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A
Magyar Vasútmodellezők és Vasútbarátok
Országos Egyesülete
MAVOE
Alapszabálya
1. §
Az Egyesület neve
Magyar Vasútmodellezők és Vasútbarátok Országos Egyesülete
Hivatalos rövidített neve:
Működési területe:
Székhelye:
Hivatalos nyelve:
Jelvénye:
Hivatalos pecsétje:

MAVOE
Magyarország
1222 Budapest, József u. 7.
magyar
kisméretű fémjelvény a "DERÜ" mozdonymodell homloknézeti képével,
MV betűkkel
30 mm átmérőjű körbélyegző, "Magyar Vasútmodellezők és Vasútbarátok
Országos Egyesülete" körfelirattal, középen a "DERÜ" mozdony
homloknézeti képével, MV betűkkel, sorszámmal. Az aláírási joggal
rendelkező tisztségviselőket a hivatalos pecséttel/bélyegzővel el kell látni,
amely tényről átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni.
2. §

Az Egyesület alapcél szerinti tevékenysége
1.

Szervezetben egyesíteni a magyar vasútmodellezőket és vasútbarátokat, ilyen jellegű helyi
szervezetek, illetve körök létrehozása, a meglévők támogatása.

2.

A kötöttpályás (vasúti) közlekedés jelentőségének és munkájának népszerűsítése, a vasútnak, mint
közlekedési eszköznek megismertetése, történeti kutatása.

3.

A környezetvédelem érdekében a környezetbarát közlekedés népszerűsítése, a vasút előnyének
hangsúlyozása.

4.

Az ifjúság érdeklődésének fölkeltése a vasút, mint hivatás iránt, segítségnyújtás szakmai utánpótlás
neveléséhez.

5.

A vasútüzem, vasúti járművek és egyéb vasúti létesítmények nemzetközi szabványelőírások szerinti
modellezése.
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6.

Kapcsolattartás hazai és külföldi vasútmodellező és vasútbarát egyesületekkel, mozgalmakkal,
részvétel a nemzetközi szervezetek (MOROP) munkájában. Nemzetközi tapasztalatcserék
szabványosítási törekvések elősegítése és a vasútbaráti kapcsolatok ápolása.

7.

A vasútmodellező és vasútbarát tagjaink érdekeinek képviselete bel- és külföldön szabályzataink
keretein belül.

8.

Kiállítások, versenyek szervezése, szakmai rendezvények tartása, az Egyesület tagjainak bel- és
külföldi rendezvényeken való részvételének elősegítése.

9.

Az Egyesület politikai tevékenységet nem végez, pártokkal, politikai szervezetekkel nem tart
kapcsolatot, azokat nem támogatja.
3. §

Az Egyesület feladatai
1.

Fejleszteni és elősegíteni az Egyesület tagjainak közlekedési-műszaki ismereteit. Ennek érdekében
előadások tartása, film-, fotó, videófelvételek, bel- és külföldi szakirodalom beszerzése és
bemutatása, szakmai tanácsadások tartása.

2.

Együttműködni az érdekelt szervezetekkel, a műszaki emlékek felkutatásában és megóvásában.
Ennek érdekében közreműködni múzeumi kiállítások rendezésében, adatok és tárgyak gyűjtésében,
modellkísérletekben és modellek készítésében.
Felkérés esetén modellek és makettek készítése.

3.

Szervezni az Egyesület tagjainak és Helyi Köreinek munkáját.

4.

Közreadni a modellezők körében belföldön a MOROP által kidolgozott európai (NEM)
szabványokat, közreműködni a MOROP szabványalkotó tevékenységében.

5.

Gyűjtői csereforgalom elősegítése bel- és külföldön a törvényes keretek között.

6.

Az Egyesület a fenti célkitűzések érdekében igényli
a Nemzeti Együttműködési Alap,
a Magyar Államvasutak Zrt. és a MÁV Csoport tagjai,
a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.,
a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt.,
a Budapesti Közlekedési Központ,
a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum,
a MÁV História Bizottság,
a Városi Tömegközlekedési Történeti Egyesület,
a Közlekedéstudományi Egyesület,
és más, a közlekedéssel foglalkozó intézmények, vállalatok támogatását.
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4. §
Az Egyesületi tagság
Az Egyesületnek:

rendes,
ifjúsági,
jogi személy,
érdemes,
tiszteletbeli és
pártoló (támogató) tagjai vannak.

