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ALAPSZABÁLY
Melyet az alább nevesített egyesület (korábbi nevén Szervezési és Vezetési Tudományos
Társaság) 2011. február 21-én tartott Küldött-közgyűlése újként elfogadott, a korábbi, 1970.
október 10-i alakuló közgyűlésen elfogadott és legutoljára 2009. május 20-án módosított
Alapszabályának egyidejűleg történő hatályon kívül helyezésével, és amely az alábbiakban
meghatározott céloknak megfelelően biztosítja az egyesület demokratikus, önkormányzati elven
alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését.

1. Általános rész
1.1. Az egyesület neve
1.1.1. Az egyesület teljes neve: SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ
1.1.2. Az egyesület rövidített neve: SZVT
1.1.3. Az egyesület idegen nyelvű neve: SZVT Research and Development Center
1.2. Az egyesület székhelye: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14.
1.3. Az egyesület alaptevékenysége, küldetése és kitűzött céljai elérésének átfogó elve
1.3.1. Az Egyesület alaptevékenysége, hogy nonprofit kutatóhelyként alkalmazott és
alapkutatásokkal valamint kísérleti fejlesztések végzésével hozzájáruljon a nemzeti
és egyben a globális tudás növekedéséhez, a nemzetgazdaság makro és mikro
szintjein a gazdasági élet szereplői versenyképességének javításához; ismereteinek,
tudásállományának, bővítéséhez, a kutatási eredményeknek - különösen, de nem
kizárólagosan - a társadalomtudományok, az információtechnológia, a gazdaság, és
a közigazgatás területén történő hasznosulásához.
1.3.2. Küldetése, hogy hidat alkosson a tudomány, a kutatás, a fejlesztés, az oktatás,
valamint a gazdaságban és a közigazgatásban dolgozó, mindennapi feladataikat
egyre magasabb szinten ellátni kívánó szakemberek között. A múlt örökségét
folytatva küldetése a szervezés- és vezetéstudomány, valamint társtudományai
elméletének és gyakorlatának művelése, oktatása és a korszerű vezetéstudományi
módszertanok elterjesztése.
1.3.3. Az Egyesület kiemelt alapfeladatának tekinti az ’Európa 2020’ gazdaságfejlesztési
stratégia hazai alkalmazásának támogatását és ennek során a ’Nemzeti Fejlesztési
Terv’-ben foglaltak teljesülésének elősegítését, valamint az egyes kutatási
feladataiban való részvételét.
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1.3.4. A kutatás-fejlesztési feladatok magas szintű teljesítésének érdekében
kutatóhelyként működik, együttműködést alakít ki egyetemi kutatóhelyekkel,
doktori iskolákkal és akadémiai kutatóintézetekkel.
Kutatás-fejlesztési feladatainak ellátása során törekszik, hogy azok elvégzésébe
bevonja a doktori iskolák hallgatóit, a posztdoktorandusz kutatókat, hogy egyrészt
ezzel támogassa a jövő tudományos nemzedékének gyakorlati tapasztalatszerzését,
másrészt ezen kutatói kör bevonásával hatékonyan mozdítsa elő a kutatási feladatok
elvégzését, hogy az így létrejött tudás hasznosulhasson az eredmények gyakorlati
felhasználóinál is.
1.4. Az egyesület célja
1.4.1. Alap-, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés az alábbi területeken:
Társadalomtudományok, infokommunikáció és kapcsolódó tudományterületei,
közgazdaságtan, természettudományok, alkalmazott- és szervezetpszichológia,
szociológia, térinformatika, környezet-gazdálkodás, egészségvédelem és
mentálhigiénia, szervezés és vezetés elmélet.
1.4.2. Saját kutatási programok, projektek indítása és lebonyolítása.
1.4.3. A kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának elősegítése.
1.4.4. Tudományos közéleti tevékenység végzése.
1.4.5. Új technológiák és módszertanok széleskörű megismertetése.
1.4.6. Részvétel a felsőoktatásban és a középfokú szakképzésben valamint az ismeretterjesztésben.
1.4.7. Az „EU 2020 digitális menetrend” és a „Digitális Megújulás Cselekvési Terv”
programokat támogató kutatás-fejlesztési feladatok, valamint a társadalom digitális
életmódra történő átállását elősegítő kutatási, oktatási, ismeretterjesztési
tevékenységek végzése.
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1.5. Közhasznúság
1.5.1. A kitűzött célok megvalósítását az egyesület a következő közhasznú
tevékenységekkel biztosítja:
1.5.1.1.

tudományos tevékenység, kutatás;

1.5.1.2.

