Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete
ALAPSZABÁLYA
Elhatározva a Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete létrehozását, a 2016. nov 23-i változásokkal – a
módosítások dőlten és vastagon szedve- egységes szerkezetben 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 az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet
alapszabályát:
I.
Az egyesület neve, célja és feladata
Általános rendelkezések
A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrehozott, egyesületi formában
működő közhasznú társadalmi szervezet.
(1) Az Egyesület neve: Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete
(2) Az Egyesület rövidített neve: MaVan (3)
Az Egyesület székhelye: 2173 Kartal Dobó utca 30.
(4) Az Egyesület működési területe: Magyarország
(5) Az Egyesület önkormányzattal rendelkező jogi személy, feladatait választott szervei, tisztségviselői útján gyakorolja,
a szervezet működése nyilvános.
II. Az Egyesület célja
(1) Vállalkozónők és női vezető tisztségviselők (továbbiakban: vállalkozónők) támogatása, vállalkozásaik
eredményességének növelése érdekében.
(2) Vállalkozónők érdekeinek képviselete.
(3) A vállalkozónők vállalkozói kompetenciájának fejlesztése, személyes és üzleti eredményességük, és
versenyképességük növelése érdekében.
(4) A kapcsolattartás elősegítése és szervezése a vállalkozónők között.
(5) Kapcsolattartás és együttműködés hasonló célokkal működő, nőket és vállalkozókat támogató belföldi
szervezetekkel.
(6) Kapcsolattartás hasonló célú külföldi szervezetekkel.
(7) Az Egyesület a 2011. évi CLXXV. törvény által a
12. A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei szakaszban meghatározott alábbi közhasznú tevékenységeket
folytatja: - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - hátrányos
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
2 - emberi és állampolgári jogok védelme, - fogyasztóvédelem - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek
képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, euroatlanti integráció elősegítése, - közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által
igénybe vehető – szolgáltatások.
A közhasznúsági jogállás megszerzéséért az Egyesület az alábbi támogatottságot és erőforrásokat célozza meg elérni a
2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 32. §-a értelmében:
Erőforrások: a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az
összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.
Támogatottság: a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek
felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy
b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év
átlagában, vagy
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c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.
(8) Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú tevékenységeinek
szolgáltatásaiból.
(9) Az Egyesület az 2011. évi CLXXV. törvény 34. § b.), c.), d.) bekezdései értelmében: b) gazdasági-vállalkozási
tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenysége megvalósítását
nem veszélyeztetve végez;
c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja;
d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem
nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői,
megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
III. Az Egyesület feladatai
(1) Az Egyesület képzéseket szervez vállalkozónőknek, az alábbi főbb témákban:
a.) vállalkozás- és cégalapítás, b.) vállalkozás és cég működtetése,
c.) stratégia
d.) vállalkozói pénzügyek,
e.) marketing ismeretek és módszerek, f.) személyiségfejlesztés, g.) eladástechnika, ügyfélszolgálat, h.) adó, jog,
könyvelés, szervezeti fejlesztés, j.) pályázatírás.
(2) Tanácsadással és információval szolgál a női vállalkozások – vállalkozónők - üzleti eredményességének növelése
érdekében, ezek kivitelezésére nyílt napokat szervez.
(3) Az III. (1)-es pontban felsoroltakhoz hasonló célokkal és feladatokkal induló, más szervezetek által kezdeményezett,
vállalkozónők számára hasznos képzések számára pénzügyi támogatást nyújt
(4) Vállalkozónőket érintő témákban on-line és nyomtatott kiadványokat szerkeszt és ad ki.
(5) Együttműködést és kétoldalú párbeszédet kezdeményez és közvetít a vállalkozónők és a politikai döntéshozók
között. Vállalkozónőket érintő törvénytervezeteket és rendeleteket véleményez szakmai szempontok alapján, ezeket
továbbítja a döntéshozók felé.
(6) Együttműködést kezdeményez, és ennek lebonyolítását szervezi más, vállalkozónőket érintő belföldi és külföldi