1.

Rendes tag lehet minden 18. életévét betöltött magyar, illetve érvényes tartózkodási engedéllyel
rendelkező nem magyar állampolgár, ha az Egyesület célkitűzéseit magáévá teszi és tagdíjfizetési
kötelezettségének eleget tesz.

2.

Ifjúsági tag lehet az a 12. életévét betöltött, de 18. életévét még el nem ért fiatal, aki az Egyesület
célkitűzéseit magáévá teszi, és az ifjúsági tagokra megállapított tagdíjat fizeti.

3.

Az Egyesületnek minden jogi személy is tagja lehet. A jogi személyek tagsági viszonya a rendes
tagokéval azonos az Alapszabályban meghatározott kivételekkel.

4.

Érdemes taggá választhatja a Közgyűlés azt az Egyesületi tagot, aki az Egyesület érdekében
kimagasló tevékenységet végzett. Az érdemes tagnak nincs tagdíjfizetési kötelezettsége. Tagsági
jogait érdemes taggá választását követően is korlátozás nélkül gyakorolhatja.

5.

Tiszteletbeli taggá választhatja a Közgyűlés azt a magyar vagy külföldi személyt, aki a vasútbarát
mozgalomban és/vagy modellező tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el. A tiszteletbeli
tagnak nincs tagdíjfizetési kötelezettsége.

6.

Pártoló (támogató) tag lehet minden természetes vagy jogi személy, aki egyetért az Egyesület
célkitűzéseivel és ezek elérése érdekében azt vagyoni hozzájárulással támogatja.

7.

A tiszteletbeli és pártoló (támogató) tag az egyesület szerveinek ülésein tanácskozási joggal részt
vehet és tisztségviselővé nem választható.

8.

Az Egyesület ügyvezető elnökét vagy ügyvezető alelnökét megbízatásának lejárta után, az Egyesület
érdekében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Közgyűlés ”örökös
ügyvezető elnökké”, illetve ”örökös ügyvezető alelnökké” választhatja.
Az ”örökös ügyvezető elnök” és az ”örökös ügyvezető alelnök” jogai a rendes tagokéval azonosak.
5. §

A rendes, az ifjúsági, a jogi személy és a pártoló (támogató) tagok felvétele írásbeli kérelemre, intéző
bizottsági határozattal történik.
6. §
A tagsági viszony az intéző bizottsági felvételi határozat közgyűlés általi elfogadásával kezdődik.
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7. §
Az Egyesület minden tagját el kell látni tagsági igazolvánnyal, az Alapszabállyal és a Szervezeti és
Működési Renddel.
8. §
Az Egyesület tagjának jogai
Az Egyesület természetes személy tagjai személyesen, a jogi személy tagok képviselőjük útján
gyakorolhatják jogaikat.
Az Egyesületi tag és a jogi személy képviselője
1.

Részt vehet, és aktívan közreműködhet az Egyesület modellező, illetve vasútbarát tevékenységében,
rendezvényein, összejövetelein.

2.

A Közgyűlésen felszólalhat, javaslatokat, indítványokat terjeszthet elő, véleményét kifejezheti az
Egyesület bármely ügyével kapcsolatban, az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát
bíróság előtt megtámadhatja a tudomására jutást követő 30 napon belül.

3.

A rendes és a jogi személy tagoknak a Közgyűlésen szavazati és választójoga van, illetve (a jogi
személy tagok kivételével) tisztségekre megválaszthatók, ha tagdíjhátralékuk nincs. Minden tagnak
egy szavazata van.

4.

Igényelheti az Egyesületnek a tagok számára nyújtható szolgáltatásait, kedvezményeit – az Intéző
Bizottság által megszabott feltételek szerint – és érdekvédelmét.

5.

Kiállítóként és előadóként részt vehet hazai és külföldi rendezvényeken, kiállításokon.

6.