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

1.5.1.3. a fiatalok
támogatása;

tudományos

és

1.5.1.4.

kulturális tevékenység;

1.5.1.5.

kulturális örökség megóvása;

1.5.1.6.

környezetvédelem;

közéleti

tevékenységének

elősegítése,

1.5.1.7. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek
által igénybe vehető – szolgáltatások.
1.5.2. Az egyesület közhasznú szolgáltatásait honlapján (www.szvt.hu) hirdeti meg az
adott szolgáltatást igénybevevők maximális lehetséges létszámával együtt. A
közhasznú szolgáltatásokat bárki igénybe veheti, aki az egyesület honlapján az adott
szolgáltatás igénybevételének szándékát regisztrálja. A regisztráció elfogadása
beérkezési sorrendben történik, mindaddig, amíg a szolgáltatást igénybe venni
kívánó regisztrált jelentkezők száma a maximális lehetséges létszámot el nem éri.
Amikor a jelentkezés ilyen módon betelik, a regisztrációt az egyesület lezárja.
1.5.3. Az egyesület közhasznú tevékenysége köréből kiemelt hangsúlyt kap az alap- és
az alkalmazott kutatási, fejlesztési tevékenység; azok eredményeinek hasznosítása a
közművelődési, iskolán kívüli szakmai oktatási, ismeretterjesztési tevékenység, a
’Digitális Megújulás Cselekvési Terv’ és a fenntartható fejlődést elősegítő
tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása.

	
  
	
  

