helyi és országos szinten egyaránt. 

 

(5) Részvétel a bioszféra és az ország természeti kincseinek megóvásában, különös tekintettel 

a XXII. kerületben található vagy azt érintő természeti értékek védelmében (pl. Háros-sziget, 

Tétényi-fennsík, Dunapart) 

 

(6)A környezeti nevelés, tudatformálás elősegítése a társadalom legkülönbözőbb rétegeiben, 

korosztályaiban. 

 

(7) Szolgáltatások nyújtása az alábbi területeken: 

a) A lakosság és a döntéshozók felvilágosítása, tudatformálása. 

b) A környezet állapotával kapcsolatos adatok megszerzése és terjesztése. 

c) Rendezvények, társadalmi megmozdulások szervezése. 

d) Kutatások és fejlesztések támogatása a környezet és a természetvédelem 

területén a helyi és regionális problémák megoldása érdekében. 

e) Helyi és térségi önkormányzati döntések meghozatalát elősegítő javaslatok 

kidolgozása. 

f) Kapcsolattartás nem kormányzati szervezetekkel, intézményekkel, helyi, 

regionális és, országos szinten. 

g) Környezeti nevelés. 

h) Környezeti tanácsadás. 

i) Alkalmi kiadványok, tanulmányok, ismertető anyagok megjelentetése és 

terjesztése. 

j) Egyéni, egészségügyi, környezeti és közösségi rehabilitáció. 

 

III. 

 

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 

 

Az Egyesület tagjai 

6.§ 
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(1) Az Egyesület tagja lehet minden természetes vagy jogi személy, függetlenül 

nemzetiségétől, vallásától, politikai álláspontjától, fajától és nemétől, aki az egyesület 

alapszabályát elfogadja és a tagdíjat befizette. 

 

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

 

7.§ 
 

(1) Az egyesület rendes tagokból és tiszteletbeli tagokból áll. 

 
(2) Az Egyesületbe való belépés, illetőleg kilépés önkéntes. 

 

(3) Az Egyesület rendes tagja lehet, aki elfogadja az alapszabályt és fizeti a tagsági díjat. 

 

(4) A tagdíj éves összegét a Közgyűlés határozza meg. 

 

(5) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az Elnökség javaslata alapján és a Közgyűlés 

jóváhagyó döntése után az a természetes személy, aki az Egyesület ill. a kerület környezete 

érdekében kifejtett kimagasló eredményei alapján azt kiérdemelte. A tiszteletbeli tag tagdíj 

fizetésére nem kötelezett, az Egyesület rendezvényeire meghívást kap. A tiszteletbeli tag az 

egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem 

választható. 

 

8.§ 

 

 

(1) A tagsági viszony kilépéssel, kizárással, vagy törléssel szűnik meg. 
 

(2) Az Egyesületből való kilépést írásban kell közölni az elnökséggel. Az írásbeli bejelentés 

napjától a tag jogai automatikusan megszűnnek. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága 

idején keletkezett kötelezettségek alól. 

(3) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan 

vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi 

szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. 

(4) A kizárás alá vont tagot értesíteni kell az eljárás megindításáról. Lehetőséget kell részére 

biztosítani a védelmében felhozható tények és bizonyítékok előadására. 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. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. 

(5) Törléssel szűnik meg a tagsági jogviszony, amennyiben a tag elhunyt, illetve – felszólítás 

ellenére – a tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. A tagdíjfizetést legkésőbb 

minden év március 15-ig kell teljesíteni. A késedelembe esett tagot az Elnökség köteles 

haladéktalanul, írásban felszólítani a teljesítésre. Ha a felszólítás kézhezvételét követő 15 

napon belül nem tesz eleget a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének, akkor törléssel megszűnik 

a tagsági jogviszonya. 

 

 

IV. 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
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A tagok jogai és kötelezettségei 

 

9.§ 

 

(1) Az Egyesület tagjainak jogai: 

 

a) részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, 

b) választhat és választható az Egyesület szerveibe, 

c) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az Egyesület, 

valamint szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet az Egyesület 

irataiba, amennyiben az nem sérti más tagok jogos érdekeit, 

e) ajánlásokat tehet az Egyesület, az Egyesület szerveit és az Egyesület 

tevékenységét érintő kérdések megtárgyalására, 

f) tájékoztatást igényelhet az Egyesület bármely tevékenységéről. 