Az ifjúsági tagokat, az e § 3. pontjában leírtak kivételével a rendes tagok jogai illetik meg.
9. §

Az egyesületi tagok kötelességei
1.

Az Alapszabály, az SzMR és a Közgyűlés határozatainak betartása, betartatása.

2.

Részvétel az Egyesület tevékenységében, rendezvényeken, összejöveteleken.

3.

Tagdíjfizetés az érdemes, a tiszteletbeli és a pártoló tagok kivételével.

4.

Pártoló (támogató) tag vagyoni hozzájárulással támogatja az Egyesületet.

4

MAVOE - ALAPSZABÁLY - 2015. június 27.

10. §
Az egyesületi tagság megszűnése
Az egyesületi tagság kilépéssel, az Egyesület általi felmondással, kizárással és elhalálozással
szűnik meg.
1.

A kilépést írásban kell bejelenteni. Ezt az Intéző Bizottság tudomásul veszi, ha a kilépni szándékozó
taggal szemben kizárási eljárás nincs folyamatban.
Kilépni csak a hátralékos tagdíj vagy egyéb más tartozás megfizetése után lehet.

2.

Aki a tagdíjfizetési kötelezettségének 1 (egy) éven át nem tesz eleget, annak a tagsági viszonya
automatikusan megszűnik (felmondásra kerül). Felmondható a tagsági viszonya annak a tagnak, aki
az Egyesület szolgáltatásaiért járó térítést, és/vagy pénzbeli és/vagy egyéb tartozását – 3 hónapon
belül – írásbeli felszólítás ellenére sem egyenlíti ki.
A felmondás a tartozások kiegyenlítését nem érinti.

3.

Ha a tag tagsági kötelezettségeit nem teljesíti, illetve az Egyesület erkölcsi tekintélyének csorbítására
alkalmas magatartást tanúsít, az Intéző Bizottság írásbeli határozattal figyelmeztetheti vagy –
meghatározott időtartamra – a tagoknak járó kedvezményeket tőle megvonhatja.
Súlyosabb esetben – a 15. § 6. pont d) alpontjában meghatározott szakbizottság véleményének
meghallgatását követően – a Közgyűlés a Ptk. 3:70. §-a figyelembe vételével az Egyesületből
kizárhatja.

4.

Az Intéző Bizottság figyelmeztetést, kedvezmények megvonását, illetve a Közgyűlés kizárást
kimondó írásbeli határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban lehet fellebbezni
az Egyesület Közgyűléséhez. Az érintett tagot előzetesen írásban kell értesíteni az eljárás
megindításáról, a jogorvoslati lehetőségekről és biztosítani kell számára a védekezés lehetőségét.
11. §

Az Egyesület szervei
1.
2.
3.

A Közgyűlés.
Az Intéző Bizottság.
Az Ellenőrző Bizottság.
12. §

Az Egyesület vezető tisztségviselői
1.
2.
3.

Az ügyvezető elnök.
Az ügyvezető alelnök.
Az ügyvezető főtitkár.
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Az Egyesület tisztségviselői
1. Az Intéző Bizottság tagjai.
2. Az Ellenőrző Bizottság tagjai.
Az Egyesület vezető tisztségviselőinek, tisztségviselőinek és az Ellenőrző Bizottság tagjainak neveit és
lakcímeit [Ptk. 3:21. § (3) bek., 3:26. § (4) bek] az Alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza.
13. §
Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.
1.

Közgyűlést évente, Vezetőség-választó Közgyűlést ötévente kell összehívni.

2.

Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a Fővárosi Törvényszék;
az Intéző Bizottság;
az Ellenőrző Bizottság;
az egyesületi tagság 51 %-ának írásbeli kérelmére;
ha a bizottságokban (Intéző, Ellenőrző) keletkező tartós – 4 (négy) hónapon túli –
létszámhiány miatt határozat-képtelenség áll fenn;
a Ptk. 3:81. § 1. a) – c) pontjaiban foglaltak fennállása esetén.

3.

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 51 %-a jelen van. Határozatképtelenség
esetén, 3 (három) napon belül új Közgyűlést kell összehívni, amely a megjelentek számától
függetlenül határozatképes, amely ténynek az eredeti meghívóban szerepelnie kell.