4	
  

1.6. Az egyesület működése
1.6.1. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt; az országgyűlési képviselői, megyei,
fővárosi, önkormányzati választáson jelöltet nem állít.
1.6.2. Az egyesület az Alapszabálya szerinti tevékenységét a nyilvánosság
tájékoztatásával végzi. Éves közhasznúsági jelentését, gazdálkodásának
legfontosabb adatait a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint, internetes
honlapján hozza nyilvánosságra. Működéséről, programjairól, szolgáltatásai
igénybevételének módjáról, valamint beszámolóiról tagjait időszaki kiadványaiban
és/vagy internetes honlapján keresztül tájékoztatja.
1.6.3. Az egyesület a közhasznú szolgáltatásait tagjai és kívülállók részére egyaránt
szervezi.
1.6.4. A testületi szervek és az elnök döntéseit az egyesület a honlapján hozza
nyilvánosságra.
1.6.5. A testületi szervek határozatait az egyesület ügyvezető szerve tartja nyilván a
határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját,
hatályát, döntést támogatók és ellenzők számarányát. Az ügyvezető igazgató
gondoskodik a szervek döntéseinek az érintettekkel való írásban, vagy más
igazolható módon történő közléséről.
1.7. Az egyesület belső szabályzatai rendelkeznek részletesen többek között:
1.7.1. az egyesület szervezeti és működési rendjéről,
1.7.2. az egyesület gazdálkodási, számviteli és egyéb ügyviteli rendjéről,
1.7.3. a szellemi tulajdon kezeléséről és védelméről,
1.7.4. az egyesület etikai rendjéről,
1.7.5. olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szervek döntésének tartalma,
időpontja és hatálya megállapítható.
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2. Az egyesületi tagság
2.1. Az egyesületi tagság feltételei
2.1.1. Az egyesület tagja lehet az a nagykorú, természetes személy, jogi személy, vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (amelyet a szervezet bejegyzett
képviselője
személyesen
–
vagy
általa
okirattal
meghatalmazott
meghatalmazottja/tagja – képvisel), aki/amely,
2.1.1.1. tagfelvételi kérelmét az egyesület egy szakosztályához, vagy területi
szervezetéhez írásban benyújtja, és kérelmét legalább két egyesületi tag
támogatja,
2.1.1.2. tagfelvételi kérelmét - a fentieken túl - a tagjelölt által megjelölt
szakosztály, vagy területi szervezet elfogadja,
2.1.1.3. egyetért az egyesület céljaival, elfogadja az Alapszabályt, és az egyesület
egyéb szabályzataiban foglalt kötelezettségeket magára nézve vállalja, és az
előírtak szerint fizeti a tagdíjat,
2.1.1.4. tagfelvételi kérelmében megjelöli, milyen módon kívánja tevőlegesen is
segíteni az egyesület tevékenységét
2.1.1.5. tag felvétele akkor válik jogerőssé, amikor azt az Országos Elnökség
jóváhagyta egyszerű többséggel a következő Országos Elnökségi ülésén.
2.1.2. A tagot az ügyvezetés nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az
adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.
A tag az Alapszabályban rögzített tevékenységet, az egyesület szakosztályi, és/vagy
területi szervezeteiben fejti ki.
2.2. A tag jogai
2.2.1. Választhat és választható az egyesület szerveibe.
2.2.2. Szavazati jogát közvetlenül az egyesület szakmai-, szakosztályok- vagy területi