szervezetekkel, intézményekkel, nagy hangsúlyt fektetve a képzésekre, fejlesztő programokra, tapasztalatcserékre.
Rendezvényeire rendszeresen meghívja azokat a közhasznú civil szervezeteket, amelyekkel együttműködve
hatékonyabban részt vehet a vállalkozáspolitika, a szociálpolitika, valamint a törvényalkotás befolyásolásában.
(7) Vállalkozónőket támogató szponzorokat és támogatókat kutat fel, támogatja a felek közti együttműködést
kommunikációval, infrastruktúrával.
(8) A vállalkozónőket érintő törvényi és jogszabályi változásokról tájékoztatja az Egyesület tagjait, és segítséget nyújt
az értelmezésükben, különös tekintettel a fogyasztóvédelmi törvényre, a verseny törvényre, és a munkavédelmi
törvényre, és ezen törvények betartására, betartatására.
(9) A munkaerőpiacon hátrányos helyzetbe került női munkavállalók számára, a munkaügyi központokon keresztül
segítséget nyújt saját vállalkozás indításának témakörében információval, tanácsadással, a munkaügyi központokkal
közösen szervezett képzések és információs napok keretében.
(10) Beszerzi és összegzi a nemzetközi piacokról szóló információkat, ezeket online hírlevél keretében rendelkezésre
bocsátja, elősegítve ezzel a vállalkozónők nemzetközi piacra való kilépését.
(11) Piackutatást, statisztikai kimutatásokat készít a vállalkozónők versenyképességének növelése érdekében.
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II.
Az Egyesület tagjai
5.
1. Az Egyesület tagjain keresztül fejti ki működését.
IV. Az Egyesület tagsága
(1) Az Egyesület tagjai: rendes tagok, pártoló tagok, és tiszteletbeli tagok.
(2) Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan bel- és külföldi természetes személy, továbbá természetes személyek
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki (amely):
régi a.) az Alapszabályt elfogadja, és b.) tagsági díjat fizet, és c.) belépési nyilatkozatban vállalja az Egyesület
anyagi,?erkölcsi és szakmai támogatását, és d.) magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az Egyesület Etikai Kódexét,
és d.) rendelkezik vállalkozói igazolvánnyal, vagy gazdasági társaság vezető tisztségviselője, vagy egyszemélyes cég,
vezető tisztségviselője, vagy civil szervezet elnökségi vagy kuratóriumi tagja, vagy tervezi ezen jogcímek
valamelyikének realizálását.
Az Egyesület rendes tagja lehet: lehet minden olyan bel- és külföldi természetes személy, továbbá természetes
személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki (amely): akik a jelen Alapszabályban foglalt
egyesületi célokat elfogadják és tagfelvételi kérelmüket az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében
nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát,
céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá vállalják,
hogy részt vesznek az Egyesület munkájában és hozzájárulnak az Egyesület feladatainak teljesítéséhez.
Az Egyesület pártoló tagja lehet:
2. Az Egyesületbe jogi személy, kutató intézmény is beléphet tagként. Az ilyen jogi személynek a tagságát tudomásul
véve az Egyesület céljait és az Egyesület működésében való részvételével kapcsolatos szabályokat az Egyesület
Elnöksége és a jogi személy vezetője által kötött együttműködési megállapodás határozza meg.
3. Az Egyesület tiszteletbeli tagjai lehetnek: Azon korábbi tisztségviselők és az Egyesület munkáját támogató más
személyek, akiket a közgyűlés tiszteletbeli tisztségre megválaszt.
(4) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a bel- és külföldi természetes és jogi személy, továbbá természetes
személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete aki Az Egyesület tiszteletbeli tagjai lehetnek: Azon korábbi
tisztségviselők és az Egyesület munkáját támogató más személyek, akiket a közgyűlés tiszteletbeli tisztségre
megválaszt
6.Tagfelvétel:
1. A belépni szándékozó az Elnökséghez intézett írásbeli kérelemmel (belépési nyilatkozat) kezdeményezi felvételét,
amelyben kijelenti, hogy a tagság létesítésének előfeltételei fennállnak, az alapszabályt elfogadja, az abban
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2. A tagsági viszony a kérelem az elnökség által történő elfogadásával – és a tagdíj befizetését követő - nyilvántartásba
vételről szóló értesítéssel jön létre. A hozott határozatot a felvételt kérővel írásban kell közölni.
3. Jogi személy tagsága esetén a képviselőt (képviselőket) megilletik az egyesületi tagsággal járó jogok és
kötelezettségek.
7.
1. A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. A jogi személy tagok a jogaikat és
kötelezettségeiket a bejegyzett képviselőik révén gyakorolják, illetőleg teljesítik.
2. A rendes tag jogai:

3

a)

részt vehet az Egyesület közgyűlésein, rendezvényein, tevékenyen részt vállalhat a szakmai munka
alakulásában, elbírálásában;

b)

választó- és szavazati joga van és minden tisztségre választható;

c)

igénybe veheti mindazokat a kedvezményeket és szolgáltatásokat, amelyeket az Egyesület a tagjai számárára
nyújt;

d)

az Egyesület bármely törvénysértő határozatát a határozat tudomására jutásától számított 30 napon belül
bíróság előtt megtámadhatja;

e)

szakmai és etikai ügyekben támogatást, személyes érdekvédelmet kérhet.

3. A rendes tag köteles:
a)

az Egyesület alapszabályát, Etikai kódexét és határozatait megtartani;

b)

az Egyesület tevékenységében legjobb tudása szerint részt venni, különösen vonatkozik ez az általa elvállalt
feladatok és megbízatások teljesítésére;

c)

a Közgyűlés által megállapított tagdíjat határidőben fizetni.

4. A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei:
a.)

jogosult részt venni az Egyesület Közgyűlésén tanácskozási joggal,

b.)

jogosult részt venni az Egyesület rendezvényein,

c.)

jogosult segíteni és támogatni az Egyesület munkáját.

A tiszteletbeli tagokat tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.
5. A pártoló tag jogai és kötelezettségei:
a)

jogosult részt venni az Egyesület Közgyűlésén tanácskozási joggal,

b)

jogosult részt venni az Egyesület rendezvényein,

c)

jogosult az Egyesület célkitűzéseinek anyagi támogatására.

d)

köteles a Közgyűlés által megállapított tagdíjat határidőben fizetni

A pártoló és tiszteletbeli tag vezető tisztségviselővé nem választható.
8.
A tagsági jogviszony megszűnése
1. A tagsági jogviszony megszűnik:
a) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
b) a tag kilépésével;
c) a tag törlésével;
d) a tag kizárásával;
e) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával.

2. A tag tagságát indokolt esetben (pl. betegség, külföldi kiküldetés) szüneteltetheti, de a befizetett tagsági díjat nem
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követelheti vissza.
A tag a tagsági jogviszonyát az elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül
megszüntetheti. A kilépési szándékot ajánlott levélben kell bejelenteni az Egyesület elnökségének.
3. Azt a tagot, aki a tagdíjjal legalább fél éves hátralékban van és tartozását az írásbeli felszólításban megjelölt határidő
alatt sem egyenlíti ki, az elnökség a tagok sorából törölheti.
4. Kizárás folytán veszíti el tagságát az a tag, aki az egyesületi alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlési határozatát, az
Egyesület érdekeit, tekintélyét és hírnevét súlyosan vagy ismételten megsérti és az Elnökség határozattal kizárja az
Egyesület tagjai sorából. Kizárásra irányuló javaslatot a bármely tag, egyesületi szerv előterjeszthet az elnökségnél.
A kizárási javaslatról a tagot írásban értesíti az Elnökség és az értesítésben megjelölt időpontban meghallgatja,
illetve a tag megadott határidőben beérkezett védekezése alapján 2/3-os szótöbbséggel hozott határozattal dönt.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással ellátni; az indokolásnak tartalmazni kell
a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
kizáró határozatot a tagnak tértivevényes levélben kell megküldeni.
Az írásban közlendő kizárási döntés ellen a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül, írásban az Egyesület
Közgyűléséhez lehet fellebbezni, amely e kérdésről a soron következő ülésén köteles dönteni. Ha a kizáró határozat
törvénysértő, vagy a jelen alapszabályba ütközik, a Közgyűlés helybenhagyó határozatát a tag – a tudomására
jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat
végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.
5. Természetes személy elhalálozása vagy kizárása esetén, illetve a jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén a
tagdíjfizetés kötelezettség megszűnik, de a már befizetett tagdíjak vissza nem követelhetőek.

