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A GÁZIPAROSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE  

ALAPSZABÁLYA  

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 adatai 

1. Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete  

 

2. Az Egyesület rövidített elnevezése: GOE 

 

3. Az Egyesület székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 5. alagsor/1. 

 

4. Az Egyesület honlapjának címe: www.goe.org.hu 

 

II.  

Az Egyesület célja, tevékenysége 

1. Az Egyesület célja: olyan speciális, szakmai alapon működő szervezet létrehozása, mely 

elősegíti a gáziparosok minőségi és versenyképes munkavégzését. 

 

2. Az Egyesület tevékenysége: 

a) a gáziparosok érdekei által meghatározott érdekképviseleti, érdekérvényesítő  

és érdekegyeztető tevékenység ellátása; 

b) fogyasztóvédelmi tevékenység; 

c) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, magas szintű szakmai 

képzések, illetve továbbképzések segítése, szervezése és támogatása, különös tekintettel 

a fiatal nemzedékre; 
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d) tudományos tevékenység, kutatás; 

e) kapcsolatteremtés a hasonló célkitűzéssel alakult magyar és külföldi, szakmai  

és társadalmi szervezetekkel; 

f) a hazai és nemzetközi szakemberek számára az információcserére lehetőséget adó 

fórumok, létrehozása, az euro-atlanti integráció elősegítése; 

g) hazai és nemzetközi szakemberek tanfolyamainak, bemutató előadásainak szervezése; 

h) tájékoztatás és ismeretterjesztés a szakma fejlődéséről, új eljárásokról  

és jogszabályváltozásokról; 

i) Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásából adódó szakmai feladatok 

koordinálása, továbbképzések, szakmai utak szervezésével, informatikai rendszer  

és külföldi kapcsolatok kiépítésén keresztül; 

j) kapcsolattartás és együttműködés az illetékes hatóságokkal, gázszolgáltató 

vállalatokkal, valamint a gáziparral kapcsolatos tudományos és társadalmi 

szervezetekkel; 

k) kezdeményezés és részvétel a magyar gázszolgáltatás egységes fejlesztését elősegítő 

rendeletek, szabványok és előírások kidolgozásában; 

l) az egészséges életmód népszerűsítése, rendezvények szervezése, sporttevékenység. 

 

III.  

Az Egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 

1. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

2. Az Egyesület olyan önkéntesen létrehozott társadalmi szervezet, amely az alapszabályában 

meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére 

szervezi tagjai tevékenységét. Az Egyesület önálló jogi személy. 

3. Működési területe: Magyarország. 
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IV.  

Tagdíj 

1. Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek.  

A tagdíj összege 12.000,- Ft, amelyet legkésőbb minden év március 1. napjáig kell egy 

összegben, az Egyesület házipénztárába vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalás 

útján megfizetni. A tagdíj mértéke 12.000,- Ft és 120.000,- Ft közötti összeg között évente 

változhat, erről a közgyűlés határoz. 

2. Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj teljes összegét 

a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden 

év március 1. napjáig köteles az Egyesület házipénztárába vagy az Egyesület 

bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. 

3. A tagdíj mértékének meghatározása és módosítása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 

tartozik, a határozathozatalhoz a jelenlévők 2/3-os többsége szükséges. 

V. 

A tagság 

1.  Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki az Egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban 

foglalt rendelkezéseket elfogadja, és fizeti a tagdíjat. 

 

VI.  

A tagsági jogviszony keletkezése 

1. Az Egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik.  

Az Egyesület megalakulását követően a tagság tagfelvételi kérelemmel, az úgynevezett 

belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. 
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2. A belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani. A belépési nyilatkozatnak 

tartalmaznia kell az Egyesület céljaival történő egyetértést, illetve az alapszabály 

elfogadásáról és a tagdíjfizetési kötelezettség elfogadásáról szóló nyilatkozatot a jelentkező 

adatai mellett. Amennyiben a belépési nyilatkozat megfelel az Alapszabályban leírt 

követelményeknek, az Elnökség azt külön határozat hozatala nélkül elfogadja,  

és a tagfelvételt kérelmező az Egyesület tagjává válik. 