szervezetiben gyakorolhatja, míg a küldött-közgyűlésen közvetett módon a küldött
útján.
2.2.3. Az egyesület természetes személy tagja, valamint az egyesület jogi személy,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagjának képviselője az
egyesület bármely tisztségére megválasztható, amennyiben nem esik a
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jogszabályban megfogalmazott, vagy az egyesületi szabályokban rögzített
korlátozások hatálya alá.
2.2.4. Személyesen részt vehet az egyesület tevékenységében, egyéb rendezvényein.
2.2.5. Javaslatokat, indítványokat tehet/kezdeményezhet.
2.2.6. Tagságából fakadó jogait írásban, kizárólag egyesületi tagtársára átruházhatja.
2.2.7. Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető esetleges
kedvezményekkel.
2.2.8. Jogosult betekinteni az Egyesület irataiba a következők betartásával:
2.2.8.1. az egyesület működésével kapcsolatos iratokba, amennyiben az a mások
személyiségi jogait és/vagy üzleti titkait nem sérti, az Elnök írásbeli
beleegyezését követően;
2.2.8.2. a betekintést kérő kötelezettséget vállal mások személyiségi jogainak
tiszteletben tartására és a törvényes működés tekintetében az egyesület
ügyeiben a titoktartásra. A szervezet működésével, a tudományos, kutatásfejlesztési projektek végrehajtása közben tudomására jutott információkat
harmadik félnek csak az Elnök írásos engedélyével adhatja tovább, ide értve a
kutatási eredmények publikálását is;
2.2.8.3. az iratok az ügyvezetőség irodájában tekinthetők meg az Elnök vagy az
ügyvezető, vagy megbízottjuk jelenlétében.
2.2.9. Bármely tag, bármely tisztségre korlátozás nélkül, akárhányszor újraválasztható.
2.3. A tag kötelezettségei:
2.3.1. az egyesület céljainak megvalósításában való aktív közreműködés;
2.3.2. az egyesület alapszabályában és szabályzataiban foglalt rendelkezések betartása;
2.3.3. a tagdíj határidőre történő befizetése;
2.3.4. a tagfelvételi kérelmében tett felajánlás(ok) teljesítése.

	
  
	
  

7	
  

2.4. A tagdíj
2.4.1. A tagdíj kategóriáit és összegét az Országos Elnökség határozza meg.
2.4.2. Az Országos Elnökség köteles a tárgyévi tagdíjak kategóriáit és összegét a
tárgyévet megelőző év végéig felülvizsgálni és arról határozatot hozni.
2.4.3. Az egyesület köteles minden év december 31. napját megelőzően, a határozatba
foglalt következő évi tagdíj kategóriákról és azok összegéről a tagságot elektronikus
levél formájában értesíteni, illetve honlapján közzétenni.
2.4.4. A tagdíj megfizetése jelen alapszabályban, valamint az egyesület mindenkor
érvényes és hatályos szabályzataiban foglaltaknak megfelelően történhet.
2.4.5. Az egyesület azon tagjának, aki 2010. december 31-én az egyesület
nyilvántartásában tagként szerepelt, egyesületi tagsága jogfolytonos – az új tagra
vonatkozó felvételi szabályok rá nem vonatkoznak -, valamint a 2011-2012. évekre
fizetendő tagdíjának mértéke a 2010. évre fizetett tagdíjjal megegyező mértékű.
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2.5. Az egyesületi tagság megszűnése
2.5.1. Az egyesületi tagság megszűnik:
2.5.1.1.

kilépéssel;

2.5.1.2.

elhalálozással/jogutód nélküli megszűnéssel;

2.5.1.3.

kizárással;

2.5.1.4.

a tagdíj időben történő megfizetésének elmulasztásával.