III.
1.

Az Egyesület szervei és működésük

a) a közgyűlés,
b) az elnökség,
c) felügyelő bizottság,
d) az esetleges szakbizottságok
e) megyei, regionális szervezetek.
Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit,
illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség irányítja és látja el.
Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnök az elnökségi tagok.
Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője - az Egyesület rendes tagjai közül - olyan
magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem
magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól
mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve 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 tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.
Az Egyesület közgyűlése és az Elnökség – az Egyesület vezető szerve – (a továbbiakban: testületi szervek) akkor
határozatképesek, ha az ülésen tagjaiknak legalább fele + 1 fő jelen van. Ha az ülést határozatképtelenség miatt el kell
halasztani, az eredeti napirendbe felvett kérdésekben másodszor - 15 napon belül - összehívott ülés, tekintet nélkül a
megjelentek számára határozatképes, ha erre a tagok figyelmét előzetesen az eredeti meghívóban felhívták. Kivételt
képez e rendelkezés alól az elnökségi ülés, amely esetében a határozatképtelenség esetén megismételt ülés is csak akkor
határozatképes, ha azon négy tag jelen van és a határozathozatalhoz egyhangú döntés szükséges.
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A szavazás nyílt, kivéve a tisztségviselők megválasztását, ami titkos szavazással történik. Ha jogszabály vagy az
alapszabály minősített többséget nem ír elő, a határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik. A határozat akkor
érvényes, ha a leadott szavazatok több mint felét megkapta.
Az Egyesület közgyűlése nyílt szavazással választja meg a Jelölő Bizottságot és a közgyűlési tisztségviselőket. A Jelölő
Bizottság működését, külön szabályzat tartalmazza. A szabályzatot az Elnökség előterjesztése alapján a közgyűlés
fogadja el.
A közgyűlés
11.
A közgyűlés kizárólagos feladata:
a) az Egyesületi alapszabály megállapítása, elfogadása és módosítása kivéve az Egyesület székhelyét
b) az Egyesület megszűnésének, vagy más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának elhatározása. A megszűnés
kimondásához a szavazati joggal rendelkező összes egyesületi tag legalább kétharmadának igenlő szavazata
szükséges
c) az Egyesület öt tagú Elnökségének, a felügyelő bizottság elnökének, tagjainak és póttagjának megválasztása,
szükség esetén visszahívása, illetőleg lemondásuk elfogadása
d) az Egyesület éves költségvetésének, a következő évi szakmai és pénzügyi terv elfogadása, a, a zárszámadás és
vagyonmérleg elfogadása, az elnökség felhatalmazása a megállapított költségvetés keretében az egyes rovatok
közötti átcsoportosításra
e) megtárgyalja és jóváhagyja az elnökség éves szakmai beszámolóját és meghatározza munkájának további irányát,
jóváhagyja munkaprogramját,
f) az Egyesület éves számviteli törvény szerinti beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek elfogadása, amelyhez a
szavazati joggal rendelkező, jelenlévő egyesületi tag legalább kétharmadának igenlő szavazata szükséges,
g) az elnökség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatainak megsemmisítése
h) a felügyelő bizottság beszámoltatása,
j) jelölő bizottság választása
k) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a
felügyelő bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozóival köt,
l) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi
szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
m) választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
n ) a végelszámoló kijelölése
o) tiszteletbeli általános elnökhelyettes megválasztása, szükség esetén visszahívása, illetőleg lemondása elfogadása
12.
1. A közgyűlést rendes ülésre évenként egyszer össze kell hívni. Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt:
a) az Egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,
b) a felügyelő bizottság, illetőleg
c) az elnökség szükségesnek tartja, vagy
d) a Bíróság elrendeli.
Az elnökség köteles a közgyűlést összehívnia szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
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a)

az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,

b)

az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,

c)

az egyesület céljának elérése veszélybe kerül.

2. A közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze. A Közgyűlésre az Egyesület valamennyi tagját a meghívó és a
tárgysorozat közlésével, a hozandó határozatok feltüntetésével kell meghívni. Az összehívás módját (levél, ajánlott
levél, írásbeli körözvény, telefax, e-mail útján, vagy más igazolható módon) az Elnökség állapítja meg. A Közgyűlés
időpontját úgy kell megállapítani és a napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 15
nappal előbb kell megküldeni a felügyelő bizottságnak és a tagoknak.
A napirend kiegészítése:
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül a tagok és az egyesület szervei az
Egyesület elnökétől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítése tárgyában az Egyesület elnöke jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti
kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában.
A Közgyűlésen minden rendes tag szavazati és választhatósági joggal vehet részt. Minden rendes tag egy
szavazattal rendelkezik. A szavazati jog nem átruházható.
3. A Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt, a személyi döntések tekintetében pedig titkos
szavazással hozza. Megválasztottnak azt a tisztségviselőt kell tekinteni, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak
szavazatának több mint a felét megszerezte. Több jelölt esetén abban az esetben, ha egyik jelölt sem szerezte meg a
szavazatok több mint a felét, újabb választási fordulót kell tartani. A második fordulóban a legkevesebb szavazatot
nyert jelölt vagy az a jelölt, aki a szavazásra jogosultak 10%-nak szavazatát nem kapta meg - nem vesz részt.
A szavazás mindaddig tart, amíg valamelyik jelölt a jelen lévő szavazásra jogosultak szavazatának több mint a felét
nem kapta meg.
A közgyűlés nyilvános.
A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója élettársa (a
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a)
b)