4.

A Közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, általában nyílt szavazással. Legalább 10
(tíz) tag indítványára titkos szavazás tartandó.
Titkos szavazással történik a tisztségviselők és az Alapszabályban (11. § 2., 3. pont) meghatározott
Bizottságok tagjainak megválasztása.
Az Alapszabály módosításához a jelen lévő – az Egyesület céljának megváltoztatásához és az
Egyesület megszüntetéséhez a szavazati joggal rendelkező – tagok ¾-es (háromnegyedes)
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

5.

A Közgyűlésre az Egyesület minden tagját meg kell hívni, a mindenkor hatályos tagnyilvántartás
alapján.

6.

A Közgyűlés összehívásának, levezetésének részletes szabályait az SzMR tartalmazza.

7.

A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, és azt hitelesíteni kell az SzMR 5. §-a szerint.

8.

A közgyűlési határozatokat az SzMR 21. § 5. pontja szerint közzé kell tenni.
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14. §
A Közgyűlés hatásköre
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1.

Az Alapszabály és az SzMR megalkotása és módosítása.

2.

Az Ellenőrző Bizottság előzetes véleményének meghallgatása után az éves gazdasági eredmény
jóváhagyása.

3.

Az éves költségvetés megállapítása és módosítása.

4.

Az Alapszabály 12. §-ában megjelölt tisztségviselők, illetve a 11. §-ban meghatározott bizottságok
tagjainak megválasztása – figyelemmel a Ptk. 3:22. §-ában és a 3:26. § (2) bekezdésében
meghatározottakra – és visszahívása az SzMR 6. §-a szerint.

5.

Az Intéző Bizottságnak a legutóbbi Közgyűlés óta végzett munkáját tartalmazó beszámoló
megtárgyalása.

6.

Az Egyesület további működésére vonatkozó irányelvek, teendők meghatározása.

7.

A tagsági díjak megállapítása.

8.

A jogi személy és pártoló (támogató) tagokkal az Intéző Bizottság által kötött megállapodások
tudomásul vétele.

9.

A tagsági viszonnyal kapcsolatos (felvétel, kizárás, felmondás, fegyelmi, stb.) határozatok elfogadása
vagy elutasítása, ill. az azok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása.

10. Érdemes, Tiszteletbeli és Pártoló (támogató) tagok választása.
11. A MAVOE emlékérem odaítélése.
12. Az Egyesület feloszlása, más Egyesülettel történő egyesülése, illetve ezekben az esetekben az
Egyesületi vagyon hovafordításával kapcsolatos döntések meghozatala.
15. §
Az Intéző Bizottság
1.

Az Intéző Bizottság 5 (öt) tagból áll, akiket a vezetőség-választó közgyűlés 5 éves időtartamra
választ.
Az Intéző Bizottság szavazati joggal rendelkező rendes tagja az Egyesület ügyvezető elnöke – aki az
üléseken levezető-elnöki teendőket lát el, továbbá az ügyvezető alelnök és az ügyvezető főtitkár. Az
Intéző Bizottság további tagjai az Egyesület vezető tisztségviselőivel közeli hozzátartozói viszonyban
nem lehetnek.
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2.

Az Intéző Bizottság megválasztása után egy héten belül köteles ülést tartani. Üléseit szükség szerint,
de legalább negyedévenként tartja.

3.

Az Intéző Bizottság határozatképes, ha legalább 3 (három) tagja jelen van. Határozatait egyszerű
szótöbbséggel hozza. Szavazat-egyenlőség esetén a határozat hozatalt meg lehet ismételni vagy a
döntést elvetettnek kell tekinteni.

4.

Az Intéző Bizottság a két Közgyűlés közötti időszakban, mint az Egyesület ügyvezető szerve
működik. Beszámoltatja az ügyvezető elnököt, az ügyvezető alelnököt, az ügyvezető főtitkárt és az
eseti feladattal megbízott tagokat a két intéző bizottsági ülés között végzett tevékenységükről vagy
eseti feladataikról. Dönt az Egyesületet érintő szerződések megkötése tárgyában.