3.  Amennyiben a belépési nyilatkozat nem felel meg az Alapszabály követelményeinek vagy 

a taggal szemben más kizáró ok áll fenn, az Elnökség a kérelem beérkezésétől számított  

30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételi kérelem 

elutasításáról és erről Elnökségi határozatot hoz. A határozatot annak meghozatalát követő 

8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező 

számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 

VII.  

A tagsági jogviszony megszűnése 

1. A tagsági jogviszony megszűnik: 

a.) a tag kilépésével.  

A tagsági jogviszonyát a tag az Egyesület Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával 

bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony, a nyilatkozat Elnökséghez 

történő megérkezése napján szűnik meg. A tagsági jogviszony év közben történő 

megszűnésekor, az egyesület a befizetett tagdíj időarányos részét nem fizet vissza. 

b.) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

c.) a tag kizárásával. 
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Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az Egyesület tagjai közül  

azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan megsérti 

vagy az Egyesület szellemiségével ellentétes ismételten sértő magatartást tanúsít,  

vagy tevékenységet folytat. 

Kizárható a tag akkor is, ha legalább két hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével.  

A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább két 

hónapos mulasztás elteltét követően az Elnökség írásban – igazolható módon, 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 az Elnökség folytatja 

le. A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni azzal  

a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés 

megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára  

a védekezési lehetőséget. Az ülésen 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 közgyűlésénél fellebbezést nyújthat be. A közgyűlés a fellebbezés 

tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.  

A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti, és 8 napon belül írásban, 

igazolható módon is közli az érintett taggal. 

d.) az Egyesület megszűnésével. 

Az Egyesület az adatvédelmi törvényekkel összhangban nyilvántartást, azaz tagjegyzéket vezet 

a mindenkori tagságáról. A tagsági jogviszony megszűnésekor a tag törlésre kerül  

a tagjegyzékből. A tagok naprakész nyilvántartásáért az Elnökség felel. 
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VIII.  

A tagok jogai és kötelezettségei 

Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve,  

ha a jelen alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg. 

1. A tagok jogai: 

Az Egyesület tagja jogosult: 

a.) az Egyesület tevékenységében részt venni. 

b.) a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően 

felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. 

c.) az Egyesület irataiba betekinteni. 

d.) arra, hogy az Egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben 

jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 

e.) a tag aktív és passzív választójoggal rendelkezik. Az Egyesület szerveinek tisztségére 

jelentkezhet, a tisztségviselők személyére indítványt tehet. 

f.) a tag az Egyesület szerveinek munkájában, valamint az Egyesület által szervezett 

rendezvényen részt vehet. 

g.) a tagot, az Egyesületet érintő kérdésekben megilleti a vita kezdeményezésének,  

a javaslattételnek, indítvány tételének és a véleményezésnek a joga. A javaslatra, illetve 

az indítványra az Egyesület illetékes szervének 30 napon belül érdemi választ kell adnia. 

h.) a tag, az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól 

számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja. 

i.) a tag igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, jellegétől függően ingyenesen, vagy 

kedvezményesen. 

j.) a tag részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben. 



7 

 

k.) a tag igényelheti az Egyesületi szakemberek segítségét. 

l.) a tag a Közgyűlés munkájában részt vehet, kezdeményezheti annak összehívását – az ok és 

a cél pontos megjelölésével. A Közgyűlés határozathozatala során a tag szavazati 

jogosultsággal rendelkezik. 

m.) a tag a levelezésében, kiadványaiban GOE tagsága tényét feltüntetheti. 

A természetes személy tagok jogaikat személyesen gyakorolják. Jogi személy tagok a tagsági 

jogaikat törvényes képviselőik útján gyakorolják.  

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, azaz 

általános esetben egy tagot egy szavazat illet. Amennyiben azonban egy tag, több személy 

(alkalmazott) után fizet tagdíjat, és az alkalmazottainak szakirányú végzettségét az Egyesület 

Főtitkára felé igazolta, úgy annyi szavazat illeti, ahány alkalmazottja után fizeti a tagdíjat.  

A bejelentett alkalmazott munkaviszonyának megszűnését legkésőbb az adott év utolsó 

munkanapja előtt az Egyesület felé írásban jelezni kell.  

2. A tagok kötelezettségei: 

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 lakcímének megváltozását, az azt követő 8 napon belül az Elnökséghez bejelenteni. 

e.) köteles az Egyesület jóhírét és érdekeit védeni, előmozdítani. 
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IX.  