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve 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 a civil szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Egyhangú határozat szükséges az Alapszabály elfogadásához.
Kétharmados szavazattöbbségre van szükség: (3:76.§)
− az Alapszabály módosításához,
− az Egyesület megszűnésének, egyesülésének kimondásához,
4. A közgyűlésen az Egyesület Elnöke, akadályoztatása esetén az egyik alelnök elnököl. A közgyűlés nem nyilvános. A
közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről a szakmai
alelnök gondoskodik, hitelesítésére pedig a közgyűlés megkezdésekor két egyesületi tagot kell megválasztani.
A jegyzőkönyv tartalmazza a Közgyűlés határozatait. A határozatok közzétételének módját a Közgyűlés állapítja meg.
A közgyűlés jegyzőkönyvét és mellékleteit a felügyelő bizottságnak meg kell küldeni.
5. A Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatokról az Egyesület folyamatos nyilvántartást vezet. A
nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat tartalmát, időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők
számaránya mellett, ha lehetséges, személyét is. A vezető szervek döntéseit, beszámolóit az egyesület honlapján
közzéteszi, az érintettekkel pedig a – rájuk vonatkozó – döntéseket az ülést követő egy héten belül, írásban, postai
úton, e-mail, vagy telefax útján közli.
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Az elnökség
13.
1. Az Egyesület vezető szerve az Elnökség, amely 5 tagból áll. Az Elnökségi tagokat (póttagokat) a Közgyűlés egyszerű
szótöbbséggel, titkos szavazással öt évre választja. Az elnökség az Egyesület általános hatáskörű ügyintéző és
képviseleti (végrehajtó) szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint az
egyesületi munka folyamatos végzéséről. Az Elnökség éves munkaterv alapján működik.
2. Tagjai:
elnök
alelnök
tagok

összesen öt (5) fő.

3. Feladatai: Ptk. 3:80.§
a) összehívja a rendes és rendkívüli közgyűlést, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát,
b) gazdálkodik a megállapított költségvetés keretében, a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosítást hajthat végre,
c) határoz tagok felvétele, törlése tárgyában
d) meghatározza, hogy az elnökség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el
e) az éves tagdíj mértékének megállapítása
f) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala, az ügyrend elfogadása, az etikai szabályok elfogadása
g) a tagság nyilvántartása
h) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, az egyesület működésével
kapcsolatos iratok megőrzése,
i) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése,
j) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
14.
1. Az elnökség évenként legalább négy alkalommal rendes ülést tart. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt
a) az Elnökség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri, illetőleg
b) az Egyesület elnöke szükségesnek tartja.
2. A Elnökség ülését az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és látja el az elnöki feladatokat.
Az Elnökség ülései nem nyilvánosak. Az Elnökség tagjait a meghívó és a tárgysorozat közlésével, a hozandó
határozatok feltüntetésével kell meghívni. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább
8 nappal előbb – írásban (levélben, telefax, e-mail útján, vagy más igazolható módon) – meg kell küldeni a
felügyelő bizottságnak és az Elnökség valamennyi tagjának.
3. Az Elnökséget 7 napon belül össze kell hívni, ha azt – a cél megjelölésével – bármely tagja, vagy a Felügyelő
Bizottság kéri.
4. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza.
5. Az Elnökség ülésére meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét. Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen az
elnökségi tagok legalább több mint a fele jelen van. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
6. Az ülésről emlékeztető készül, amely tartalmazza a hozott határozatokat, a végrehajtásért felelős tag(ok) nevét és a
kitűzött feladat végrehajtásának határidejét.
7. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója , élettársa (a
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
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a)
b)

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül
előnynek az egyesületi cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás, illetve a civil szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.