5.

Az Intéző Bizottság ülései nem nyilvánosak, de az Intéző Bizottság egyes kérdések tisztázása
érdekében szakértőt hívhat meg.

6.

Az Intéző Bizottság
a) dönt a rendes és az ifjúsági tagok felvétele, tárgyában,
b) dönt a modellező minősítő jelvények odaítéléséről;
c) az Egyesület érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtett egyesületi tago(ka)t differenciált
elismerésben részesítheti;
d) egyes feladatok végrehajtása érdekében szakbizottságo(ka)t hozhat létre;
e) meghatározza az eseti alkalmazottak létszámát és díjazásukat;
az ügyvezető főtitkár az alkalmazottak felett munkáltatói jogkört gyakorol;
f) az Intéző Bizottság a Közgyűlésen beszámol az előző Közgyűlés óta végzett tevékenységről.

7.

Az Intéző Bizottság üléseinek – tanácskozási joggal – állandó résztvevői a Helyi Körök vezetői, a
tiszteletbeli és pártoló(támogató) tagok, valamint az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy –
akadályoztatása esetén – az általa kijelölt bizottsági tag.
Megjelenésük hiánya nem befolyásolja az Intéző Bizottság működését.

8.

Az Intéző Bizottság ülésein jegyzőkönyvet kell vezetni és azt hitelesíteni kell.

9.

Azt a tisztségviselőt vagy intéző bizottsági tagot, aki 4 (négy) hónapon át az üléseken nem jelenik
meg, vagy az Egyesület célkitűzéseivel össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, az Intéző
Bizottság köteles felszólítani az említett körülmény(ek) megszüntetésére. Nem kielégítő válasz, vagy
annak 30 napon túli elmaradása esetén az ügyet a jelen § 6. pont d) alpontjában meghatározott
szakbizottságnak vizsgálatra át kell adni. A vizsgálat idején az érintett személyt megbízatásából fel
kell függeszteni.

10. Valamely tisztségviselő huzamosabb ideig fennálló akadályoztatása esetén az Intéző Bizottság –
tagjai közül – pótlásáról gondoskodik.
Amennyiben a létszámhiány tartós határozat-képtelenséget okoz, az Alapszabály 13. § 2. pont e)
alpontjában leírtak szerint kell eljárni.
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16. §
Az Ellenőrző Bizottság
1.

Az Ellenőrző Bizottság 3 (három) tagból áll, akiket a vezetőségválasztó Közgyűlés ötévi időtartamra
választ.

2.

Az Ellenőrző Bizottság megválasztása után egy héten belül köteles ülést tartani, és a tagjai közül
elnököt választani.

3.

Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai ezen megbízatásuk tartama alatt az Egyesületben más
tisztséget nem viselhetnek, az Egyesület vezető tisztségviselőivel közeli hozzátartozói viszonyban
nem lehetnek.

4.

Az Ellenőrző Bizottság felügyel arra, hogy az Alapszabály és az SzMR rendelkezéseit, valamint a
közgyűlési és intéző bizottsági határozatokat betartsák.
Működése során rendszeresen ellenőrzi az Egyesület pénz- és vagyonkezelését. Az észlelt
szabálytalanságokat vagy hiányosságokat írásban közli az Intéző Bizottsággal.

5.

Az Ellenőrző Bizottság évente felülvizsgálja az Egyesület pénzügyi mérlegét és eredménykimutatását, valamint az Egyesület teljes vagyoni és pénzügyi helyzetét. Vizsgálatának eredményéről
az éves Közgyűlésnek (vagy rendkívüli Közgyűlésnek) – írásban és szóban – jelentést tesz.
17. §

Az Egyesület ügyvezető elnökének feladatai
1.

Felügyel az Alapszabály betartására és betartatására.

2.

Felügyeletet gyakorol az Intéző vagy más eseti bizottság működése felett.

3.

Összehívja az Intéző Bizottság üléseit, azokon az ügyvezető elnök elnököl. Szavazat-egyenlőség
esetén az ő szavazata dönt.

4.

Valamennyi bizottság ülésén részt vehet.

5.