     

(2) Az Egyesület tagjainak kötelezettségei: 

 

a) az Egyesület céljainak és eredményességének elősegítése, 

b) az Egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint határozatainak 

a megtartása, illetőleg megtartásának biztosítása, 

c) a tagdíj megfizetése, 

d) nyilvántartási kötelezettség elősegítése. 

 

V. 

Tiszteletbeli címek adományozása 

 

10.§ 

 

(1) A tiszteletbeli cím azoknak a személyeknek adományozható, akik kimagasló 

tevékenységükkel az Egyesület célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását hosszú időn 

keresztül eredményesen segítették elő és erkölcsi támogatásukkal, szakmai hozzáértésükkel 

továbbra is a Szakszövetség rendelkezésére állnak, vagy az Egyesület érdekében hosszú időn 

keresztül kimagasló tevékenységet fejtettek ki és korábban az Egyesület vezetésében 

valamely tisztséget betöltöttek. 

 

(2) A tiszteletbeli címek felsorolását és adományozásának rendjét külön szabályzatban kell 

meghatározni. 

 

(3) A tiszteletbeli cím adományozása az Egyesület elnökségének előterjesztése alapján az 

Egyesület közgyűlésének hatáskörébe tartozik. 

 

 

VI. 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 

 

11.§ 

 

(1) Az Egyesület szervei: 

a) a közgyűlés; 
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b) az elnökség; 

 

 

VII. 

AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE 

 

A közgyűlés összehívása 

 

12.§ 

 

(1) Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlést az elnöknek legalább 

évente össze kell hívnia. Az elnök köteles összehívni a Közgyűlést az Elnökség döntése 

alapján, vagy ha a tagok legalább 20%-a kéri. 

 

(2) A Közgyűlést az ügyvezető szerv a szükséges intézkedések megtétele céljából köteles 

összehívni, 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. 

(3) Az (2) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot 

adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület 

megszüntetéséről dönteni. 

(4) Az elnök köteles a Közgyűlés összehívását az Egyesület tagságával legalább két héttel 

korábban igazolhatóan (levélben, e-mail-ben, faxon vagy személyesen)  közölni, 

tájékoztatva őket arról, hogy távolmaradásuk és határozatképtelenség esetén ismételt 

közgyűlés összehívására kerül sor. A meghívóban arra is utalni kell, hogy az eredeti 

napirenddel meghirdetett megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül 

határozatképes. 

 

(5) A meghívónak tartalmaznia kell 

a) a jogi személy nevét és székhelyét; 

b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

c) az ülés tervezett napirendjét. 

 

(6) A tervezett napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a 

szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A 

tervezett napirendhez csatolni kell a már rendelkezésre álló határozati javaslatokat és az 

előterjesztők indokolását. 

 

(7) A döntéshozó szerv ülésének helyszínéül olyan helyiséget kell biztosítani, amiben a 

Közgyűlés a határozathozatalra jogosultak részvételével nyilvánosan megrendezhető. 
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(8) Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 

megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag 

hozzájárul az ülés megtartásához. 

 

(9) A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben 

hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden 

nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

 

 

Szavazati jog a közgyűlésen 

 

13.§ 

 

(1) A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg 

határozataikat. 

(2) A szavazati jog nem ruházható át, a szavazati jog gyakorlására más személy nem 

jelölhető ki. Az Alapszabály – a jogi személy tagot kivéve, - kizárja azt, hogy a 

közgyűlésen a napirendre tűzött ügyekben a határozathozatalnál a tagot 

meghatalmazott képviselje. 

(3) A tagok 1-1 szavazattal bírnak. 

(4) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi 

személy terhére másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek 

nem tagja vagy alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

(5) Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat 

meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni  

 

A közgyűlés határozatképessége 

 

14.§ 

 

(1) A Közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok legalább fele + egy fő jelen van. 