2.5.2. Az Országos Elnökség határozattal kizárhatja azt a tagot, aki/amely az egyesület
céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást
tanúsít. A kizárást a tag szakmai, területi szervezetének legalább tíz tagja vagy az
egyesület elnöke a tag szakmai, területi szervezetének vezetőjével együttesen
kezdeményezheti. Az Országos Elnökség a kizárásról kétharmados többséggel dönt.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogorvoslattal az egyesület székhelye
szerint illetékes Fővárosi Bírósághoz lehet fordulni.
2.5.3. Amennyiben a tag éves tagdíjfizetési kötelezettségének a tárgyév március 31.
napjáig – évközi tagfelvétellel felvett tag esetén a töredékévre eső tagdíjfizetési
kötelezettségének a tagfelvételéről szóló határozat kézhezvételét követő 30 naptári
napon belül – nem tesz eleget, úgy tagsága tagdíj nemfizetés jogcímén, minden
további jognyilatkozat nélkül, a tag esetében tárgyév január 1. napjára, míg az
évközi tagfelvett esetében az erről szóló Határozat keletkezésének időpontjára
visszamenőleges hatállyal megszűnik.
2.5.4. Abban az esetben, ha a tag egyesületi tagsága megszűnik (ide nem értve a
kizárással történő megszűnés esetét) – de a későbbiekben ismételten tag kíván lenni
– akkor, az új belépő tagokra mindenkor érvényes és hatályos feltételek mellett lehet
újra az egyesület tagja.
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3. Az egyesület szervezete
3.1. Az egyesület testületi szervei: Küldött-közgyűlés, Országos Elnökség, Felügyelő
Bizottság, Etikai Bizottság.
3.2. A testületi szerv ülése akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagoknak –
közgyűlés esetén a küldötteknek – több mint fele megjelent, és a határozathozatalkor
jelen van.
3.3. Az üléseken a Felügyelő Bizottság tagjai, a független könyvvizsgáló és az ügyvezető
igazgató állandó meghívottak, akik tanácskozási joggal vesznek részt.
3.4. A napirendet is tartalmazó meghívót - a testületi szerv ülésének időpontját megelőzően
legalább 10 munkanappal kell az érintettekhez, elektronikus levélben eljuttatni. A
meghívó tartalmazhatja a határozatképtelenség okán ismételten összehívott ülés
időpontját is. A testületi szerv ülése határozatképtelenség esetén ugyanazon napra, az
eredetileg meghirdetett időpontot követően egy óra múltán, ugyanarra a helyszínre és
változatlan napirenddel ismételten össze lehet hívni. Az ilyen módon összehívott
testületi ülés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
3.5. A testületi szerv határozatait, amennyiben az Alapszabály másképpen nem rendelkezik a személyi kérdésekre is kiterjedően - egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás útján
hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elutasítottnak kell tekinteni.
3.6. A testületi szervek ülései nyilvánosak. Az ülésen részt vevő, szavazásra jogosultak
egyharmad részének indítványára az ülés elnöke zárt ülést rendelhet el azokban az
esetekben, amikor azt a személyiségi jogok védelme, vagy mások üzleti titkainak
adatvédelme elengedhetetlenné teszi.
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4. A Küldött-közgyűlés
4.1. Az egyesület legfőbb vezető szerve a Küldött-közgyűlés, amely a tagok küldötteinek
gyűlése.
4.2. A Küldött-közgyűlésen az Országos Elnökség tagjai, az elnök, valamint a szakosztályok
és területei szervezetek vezetői tanácskozási és szavazati joggal rendelkeznek.
4.3. Minden szakmai és területi szervezet a Küldött-közgyűlésre – a közgyűlés időpontját
megelőző 30. napig nyilvántartott tagjai számának megfelelően – küldötteket választ,
minden 15 (tizenöt) tag után 1 (egy) küldöttet.
4.4. A küldött megbízatása minden esetben kizárólag a soron következő Küldött-közgyűlésre
érvényes. A küldött megbízatása a Küldött-közgyűlést követően hatályát veszti.
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4.5. A Küldött-közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
4.5.1. az Alapszabály megállapítása és módosítása;
4.5.2. az elnök legfeljebb 5 (öt) évre szóló megválasztása és visszahívása;
4.5.3. az Országos Elnökség tagjainak legfeljebb – ide értve az alelnököket is - 5 (öt)
évre szóló megválasztása és visszahívása;
4.5.4. a Felügyelő Bizottság tagjainak legfeljebb 5 (öt) évre szóló megválasztása és
visszahívása;
4.5.5. az Etikai Bizottság tagjainak legfeljebb 5 (öt) évre szóló megválasztása és
visszahívása;
4.5.6. az elnök által előterjesztett közhasznú jelentés jóváhagyása;
4.5.7. vállalkozás alapítása;
4.5.8. az egyesületnek más társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint más
társadalmi szervezetből való kiválásnak kimondása;
4.5.9. az egyesület feloszlásának kimondása;
4.5.10. származtatott jogi önállóság átruházása (jogi személlyé nyilvánítás) azon szakmai
vagy területi szervezetei számára, amelyeknél a szükséges feltételek fennállnak;
4.5.11. származtatott jogi önállóság visszavonása;
4.5.12. minden olyan egyéb kérdés, amelyet döntési körébe von.