Bármikor jogosult bármilyen ellenőrzésre.

6.

Az Egyesület képviselete bel- és külföldön.

7.

Az Intéző Bizottság határozata alapján szerződés-kötés(aláírás) az Egyesület nevében.

8.

Az ügyvezető elnök az egyesületi kiadványok felelős kiadója.

9.

Az ügyvezető elnök – az általa meghatározott feladatkörben – helyettesítésével bármelyik
tisztségviselőt, intéző bizottsági tagot vagy az Egyesület bármely rendes tagját megbízhatja.

10. Működéséről és intézkedéseiről beszámol a soron következő intéző bizottsági ülésen.
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11. A Közgyűlés összehívása és vezetése.
12. Működéséért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
18. §
Az Egyesület ügyvezető alelnökének feladatai
1.

Az ügyvezető elnököt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesítheti.

2.

A modellező, a műszaki és a vasútbarát tevékenység irányítása. Ez mind a hazai, mind a külföldi
tevékenység(ek)re vonatkozik.

3.

Az ügyvezető alelnök ellátja az ügyvezetés körében a Közgyűlés és/vagy az Intéző Bizottság által rá
bízott feladato(ka)t.

4.

Az Intéző Bizottság határozata alapján szerződés-kötés(aláírás) az Egyesület nevében.

5.

Működéséről és intézkedéseiről beszámol a soron következő intéző bizottsági ülésen.

6.

Működéséért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

7.

Az ügyvezető alelnök 4 (négy) hónapon túli időtartamú távolléte vagy akadályoztatása esetén, az
Intéző Bizottság – saját tagjai közül – ideiglenesen megbízott ügyvezető alelnököt köteles választani,
akinek ez a megbízatása a legközelebbi Közgyűlésig tart.
19. §

Az Egyesület ügyvezető főtitkárának feladatai
1.

Két intéző bizottsági ülés közötti időszakban szervezi és vezeti az Egyesület mindennapi
tevékenységét, az elvégzett munkáról beszámol az Intéző Bizottság soron következő ülésén.

2.

Gondoskodik a közgyűlési és az intéző bizottsági határozatok végrehajtásáról.

3.

Előkészíti az intéző bizottsági ülések napirendjét és a határozat-tervezeteket.

4.

Gondoskodik az Egyesület bel- és külföldi kapcsolatainak folyamatosságáról.

5.

Intézi az Egyesület bel- és külföldi levelezését az ügyvezető alelnökkel együtt.

6.

Az Intéző Bizottság határozata alapján szerződés-kötés(aláírás) az Egyesület nevében.

7.

Az Egyesület pénzügyi helyzetét bármikor felülvizsgálhatja és a szükséges intézkedéseket megteheti.

8.

Működéséért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
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9.

Az ügyvezető főtitkár előrelátható tartós távolléte esetén az Intéző Bizottság – tagjai sorából – az
ügyvezető elnök és az ügyvezető alelnök kivételével bárkit megbízhat az ügyvezető főtitkári
feladatok ellátásával.

10. Az ügyvezető főtitkár 4 (négy) hónapon túli időtartamú távolléte vagy akadályoztatása esetén, az
Intéző Bizottság – saját tagjai közül – ideiglenesen megbízott ügyvezető főtitkárt köteles választani,
akinek ez a megbízatása a legközelebbi Közgyűlésig tart.
20. §
Az Egyesület Helyi Körei
1.

Az Egyesületen belül önálló jogi személyiséggel nem rendelkező Helyi Körök szervezhetők.

2.

Helyi Kör alakulhat, ha legalább 5 (öt) személy a megalakulást elhatározta, és azt az Egyesületnek
bejelenti. A Helyi Kör akkor tekinthető megalakultnak, ha az Egyesület Intéző Bizottsága a
megalakulást tudomásul vette és bejegyezte.

3.

A Helyi Kör a Működési Szabályzatát – az Egyesület Alapszabálya és Szervezeti Működési Rendje
figyelembevételével – a Helyi Kör tagsága készíti el, majd megküldi az Intéző Bizottságnak. Ha a
Helyi Kör Működési Szabályzata nem ellentétes az egyesületi alap-dokumentumokkal, akkor az
Intéző Bizottság tudomásul veszi és a Helyi Körök nyilvántartásába bejegyzi, valamint a helyi körnek
sorszámot ad. Egyéb esetben a szükséges kiegészítések és módosítások megjelölésével visszaküldi.