 

 

 

A közgyűlés hatásköre 

 

 

15.§ 



 9 

 

(1) A közgyűlés kizárólagos hatásköre: 

a) az alapszabály módosítása; 

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; 

d) az éves költségvetés elfogadása; 

e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének- és az éves közhasznúsági melléklet 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 vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési 

igények érvényesítéséről való döntés; 

i) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; és 

j) a végelszámoló kijelölése. 

k) az elnökség éves beszámoltatása; 

l) az éves (tárgyévi-, illetve következő évi-) költségvetés elfogadása; 

m) a tag kizárása; 

n) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondása;  

o) a következő évi tagdíjak megállapítása; 

 

 
A közgyűlés határozathozatala 

 

16.§ 

 

(1) A közgyűlés - a (2) alatti kivétellel - nyilvános, határozatait - ideértve az éves 

beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadását is - nyilvános tárgyalást követő - 

az (5) alatti kivétellel - nyílt szavazással, a megjelentek szavazati képességére nézve - 

az (4) alatti kivétellel - egyszerű többséggel hozza. 

 

(2) A közgyűlés nyilvánossága csak jogszabályban meghatározott esetekben és a 

jogszabályoknak megfelelő módon korlátozható. 

 

(3) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

(4) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges 
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(5) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az elnök, a jegyző-könyvvezető 

és a tagok sorából e célra megválasztott egy hitelesítő írnak alá. Intézkedni kell a 

közgyűlés határozatainak a nyilvánosságra hozataláról. 

 

(6) Az Egyesület a Közgyűlésen hozott határozatokat, döntéseket az érintettekkel közvetlenül 

írásban, illetve az Egyesület általános, egész tevékenységét érintő ügyekben hozott 

határozatait, döntéseit a székhelyén kifüggesztéssel és a www.zoldjovo.hu Internetes 

oldalon hozza nyilvánosságra biztosítva azt, hogy ennek során az Egyesület vagy 

harmadik személy személyi jogai, adatai illetve üzleti titkai ne sérülhessenek, vagy ne 

legyenek veszélyeztetve. 

 

 

A 

közgyűlés lebonyolításának,  tisztségviselőinek, a levezető elnöknek, a szavazatszámlálók 

és az egyesület vezető tisztségviselői megválasztásának szabályai 

 

17.§ 

(1) A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a közgyűlés által választott 

levezető elnök vezeti. 

 

(2) A levezető elnök, a vezető tisztségviselők, a szavazatszámlálók, a jegyzőkönyvvető, a 

jegyzőkönyvhitelesítők  megválasztására bármelyik egyesületi tag javaslatot tehet. A levezető 

elnök, a vezető tisztségviselők, a szavazatszámlálók, a jegyzőkönyvvezető, a 

jegyzőkönyvhitelesítők megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok 

szótöbbségével határoz. 

(3) A közgyűlés az elnökség, és a tagok javaslatai alapján megállapítja napirendjét. A 

közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket a - tárgyalásuk szempontjából 

aktuális - közgyűlés napirendjébe fel kell venni. 

(4) Személyi kérdésekben az egyes személyekről külön kell határozatot hozni. Az ügyintéző 

és képviseleti szerveket az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában titkos szavazással kell 

megválasztani. 

(5) Megválasztottnak tekintendő az a személy, aki az első fordulóban a szavazatok több 

mint felét megszerzi. Amennyiben egyik jelölt sem éri el ezt az arányt, második fordulót 

kell tartani a két, legtöbb szavazatot elért jelölt között. Közülük a számszerűen több 

szavazatot elérő személy tekintendő megválasztottnak. 

 

VIII. 

AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE, KÉPVISELETE 

 

Az elnökség feladata és hatásköre 

 

18.§ 

 

 (1) Az elnökség az egyesület hat (6) tagú ügyintéző és képviseleti szerve.  

Tagjai: elnök, öt elnökségi tag. 

 

http://www.zoldjovo.hu/
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(2) Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább négy tagja jelen van, a 

határozathozatalok egyszerű többséggel történnek. 
 

(3) Az Elnökség köteles érdemben foglalkozni bármely tag javaslatával. Fellebbezés esetén a 

Közgyűlés dönt. 
 

(4) Az Elnökség hatásköre: 

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben 

a döntések meghozatala; határozathozatal mindazon jelentős ügyekben, amelyek 

nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, 

b) az Egyesület éves munkaprogram és költségvetés tervezetének előkészítése, 

megvitatása, és a Közgyűlés elé terjesztése. 

c) az Egyesület Közhasznúsági mellékletének, éves beszámolójának előkészítése 

és a Közgyűlés elé terjesztése. 