4.6. A Küldött-közgyűlést - évente legalább egyszer - az Országos Elnökség hívja össze.
A Küldött-közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a nyilvántartott tagok 10%-a, vagy a
Felügyelő Bizottság az ok és a cél megjelölésével indítványozza. Ha ebben az esetben az
Országos Elnökség nem hívja össze a Küldött-közgyűlést, vagy az egyesületnek nincs
Országos Elnöksége, úgy a tagok 10%-a, vagy a Felügyelő Bizottság jogosult erre.

4.7. A Küldött-közgyűlés összehívását a Bíróság is elrendelheti.
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5. Az Országos Elnökség
5.1. Az Országos Elnökség teljes jogú tagjai:
5.1.1. az egyesület Országos Elnöksége szavazati joggal rendelkező tagjai: a küldöttközgyűlés által megválasztott 20 fő és az egyesület elnöke
5.2. Az Országos Elnökség munkájában meghívottként, tanácskozási jogkörrel vesznek részt:
– az ügyvezető
– a tiszteletbeli elnök(ök)
– a társelnök(ök)
– az OE tagjának meg nem választott szervezeti egységek vezetői
– szükség szerinti meghívottak (pl. a Felügyelő Bizottság tagjai, könyvvizsgáló
stb.).
5.3. Az Országos Elnökség ülését az egyesület elnöke hívja össze és vezeti le, mely utóbbi
jogát valamely Alelnök részére előre írásban vagy helyben, szóban átruházhatja.
5.4. Abban az esetben, ha az Országos Elnökség megválasztott létszáma bármely okból több
mint 20 %-kal csökken, a folyamatos munka biztosítása érdekében ezt időközi
választáson pótolni kell. A Küldött-közgyűlés által újonnan megválasztott Országos
Elnökségi tagok mandátumának időtartama az eredetileg megválasztottakéval egyezik
meg.
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5.5. Az Országos Elnökség feladatai:
5.5.1. Az elnök által előterjesztett éves beszámoló, mérleg jóváhagyása;
5.5.2. az elnök által előterjesztett éves költségvetés jóváhagyása;
5.5.3. az erre kijelölt tagja által szerződés kötése és bontása az egyesület elnökével és a
Felügyelő Bizottság tagjaival;
5.5.4. döntés az egyesület vagyonának elidegenítése kérdésében;
5.5.5. az egyesület szabályzatainak elfogadása;
5.5.6. a könyvvizsgáló személyének megválasztása;
5.5.7. az egyesületi díjak odaítélése;
5.5.8. a tiszteletbeli elnök(ök) valamint a társelnökök megválasztása és visszahívása;
5.5.9. az egyesület szakmai szervezeteinek – legalább évenkénti – beszámoltatása és
minősítése;
5.5.10. tag kizárásáról való döntés;
5.5.11. tag felvételének jóváhagyása.
6. Szervezetek
6.1. Az egyesület általában területi, illetve szakmai szervezetek – szakosztályok - keretében
végzi közhasznú tevékenységét.
6.2. A területi szervezetek lehetnek: települési, kistérségi, térségi, megyei, vagy területi
szintűek egyaránt.
6.3. A szakmai szervezetek általában szakosztályonként működnek.
6.4. A tagok kívánsága szerint, a Küldött-közgyűlés jóváhagyásával, más típusú szervezetek
is alakulhatnak.
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6.5. A szakmai/területi szervezetek minimális taglétszáma 10 fő. Ha egy szervezet
nyilvántartott létszáma 10 fő alá csökken, akkor a szervezet megszűnik. A megszűnő
szervezet tagjának tagsági jogviszonya folytonos marad; ugyanakkor más
szakmai/területi szervezetbe kell kérnie felvételét, ahol folytathatja tudományos, közéleti
munkáját.
6.6. A területi, illetve szakmai szervezetek működésének, az egyes szervezetek
megalakulásának, megszüntetésének részletes szabályozását az SZMSZ tartalmazza.
6.7. Az egyesület területi és szakmai szervezeteit az egyesületen belül elnökük, vagy az
általuk írásban megbízott személy képviseli.
6.8. Az egyes szervezeteken belül – azon tagok, akik szorosabban együtt dolgoznak vagy egy
sajátos szakmai kérdéskört képviselnek – tag/szak-csoportot alakíthatnak.
6.9. Az egyesület szervezetei éves munkatervet kötelesek készíteni, melyet a tárgyév
március 31-ig kell az egyesület ügyvezetőségén keresztül az Országos Elnökségnek
benyújtani.
6.10.
Az egyesület szervezetei munkájukról és gazdálkodásukról éves beszámolót
kötelesek készíteni, melyet a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell az egyesület
ügyvezetőségén keresztül az Országos Elnökségnek benyújtani.
6.11.

Az egyesület területi és szakmai szervezetei jogi státusuknál fogva lehetnek:

6.11.1. jogi önállósággal nem rendelkező szervezetek;
6.11.2. származtatott jogi önállósággal rendelkező szervezetek.