8. A vezető tisztségviselőkkel - az elnökség tagjaival szembeni követelmények és kizáró okok: Ptk (3:22.§)
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 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.
A vezető tisztségviselő titoktartási és felvilágosítási kötelezettsége: (Ptk. 3:23.§)
A vezető tisztségviselő az egyesület tagjai részére köteles az egyesületre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számára
az egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a
vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az egyesület üzleti titkát
sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási
nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó
bíróságtól kérheti az egyesület kötelezését a felvilágosítás megadására.
A vezető tisztségviselő felelőssége (Ptk.3:24.§)
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel
okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az alapítvánnyal szemben.
10. A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely
esetekben az Elnökség a korábban a Közgyűlés által választott póttagok közül választja meg az új elnökségi tagot.
Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező
időpontig szól.
11. Az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bejegyzi. A Határozatok Könyve oly módon
tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.
Az Egyesület elnöke
15.
Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással öt évre választott vezető tisztségviselő, aki az
Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.
Az egyesület elnöke:
a) önállóan képviseli az Egyesületet harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
b) összehívja a közgyűlést és az elnökség üléseit és azon elnököl,
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c) ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az Egyesület szerveinek törvényes és
alapszabályszerű tevékenysége felett,
d) a költségvetés keretei között a működési szabályzatban megállapított összeghatárig utalványozási jogkört
gyakorol,
e) alkalmi munkák elvégzése, illetőleg meghatározott időre alkalmazottakat vehet fel – munkáltatói jogkört
gyakorolja – az elnökség egyetértésével.
f) eljárásáról az Elnökségnek számol be.
Az Egyesület alelnökei
16.
Alelnök
A Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással öt évre választott vezető tisztségviselő.
Az egyesület Alelnöke:
a) segíti az Egyesület elnökét feladatainak ellátásában,
b) közreműködik a közgyűlés és az elnökség elé kerülő előterjesztések előkészítésében,
c) szervezi az Egyesület rendezvényeit, szakismereteket terjesztő előadásokat,
d) segíti a szakmai bizottságok munkáját, részt vesz azoknak az ülésein,
e) kapcsolatot tart a társegyesületekkel, közintézményekkel, valamint a helyi társadalmi szervekkel,
Felügyelő bizottság
19.
1. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, öt évre választja az egyesület tagjai
közül. A felügyelő bizottságnak elnöke és 2 (két) tagja van. Felügyelő Bizottságot akkor kel választani, ha a tagság
létszáma eléri a 100 főt vagy az Egyesület éves árbevétele meghaladja a 10 millió forintot vagy arra az Egyesületet
jogszabály kötelezi.
2. Az FB taggal szembeni követelmények és kizáró okok: (Ptk. 3:26.§ (2) –(3)bek.)
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre
vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az alapítvány vezető tisztségviselője.
A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság
tagjai az egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai. Az összeférhetetlenségi
szabályok tekintetében a Civil szervezetekről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
„Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a)

a vezető szerv elnöke vagy tagja,

b)
az Egyesülettel megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c)
az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve
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d)

az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

3. A bizottság köteles ellenőrizni az egyesület alapszabály szerinti működésének, költségvetésének, valamint a testületi
szervek határozatainak végrehajtását, továbbá - a közgyűlés kivételével - az Egyesület szerveinek törvényes és
alapszabályszerű működését, évente 2 alkalommal pedig a pénz-és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet. Ennek
során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól (ha ilyen van) pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet.
4. A bizottság ülésén éves munkatervet készít, de legalább félévente ülésezik.
A javasolt napirendet tartalmazó meghívást három nappal az ülés előtt minden felügyelő bizottsági tagnak meg kell
küldeni. A Bizottság a határozatait a megjelentek egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. A Bizottság
akkor határozatképes, ha az ülésén a bizottságból legalább ketten jelen vannak.
Az ülésről emlékeztető készül, amely tartalmazza a megtárgyalt témaköröket, illetőleg a meghozott döntéseket. A
működésre vonatkozó további részletes szabályokat – ha arra szükség van – a Bizottság maga állapítja meg és
működési szabályzatba foglalja.
5. A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni az elnökség ülésein és a Közgyűlésen, továbbá az
Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
6. A felügyelő szerv ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre
jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre
jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
7. Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot állapít meg, arról az elnökséget, súlyosabb esetben a közgyűlést
tájékoztatja. Az intézkedésre jogosult Elnökséget, súlyosabb esetben a Közgyűlést (a továbbiakban: vezető szervet),
a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a
törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
A szakbizottságok
20.
1. Az elnökség szaktanácsadó szervként, illetőleg meghatározott egyesületi feladatok ellátására (pl. egyesületi
rendezvények szervezésére, illetőleg egyéb feladatok végzésére) szakbizottságokat hozhat létre.
2. Szakbizottságot mind folyamatos feladatok ellátására, mind, meghatározott eseti feladat elvégzése céljából lehet
szervezni.
3. A szakbizottságok elnökeit és tagjait az Elnökség választja meg, s ugyancsak az Elnökség állapítja meg a
szakbizottságok feladatkörét.