 

(5) Az Elnökség ülései nyilvánosak Az Egyesület elnöksége által hozott határozatokat, 

döntéseket az érintettekkel közvetlenül írásban, illetve az Egyesület általános, egész 

tevékenységét érintő ügyekben hozott határozatait, döntéseit a székhelyén kifüggesztéssel 

és a www.zoldjovo.hu Internetes oldalon hozza nyilvánosságra biztosítva azt, hogy ennek 

során az Egyesület vagy harmadik személy személyi jogai, adatai illetve üzleti titkai ne 

sérülhessenek, vagy ne legyenek veszélyeztetve. 

(6) Az Elnökség üléseit legalább negyedévente tartja. 
 

(7) Az Elnökséget az elnök hívja össze, a meghívást legalább egy héttel az ülés előtt írásban el 

kell juttatni az Elnökség tagjainak, jelezve az elnökségi ülés előzetesen javasolt 

napirendjét. 
 

(8) Az elnökségi tagság megszűnése: 

a) a tisztségről való lemondással, 

(i) a lemondást az elnökség ülésén kell bejelenteni jegyzőkönyvben rögzíteni kell 

vagy 

(ii) a lemondást írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel 

b) visszahívással 

c) a határozott idő lejártával, 

d) törvényben meghatározott ok bekövetkeztével 

 

Az Egyesület képviselete 

 

19.§ 

 

(1) Az elnök az egyesület vezető tisztségviselője. Az egyesületet teljes körűen képviseli. 

Biztosítja az egyesület folyamatos működtetésének személyi és tárgyi (anyagi-) 

feltételeit. Szerződéseket, megállapodásokat köt. Engedélyezi a kifizetéseket. 

Elnököl az egyesület közgyűlésein és elnökségi ülésein. Ellátja a közgyűlés és az 

elnökség által rábízott feladatokat. Az elnök tevékenységét társadalmi megbízatásban, 

munkaviszonyban, vagy megbízásra irányuló jogviszonyban látja el. 

 

(2) Az elnökség tagjai az egyesület vezető tisztségviselői, akik az elnökkel egyeztetve 

ellátják a feladatkörük szerinti állandó-, továbbá a közgyűlés és az elnökség által rájuk 

bízott eseti feladatokat. Feladataikat társadalmi megbízatásban látják el. 

http://www.zoldjovo.hu/
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XVI. 

AZ EGYESÜLET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS 

 

20.§ 

 

 

(1) Az Egyesület vezető tisztségviselőinek jelölésénél és megválasztásánál figyelembe kell 

venni a 2011. évi CLXXV törvényben megfogalmazott összeférhetetlenségi 

szabályokat is.  

(2) Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az, akit  

a) a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett,  

b) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható 

szabadságvesztésre ítéltek, mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányos jogkövetkezménye alól nem mentesül,  

c) akit az Egyesület tevékenységi körében felsoroltakhoz kapcsolódó valamely 

foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt. Nem lehetnek továbbá az 

Egyesület vezető tisztségviselői közeli hozzátartozók (Ptk.8:1.§.(1) 1.) és 

élettársak.  

(3) Vezető tisztségviselő megbízásának rendkívüli megszűnése esetén a tisztségre új 

tisztségviselőt kell választani a legközelebbi Közgyűlésen, amit egy éven belül össze 

kell hívni. Az így megválasztott vezető tisztségviselő megbízása ugyanaddig az 

időpontig szól, mint ameddig azé a tisztségviselőé szólt, akinek a megbízása 

megszűnt.  

 

(4) Az elnökség és a közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy 

akinek közeli hozzátartozója (PTK. 8:1. § (1) bekezdés), valamint élettársa (hozzátartozó) a 

határozat alapján: 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy,  

b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai 

keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 

illetve az Egyesület által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az 

alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.  

 

(5) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 

fel, 

c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 

alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 

törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 
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(6) Az elnökség tagja, illetve az annak jelölt személy köteles az egyesületet előzetesen 

tájékoztatni arról, ha vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt, 

illetve arra jelölték. 

 

XVII. 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 

 

21.§ 

 

 

(1) A gazdálkodás közvetlen irányításáért az elnök és az alelnök külön-külön és együttesen is 

felel. 
 