6.12.
A származtatott jogi önállóság biztosításáról (jogi személlyé nyilvánításáról)
illetve annak visszavonásáról történő döntés a Küldött-közgyűlés kizárólagos hatásköre.
6.13.
A származtatott jogi önállóság megszerzésének (jogi személlyé történő
nyilvánításnak) és gyakorlásának feltételeiről a meglévő törvényi kereteken túl az
egyesület egyéb szabályzatai rendelkeznek.
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6.14.
A SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ jogi önállósággal rendelkező
szervezeteinek adatai:
neve: SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ Dél-alföldi Szervezete
rövid neve: SZVT Dél-alföldi Szervezete
székhelye: 5600 Békéscsaba, Gyóni Géza út 6. I. em. 9.
képviselő neve: dr. Kincses László
képviselő lakhelye: 5700 Gyula, Székely A. u. 18/3.
bankszámlaszáma: 10912005-00000011-10150009
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7. Az egyesület elnöke
7.1. Az Országos Elnökség ülései közötti időszakban az egyesület tevékenységét az elnök
irányítja. Az egyesület elnökét, természetes személyek közül, 5 évre, a Küldöttközgyűlés választja. Az egyesületet az elnök önállóan képviseli.
7.2. Az elnök kizárólagos feladatai:
7.2.1. a munkáltatói jogok gyakorlása az ügyvezető szervezet vezetője fölött;
7.2.2. az éves beszámoló, mérleg és költségvetés beterjesztése az Országos Elnökség
elé;
7.2.3. a közhasznú jelentés Küldött-közgyűlés elé terjesztése;
7.2.4. a kutatási programok, projektek jóváhagyása, a kutatási eredmények értékelése;
7.2.5. az alelnökök feladatainak meghatározása.
7.3. Az elnök határozatait az egyesület a honlapján hozza nyilvánosságra.
8. Az egyesület képviselete
8.1. Az egyesület egyszemélyi képviseletére, a nevében történő eljárásra az egyesület elnöke;
meghatározott feladatra az általa esetileg vagy általános érvénnyel meghatalmazott
alelnök, illetve az ügyvezető igazgató jogosult. A meghatalmazott e tevékenységéről
tartozik az egyesület elnökének beszámolni.
Huzamos akadályoztatása esetén az elnök köteles a képviseletet átruházni.
8.2. Az egyesület összes bankszámlája feletti – ide értve a származtatott jogi önállósággal
rendelkező szervezetek bankszámláit is – egyszemélyi rendelkezésre az egyesület elnöke
jogosult.
Az egyesület elnöke szűkített körű képviseleti, aláírási, illetve utalványozási jogot
ruházhat át. A megbízott a bankszámlák állásáról beszámolási kötelezettséggel tartozik
az egyesület elnökének, rajta keresztül az Országos Elnökségnek.
8.3. A származtatott jogi önállósággal rendelkező (önálló jogi személlyé nyilvánított)
szervezetek bankszámlái felett az elnök egyszemélyi rendelkezésre jogosult, de ezen
szervezetek esetében az elnök teljes körű felhatalmazást köteles adni a szervezetek
képviselői részére. Ezen szervezetek vezetői havi rendszerességgel kötelesek a
bankszámlák egyenlegeiről és a vagyon alakulásáról az egyesület elnökének és ezen
keresztül az Országos Elnökségnek beszámolni.
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9. A Felügyelő Bizottság
9.1. A egyesület működését és gazdálkodását a 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi,
amelynek tagjait a Küldött-közgyűlés választja.
A Felügyelő Bizottság elnökét maga választja tagjai közül. A Felügyelő Bizottság az
éves munkatervét és működési szabályzatát maga állapítja meg.
9.2. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki
9.2.1. valamely vezető szerv elnöke vagy tagja;
9.2.2. az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
9.2.3. 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, az Alapszabályban rögzített cél szerinti juttatást;
9.2.4. az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
9.3. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól,
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe
és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
9.4. A Felügyelő Bizottság köteles az Országos Elnökséget tájékoztatni és a Küldöttközgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy;
9.4.1. a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Országos Elnökség vagy a
Küldött-közgyűlés döntését teszi szükségessé;
9.4.2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
9.5. Az Országos Elnökséget illetve a Küldött-közgyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára
– annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a Küldött-közgyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság
közvetlenül is jogosult.
9.6. Ha az Országos Elnökség illetve a Küldött-közgyűlés a törvényes működés helyreállítása
érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
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10. A Független Könyvvizsgáló
Az egyesületnek a számvitellel kapcsolatos mindennemű tevékenységek ellenőrzését az
Országos Elnökség által választott független könyvvizsgáló végzi. Személyének kiválasztására a
szakmai előírásokon túl az Alapszabály 9.2. pontjában foglaltak is irányadók.

11. Az egyesület tisztségviselői
11.1.

Az egyesület vezető tisztségviselői:
–
–
–
–
–
–
–
–

az Elnök;
a Tiszteletbeli Elnök(ök);
a Társelnök(ök);
az Alelnökök;
az Országos Elnökség tagjai;
a Felügyelő Bizottság tagjai;
az Etikai Bizottság tagjai;
az ügyvezető igazgató.

11.2.
Az egyesület vezető tisztségviselője magas szakmai tudású, erkölcsileg
támadhatatlan, büntetlen előéletű, foglalkozásától el nem tiltott magánszemély lehet.
11.3.
A vezető tisztségviselők az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában
elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével okozott kárért
a polgári jog általános kártérítési szabályai szerint felelősek akkor is, ha az egyesülettel
munka-viszonyban állnak vagy munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végezték.
11.4.
Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú
szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig –
vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását, a
megszűnésétől számított két évig nem egyenlítette ki.
11.5.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
11.6.
A Tiszteletbeli Elnököt/Elnököket az egyesület korábban megválasztott elnökei
közül az egyesület elnökének javaslatára a Küldött-közgyűlés választja. A tiszteletbeli
elnök(ök) jogosult(ak) az egyesület szervezeti életében és irányításában tanácskozási
jogkörrel részt venni.
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11.7.
A Társelnököt/Társelnököket a társadalom kiemelkedő tudományos vagy
gazdasági szereplői közül az Országos Elnökség választhat. A társelnök(ök) az Országos
Elnökség munkájában tanácskozási jogkörrel vesz(nek) részt.
A társelnök(ök) közreműködésükkel kötelesek elősegíteni az egyesület tudományos és
gazdasági céljainak megvalósulását.
11.8.
A Küldött-közgyűlés Alelnököket választhat az Országos Elnökség tagjai közül,
legfeljebb 6 főt.
11.9.