Regionális, megyei (területi) csoportok
21.
Az Egyesülethez csatlakozó vidéki vállalkozónők területükön megyei, illetve regionális egységeket, csoportokat hozhatnak
létre. Az egyes csoportok területi titkárt választhatnak.
A területi titkár közvetlen kapcsolatot tart fenn a MAVAN elnökével, illetve az országos kapcsolatokért felelős
alelnökkel,elnökhelyettessel?

Az Egyesület jogi személyisége és vagyona
22.
1. Az Egyesület jogi személy.
2. Az Egyesület vagyonát, ingóságok, bankbetét, készpénz és követelések alkotják.
3. Az Egyesület bevételei tagdíjakból, támogatásokból, pályázatokon elnyert pénzeszközökből, illetőleg egyéb
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eszközökből, rendezvények bevételéből, továbbá a gazdálkodási tevékenységből eredő egyéb bevételekből állnak.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
végezhet.
4.. Az Egyesület megszűnése esetén a fennmaradó tiszta vagyonnal, vagyonjogi kérdésekkel kapcsolatban a közgyűlés
határozata az irányadó.
Az Egyesület működése és gazdálkodása
23.
Az Egyesület, mint civil szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján
kezdheti meg.
Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.
A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A
tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj
megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
Az Egyesület pénzügyi, gazdasági éve a naptári évhez igazodik. Az első pénzügyi év a bírósági nyilvántartásba vételt
követően kezdődik és a tárgy év december 31. napján zárul.
Az Egyesület köteles az előző üzleti évet lezáró éves beszámolóját a következő év május 31-ig az Országos Bírói
Hivatalnál letétbe helyezni.
Az Egyesület képviselete
24.
Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli.
Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan jogosult rendelkezni.

Az Egyesület felügyelete
25.
Az Egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha a
működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.
Az Egyesület határozatainak bírósági felülvizsgálata
26.
A felülvizsgálat oka és a kezdeményezésre jogosultak.
Az Egyesület tagja, vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól az Egyesület szervei által
hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.
A határozat hatályon kívül helyezése iránti kereset:
A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani
az Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett
volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.
Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés,
megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.
Ha a határozatot az Egyesület vezető tisztségviselője támadja meg, és az Egyesületnek nincs más olyan vezető
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tisztségviselője, aki a jogi személy képviseletét elláthatná, a perben az Egyesületet a Felügyelő Bizottság által kijelölt
felügyelő bizottsági tag képviseli. Ha az Egyesületnek nincs Felügyelő Bizottsága, vagy a Felügyelő Bizottság
valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a jogi személy perbeli képviseletére ügygondnokot rendel ki.
A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A
bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő
végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki.

Az Egyesület megszűnése
27.
1. Jogutódlással történő megszűnés:
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat, egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
2. Jogutód nélküli megszűnés:
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl - Ptk 3:48 § (1) bekezdés az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:
a) az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem
határoztak meg; vagy
b) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
Záró rendelkezések:
Az Egyesület nyilvántartására, felügyeletére, törvényességi ellenőrzésére, továbbá csőd-, végelszámolási és
felszámolási eljárására, megszüntetésére az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az egyesületekre
vonatkozó, ott meghatározott eltérésekkel.

Az jelen alapszabályában nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései, valamint a hatályos pénzügyi, számviteli, vagyonkezelési jogszabályok rendelkezéseiben foglaltak az
irányadóak.

Az Egyesület módosított Alapszabályát a közgyűlés Budapesten, 2017 május 17. napján egyhangú határozattal
elfogadta.

Budapest 2017. május 17.
……………………………
Elnök

Hitelesítették:
1. Név:..……………………………….….

2.

Név:..……………………………….….

Lakcím: ………………………………..

Lakcím: ………………………………..

Személyi igazolvány száma:……………

Személyi igazolvány száma:……………
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