(2) Az Egyesület a céljai megvalósításáért végzett munkáért térítést fizethet. 

 

(3) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, közhasznú céljainak 

megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 

 

(4) Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 

meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

 

(5) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak 

írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a 

támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 

 

(6)  A 8.6 pontban foglaltak szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét 

és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti 

juttatások bárki által megismerhetők. 

 

(7) Az Egyesület a felelős személyeket, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját, a 

bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, ill. a tagsági jogviszony alapján 

nyújtott juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 

(8) Az Egyesület váltót, vagy más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

 

(9 )Az Egyesület 

a) vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem 

vehet fel, 

b) az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, ill. hitel törlesztésére 

nem használhatja fel. 

 

(10) Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből ill. a vállalkozási tevékenységéből 

származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

 

(11) Az Egyesület bevételei: 

a) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára 

vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, ill. adomány 

b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 

kapcsolódó bevétel, 
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c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 

kapcsolódó bevétel, 

e) a tagdíj, 

f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, 

g) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 

 

(12) Az Egyesület költségei: 

a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, 

ráfordítások, kiadások, 

b) egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások, 

kiadások, 

c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, 

ráfordítások, kiadások, 

d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett 

költségek, ráfordítások, kiadások, amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 

 

(13) Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat 

kell alkalmazni. 

 

(14) Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet készíteni. 

 

(15) A közhasznúsági melléklet  tartalmazza: 

a) a számviteli beszámolót, 

b) a költségvetési támogatás felhasználását, 

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 

d) a cél szerinti juttatások kimutatását,  

e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 

önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek 

szerveitől kapott támogatás mértékét, 

f) az Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, ill. összegét, 

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

 

(16) Az Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, ill. abból saját költségére 

másolatot készíthet. 

 

 
XVIII. 

Az EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

 

22.§ 

 

(1) Az Egyesület megszűnik: 

a) jogutód nélküli megszűnés esetében, azaz ha 

aa) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 

ab) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel 

bekövetkezett; 
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ac) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy 

ad) az arra jogosult szerv megszünteti 

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására 

irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a 

nyilvántartásból törli. 

b) Jogutódlással történő megszűnés esetében, azaz amikor az egyesület 

egyesülettel egyesül vagy egyesületekre válik szét. 

c) A jogutód nélküli megszűnés okai megléte esetében 

 

 

XVII. 

ZÁRADÉK 

 

23.§ 

 

 

Z Á R A D É K 

 

Az egyesületet a Fővárosi Bíróság 2713. sorszám alatt 1990.09.12-én, Pk 

63836/1990/1 sz. határozatával vette nyilvántartásba. 

Az  2014. október 1-én elfogadott új alapszabály módosítását a Fővárosi Törvényszék 

77.Pk.63.836/1990/18., 2014. október 18-án kelt  végzésében foglaltak  indokolták. 

 

A módosítás törölte az alapszabály 22.§ (2) pontját, („Az Egyesület feloszlásának kimondás 

esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon rendeltetéséről a közgyűlés dönt a 

feloszlásról szóló határozatában.), valamint kiegészítette a 16.§ (6) és a 18.§ (5) bekezdését a 

döntéseknek az érintettekkel való közlési és nyilvánosságra hozatali módját rögzítő 

szabályozási elemekkel. 

A módosított j Alapszabály tervezetét a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület 2014. 

december hó3. napján megtartott közgyűlése fogadta el. 

 

Kelt: 2014. év december hó 3. napján  

 

 

az alapszabály elfogadásának 

helye: Cziffra György Művelődési Központ, 1225 Bp. Nagytétényi út  274-276. 

 

 

az alapszabály aláírójának     az alapszabály aláírójának 

neve: Mészáros Péter dr.      neve: Kékesi Olga dr. 

címe: 1222 Bp. Villa u.5.      címe: 1223 Bp. Hant u. 11. 
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Igazolás 
 

Alulírott Dr. Mészáros Péter, a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület elnöke igazolom, hogy a 

jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a hatályos létesítő okirat tartalmának.  

 

 

Budapest, 2014. december 3. 

 

……………………………………… 

 

 

Dr. Mészáros Péter elnök 