Az Alelnökök általános feladatai:

11.9.1. segíteni az elnököt feladatai ellátásában;
11.9.2. akadályoztatása esetén testületileg helyettesíteni az elnököt. Az elnök, tartós
akadályozatása esetén – az elnök javaslata alapján – az Országos Elnökség jelöli ki
az elnököt helyettesítő Alelnököt.
11.10.
Az Alelnökök ténylegest feladatainak és felelősségi körének meghatározása az
egyesület elnökének kizárólagos feladata.
11.11.
Az ügyvezető igazgatót az egyesület elnöke nevezi ki. Az ügyvezető igazgató
egyesület ügyvezető szervét, az Ügyvezetőséget, vezeti; az elnöknek tartozik közvetlen
felelősséggel. Feladatát az elnök határozza meg. A munkáltatói jogokat, felette az elnök
gyakorolja.
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12. Egyéb rendelkezések
Az egyesület vagyona

12.1.
Az egyesület vagyona, - a meglevő vagyonán túlmenően – az alábbiakból
származik:
12.1.1. elsődlegesen: kutatási és kísérleti fejlesztési projektekből származó bevételek;
12.1.2. másodlagosan: gazdasági / vállalkozási tevékenységből származó bevételek;
12.1.3. harmadlagosan: pályázatokból és más közhasznú, illetve egyéb, a társadalmi
szervezetek számára biztosított lehetőségek felhasználásából;
12.1.4. negyedlegesen: a tagok által fizetett díjakból, a magánszemélyek, a jogi
személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek
adományaiból, felajánlásaiból, hozzájárulásaiból.
12.2.
Az egyesület nonprofit módon működik. Az egyesület a tevékenysége során
képződött eredményét nem osztja fel, azt kizárólag tudományos kutatások
finanszírozására és az Alapszabályában meghatározott egyéb közhasznú
tevékenységekre fordítja.
Az egyesület vállalkozási tevékenysége

12.3.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak elérése, tudományos
kutatási programjainak, projektjeinek végzése, tudományos közéleti feladatainak
elősegítése és Alapszabályában rögzített egyéb közhasznú tevékenysége folytatása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, végez.
Az egyesület vállalkozási tevékenysége végzésére vállalkozást (társaságot vagy
vállalatot) alapíthat, vagy abban tulajdont szerezhet.
12.4.
Vállalkozás, gazdasági társaság alapításáról illetve megszüntetéséről a Küldöttközgyűlés dönt.
12.5.

Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez.
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Általános összeférhetetlenség

12.6.
Az egyesület bármely szervének határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § (b) pont], élettársa a
meghozandó határozatból eredően:
12.6.1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
12.6.2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
12.7.
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, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti
juttatás.

Az egyesület megszűnése

12.8.

Az egyesület megszűnik:

12.8.1. feloszlással;
12.8.2. más társadalmi szervezettel való egyesüléssel;
12.8.3. feloszlatással;
12.8.4. megszűnésének megállapításával.

12.9.

Az egyesület feloszlásának kimondása a Küldött-közgyűlés kizárólagos hatásköre.

Ezen okiratban nem szabályozott kérdésekben az Alkotmányról szóló 1949. évi XX. tv., a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv., az Európai Uniós szabályok, valamint az
egyesület belső szabályzataiban foglaltak az irányadók.
Budapest, 2011. február 21.
………………………………….
Dr. Sváb Péter sk.
az Egyesület elnöke
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Az Alapszabály eredeti, aláírt példánya megtekinthető a Szervezet székhelyén:
1126 Budapest, Orbánhegyi út 14.