Az Egyesület szervei 

1. Az Egyesület szervei: 

a.) Közgyűlés 

b.) Elnökség 

c.) Bizottságok 

d.) Főtitkár és titkárság 

Az Egyesület két- az egyes Alelnökök által felügyelt- szervezeti egysége: 

- Központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő tagozat 

- Gáz- és hőtermelő berendezés szerelő tagozat. 

a.) A Közgyűlés 

A közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve, amely a nyilvántartott tagok 

összességéből áll. 

1. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály módosítása; 

b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

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; 
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g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 

h) a jelenlegi és korábbi Egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési 

igények érvényesítéséről való döntés; 

i) az éves költségvetés jóváhagyása; 

j.) az éves beszámoló jóváhagyása; 

k.) az éves működési és cselekvési program, valamint a jövőbeni költségvetés tervezet 

jóváhagyása; 

l.) a végelszámoló kijelölése; 

m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

 

2. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. Ülései zártak. A Közgyűlés 

összehívása akkor is kötelező, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok egyharmada  

az ok és a cél megjelölésével azt kívánja. A Közgyűlés összehívása az indítvány 

megtételétől számított 30 napon belül – kötelező. 

 

3. A közgyűlést az Elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt igazolható módon 

kézbesített meghívóval, elsődlegesen az Egyesület székhelyére hívja össze írásban. Írásbeli 

igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes 

küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, 

hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

 

4. Az Elnökség határozhat úgy, hogy a Közgyűlést ne az Egyesület székhelyén tartsák meg.  

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.  
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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. 

 

5. A közgyűlési meghívót az Egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

 

6. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok és az Egyesület szervei 

az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend 

kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2 napon belül dönt. 

Az Elnökség 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. 

7. Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet 

elutasítja, 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. 

8. Az Elnökség köteles a közgyűlést, rendkívüli közgyűlés tartása miatt 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. 

d.) vezető tisztségviselő megbízatása az Alapszabály IX. 1. b.) rész 2. szakasz b-f pontjai 

szerint megszűnt, és új vezető tisztségviselőt kell választani. 
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Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az Egyesület megszüntetéséről 

dönteni. 

9. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő 

szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni 

kell. Határozatképtelenség esetén, a kitűzött második, azaz megismételt közgyűlés  

a résztvevő tagok létszámától függetlenül határozatképesnek minősül, amennyiben  

a közgyűlési meghívóban az erre vonatkozó figyelmeztetés megtörtént. 

10. 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. 

11. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két 

jegyzőkönyv hitelesítő, illetve a levezető elnök ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a 

határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számarányát. 

12. 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; 
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e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

13.  A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – 

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 

14. Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához, az 

Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez, vagy az Egyesület más egyesülettel 

történő egyesüléséhez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel 

hozott határozata szükséges. 

15.  Kétharmados szótöbbséggel hozott határozat szükséges a tagdíj mértékének 

megváltoztatásához. 

16. A közgyűlési határozatokat a levezető Elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti. Az Egyesület 

Főtitkára közli a határozatot minden érintett taggal a határozat meghozatalát követő  

30 napon belül írásban, igazolható módon, a honlapon történő közzététel mellett.  

 

b.) Elnökség 

1. Az Elnökség az Egyesület vezető tisztségviselő testülete. Az Egyesület 3 Elnökségi tagból 

álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy 

alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.  Az Elnökség az Egyesület 

végrehajtó, ügyintéző és képviseleti szerve, amely gondoskodik a Közgyűlés határozatainak 

végrehajtásáról, valamint biztosítja az egyesületi munka folytonosságát. 

2. Az Elnökség tagjait – Elnök és két Alelnök, mint vezető tisztségviselőket - közvetlenül a 

közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.  
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Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

a./ a megbízás időtartamának lejártával; 

b./ visszahívással;  

c./ lemondással;  

d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával; 

f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 

3.  A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik 

vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozatával bármikor lemondhat. A lemondás az új 

vezető tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől 

számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

4. Amennyiben a vezető tisztségviselő megbízatása visszahívással, lemondással, a vezető 

tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, a vezető tisztségviselő 

cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával, vagy a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi 

ok bekövetkeztével szűnik meg úgy haladéktalanul, de legkésőbb a vezető tisztségviselői 

megbízatás megszűnésére okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 30 napon belül 

rendkívüli közgyűlést kell összehívni az új vezető tisztségviselő megválasztása miatt. 

5. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét  

a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

6. 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.  
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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. 

 

7. Az Egyesület Elnöke:  

Illés Zoltán Sándor (születési hely, idő: Budapest, 1967. 06. 03.,  

anyja neve: Fehér Gyöngyi, lakcíme: 1144 Budapest, Szentmihályi út 3/D. IV./9.) 

Az Elnök: 

a.) az Egyesület törvényes képviseletét az Elnök látja el; 

b.) önállóan rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett; 

c.) összehangolja a teljes Egyesületi munkát; 

d.) a Közgyűlés és az Elnökség határozatai alapján ellátja a napi feladatokat; 

e.) képviseli az Egyesületet más társadalmi szervezetekkel, természetes és jogi  

személyekkel való kapcsolattartásban, valamint a hatóságok előtti eljárásban; 

f.) előkészíti, összehívja és levezetheti a Közgyűlés és az Elnökség üléseit; 

g.) gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek közzétételéről, továbbá  

a döntéseknek az érintettekkel történő közléséről a Főtitkár segítségével; 

h.) vezeti az Egyesület nyilvántartását a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek tartalmáról, 

időpontjáról és hatályáról, illetve a döntéseket támogatók és ellenzők számarányáról, 

biztosítja az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba történő betekintést; 

i.) az Egyesület nevében szerződéseket, megállapodásokat köthet; 

j.) az Egyesület munkavállalói felett a munkáltatói jogokat gyakorolja. 

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 
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8.  Az Egyesület Alelnökei: 

Csók István (születési hely, idő: Nyíregyháza, 1953. 01. 30, anyja neve: Szántó Zelma, 

lakcíme: 4431 Nyíregyháza, Berenát utca 44.) 

Adonyi József (születési hely, idő: Budapest, 1957. 02. 14., anyja neve: Imrik Mária,  

lakcíme: 1174 Budapest, Ferihegy út 267.) 

Az alelnökök: 

a.) akadályoztatása esetén helyettesíthetik az Elnököt; 

b.) vezetik a központi fűtés – és gázhálózat rendszerszerelő tagozatot, illetve a gáz – és 

hőtermelő berendezés szerelő tagozatot; 

c.) segítik az Elnök munkáját az Egyesület folyamatos működése érdekében. 

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános, módja: az elnök akadályoztatása esetén 

együttes 

9.  Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 

a./ az Egyesület napi ügyeinek vitele, a 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./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, 

a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

e./ az évi rendes és amennyiben szükséges a rendkívüli közgyűlés összehívása, a tagság 

és az Egyesület szerveinek értesítése; 

f./ az Elnökség által összehívott közgyűlés székhelytől eltérő helyszínének kijelölése,  

a közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

g./ részvétel a közgyűlésen, és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

h./ a tagság nyilvántartása; 
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i./ az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

j./ az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

k./ az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata, és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 

l./ a tag felvételéről és kizárásáról való döntés. 

m/ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

10. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja.  

Az Elnökségi ülést az Elnök legalább 8 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 az elektronikus levelezési címére történő 

kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

11. Az Elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, az 

Elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a 

meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az Elnökségi tagok 

álláspontjukat kialakíthassák.  

12. Az Elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – 

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén 

legalább két tag jelen van. Az Elnökségi tagok személyesen kötelesek megjelenni. 

13. 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; 
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e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

14. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet készít, amelyet minden Elnökségi tag aláírásával 

lát el. Az Elnökség határozatait az Elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett taggal 

a határozat meghozatalát követő 30 napon belül írásban, igazolható módon is közli  

a határozatoknak az Egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

c.) Bizottságok: 

 

A bizottságokat az Elnökség hozhatja létre, és határozhatja meg a feladatait 

 

d.) Főtitkár és a titkárság: 

A közgyűlés választja öt évre. 

1. A Főtitkár feladatai: 

a) a titkárság munkáját - az Elnök útmutatása alapján - a Főtitkár irányítja; 

b) akadályoztatása esetén helyettesítheti az Elnököt; 

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános, módja: az elnök akadályoztatása esetén 

önálló 

 

2. Az Egyesület Főtitkára:  

Varró Zsuzsanna (születési család és utóneve: Varró Zsuzsanna,  

születési hely, idő: Budapest, 1977. 06. 09., anyja neve: Kundl Zsuzsanna,  

lakcíme: 1046 Budapest, Sporttelep utca 15. II./4.) 