4.

A Helyi Kör megnevezése: "A MAVOE ......... számú Helyi Köre".
A helyi kör tagsága nevet is választhat a helyi körnek, ebben az esetben: ”A MAVOE ……… számú
……………………………… Helyi Köre” a megnevezés.

5.

A Helyi Körök az Egyesület nevében anyagi kötelezettséget nem vállalhatnak és az Egyesületet nem
képviselhetik.
21. §

Az Egyesület felügyelete
1.

Az Egyesület működése felett az Ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol.

2.

Az Egyesületet a Fővárosi Törvényszék veszi nyilvántartásba.

3.

Ha az Egyesület neve, székhelye megváltozik, illetve, ha az Egyesület képviseletére új személy lesz
jogosult, ezt a tényt a Fővárosi Törvényszéknek be kell jelenteni.
22. §

Az Egyesület anyagi alapjai
1.

Az egyesületi tagsági díjak, a jogi személyek és pártoló tagok anyagi támogatása.
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2.

Az Egyesület által rendezett kiállítások, rendezvények, kongresszusok bevétele.

3.

A tagoknak és az Egyesület támogatóinak nyújtott szolgáltatások valamint az Egyesület eszközeinek
használatából eredő bevételek.
23. §

Az Egyesület és Helyi Körei vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak.
24. §
Az Egyesület gazdálkodása
1.

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület
tartozásaiért nem tartoznak anyagi felelősséggel.

2.

Az Egyesület a gazdálkodási és pénzügyi tevékenységéről – a hatályos törvényes rendelkezéseknek
megfelelően – könyveket és nyilvántartásokat vezet, továbbá évente pénzügyi mérleget és eredménykimutatást készít.

3.

Az Egyesület – működésének biztosítása érdekében – alkalmazottakat foglalkoztathat.
25. §

Az Egyesület megszűnése
Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel történő egyesüléssel, feloszlatással,
illetve megszűnésének megállapításával.
26. §
Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után a Közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni
az Egyesület vagyonával.
27. §
Ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését megállapították és vagyonának
hovafordításáról nem történt rendelkezés, az Egyesület vagyona a hitelezők kielégítése után állami
tulajdonba kerül és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra
kell hozni.
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28. §
Az Alapszabály hatálybalépése
1.

Az Alapszabály közgyűlési határozattal lép hatályba.

2.

Az Alapszabály hatálybalépését követően meg kell alkotni az Egyesület Szervezeti és Működési
Rendjét.

3.

Az Alapszabály 2015. június 27. napjától hatályos.

………………………………………
ügyvezető elnök

***

Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján
hatályos tartalmának.
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1. sz. melléklet
Az Egyesület vezető tisztségviselői
Az ügyvezető elnök:
Neve: Szűcs Zoltán
Lakcíme: 1222 Budapest, József utca 7.
Az ügyvezető alelnök.
Neve: Vozáry György
Lakcíme: 2119 Pécel, Reményik S. utca 8.
Az ügyvezető főtitkár.
Neve: Tóth Ányos
Lakcíme: 1145 Budapest, Bácskai utca 35.
Az Egyesület tisztségviselői
Az Intéző Bizottság tagjai: [Alapszabály 15. §. (1)]
1. tag
Neve: Balogh György
Lakcíme: 1041 Budapest, Latabár Kálmán utca 3. fsz. 1.
2. tag
Neve: Lakatos Béla
Lakcíme: 1203 Budapest, Helsinki út 4. II. em. 40.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai:
1. tag
Neve: Csapó Sándor
Lakcíme: 2112 Veresegyház, Kálvin utca 39/A.
2. tag
Neve: Haraszti Gábor
Lakcíme: 1115 Budapest, Etele út 38/a.
3. tag
Neve: Kiss Zoltán
Lakcíme: 6791 Szeged, Tas utca 50.
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