 

3. A Titkárság feladatai: 

a) az Alapszabályban felsorolt feladatok és szolgáltatások szervezése és lebonyolítása, 

b) a közgyűlési beszámoló elkészítése, 

c) a testületi ülésekhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása, 

d) a hagyományos titkársági feladatok ellátása, 
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e) egyéb, az Elnökség által meghatározott feladatok. 

 

A Titkárság munkáját díjazás ellenében végzi. 

 

2. A tisztségviselők választása és mandátumuk megszűnésének általános rendelkezései 

 

Az Egyesületi tisztségviselők öt évre, vagy a Közgyűlés által meghatározott időre választhatók 

meg, és újraválaszthatók. 

Az Egyesületben csak olyan tagot lehet választani tisztségviselőnek, aki: 

a) az Egyesület rendes tagja, és tagdíjtartozása nincs; 

b) büntetlen előéletű; 

c) nem áll fenn összeférhetetlenség a betöltött tisztséggel kapcsolatban. 

A választás lebonyolítása: 

A jelölteket a levezető Elnök terjeszti elő. A Közgyűlésen bármelyik tag tisztségenként egy 

jelöltet javasolhat. 

A szavazás lefolytatása: 

a) a szavazás nyílt, a szavazólap felmutatásával történik; 

b) minden szavazati joggal rendelkező tag egy fővel képviselteti magát 

a Közgyűlésen annyi szavazati joggal ahány szakirányú végzettségű alkalmazott 

után fizeti a tagdíjat. 

c) az tekinthető megválasztottnak, aki a szavazatok többségét megszerezte. 

 

A tisztségviselők – Elnök, Alelnökök, Főtitkár – tisztsége megszűnik: 

 

a) választott tisztségviselők esetén a mandátum lejártával; 

b) lemondással; 

c) közgyűlési általi felmentéssel; 

d) elhalálozással; 

e) közügyektől eltiltó jogerős bírói végzéssel. 
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X. 

Az Egyesület gazdálkodása 

 

1. Az Egyesület bevételei a tagdíjak és az egyéb bevételek. 

 

2. Az Egyesület céljainak megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében 

gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az Egyesület éves költségvetés 

alapján gazdálkodik.  

A költségvetésében jóváhagyott összegek rendeltetésszerű felhasználásáért az Elnökség 

felelős azzal, hogy szükségszerű átcsoportosításokat az összegen belül a felmerült 

igények szerint foganatosíthat. 

3. Az Egyesület tartozásaiért saját pénzeszközeivel, illetve vagyonával felel.  

A tagok a tagdíj és egyéb szolgáltatási díj hozzájáruláson túl az Egyesület tartozásaiért 

vagyonukkal nem felelnek. 

4. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az Elnök aláírása szükséges.   

 

XI. 

Az Egyesület megszűnése 

 

1. Az Egyesület megszűnik, ha: 

a) a Közgyűlés kimondja a megszűnését és  a bíróság törli a nyilvántartásból; 

b) más Egyesülettel egyesül; 

c) az arra jogosult szerv megszünteti és a bíróság törli a nyilvántartásból; 

d.) az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; 

e.) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10 főt. 

 



2. Az Egyesület jogutód nélktili megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek

kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az aIapszabályban meghatfuozott - ennek

hianyában a nyilvantartó bíróság által kijelölt -, M Egyesület céIjával megegyezŐ, vaEY

hasonló cél megvalósításara létrejött közhasznú szervezetnek (SZAKOSZ) kell átadni.

xII.

zárő rendelkezések

1. xz új Alapszabály a 2013. évi V. tv (Ptk) rendelkezéseivel összhangban lévő

rendelkezései a Közgyűlés általi elfogadás napjan lépnek hatályba.

2. Az Egyesület a Szakmai Szervezetek Országos Szövetsége tagszervezeteként kívan

tevékenykedni.

3. Az Alapszabályban nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönywől szóló

2013.évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a köáasznű jogáIlásról, valamint a

civil szervezetek működéséról és támogatásárőI szőlő 2011. évi CLXXV. tÖrvénY

(Ectv.) rendelkezé sei az iranyadóak
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