SÖJTÖR ÉS TÉRSÉGE MÉHÉSZEINEK
EGYESÜLETE

ALAPSZABÁLY
I. BEVEZETÉS
Az Egyesület 1993. március 28.-án alakult Söjtörön.
Eredeti neve: Söjtöri Területi Méhész Szervezet
Nyilvántartási száma: 851/1993./ Z. M. Bíróság Pk 60038/1993/2 sz. végzés/
Névváltozás, Alapszabály módosítással- a 2004. II. 21-i Közgyűlésen.
Közhasznú jogállásról döntés a 2005. II. 12-i és a IV.14-i Alapsz. módosító KGY-en.
Mézlovagrend alapításának elfogadása a 2006. I. 14-i, és a IV. 25-i Alapsz. mód. KGY-en.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az Egyesület önálló jogi személy, közhasznú szervezet.
2. Neve: Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete.
Rövid névhasználata: SÖTÉR-MÉHE; vagy STME
3. Székhelye: 8767 Felsőrajk Rajki-hegyi u. 9.
4. Működési területe: Nyugat-Dunántúl
5. Szimbólumai:
a) Címere: Kék alapon arany szegélyű hatszög: jelképekkel, motívumokkal és szöveggel.
Belül: baloldalon: méhkas méhekkel (aranyszínű),
jobb oldalon: Szent Ambrus, a méhészek védőszentje (fehér),
középen: pásztorbot, amely fenn napban végződik (arany)
Kívül: fenn: az egyesület eredeti neve (arany)
lent: három évszám (1989, 1993, 2001) (arany)
két oldalt: virág és mézre utaló motívumok (arany)
b) Zászló: Fehér alapon arany rojttal, középen hímzett címerrel
6. Pecsétje: három formátumú
a) Téglalap alakú: Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete, Söjtör
b) Téglalap alakú: Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete, Söjtör,
bankszámlaszámmal, adószámmal
c) Kör alakú: Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete Elnöke
(középen címerrel)
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III. AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATA ÉS
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE
1. Célja
a) A szervezet tagjainak összefogása, érdekeik képviselete és védelme, termelő és értékesítő
tevékenységük segítése a méhészkedés jelentőségének, fontosságának és a megtermelt
termékeinek népszerűsítése.
b) A méhészeti szakmához, az egyesület tevékenységéhez kapcsolódó közhasznú feladatok
ellátása.

2. Feladata:
a) Méhészek érdekképviselete, állami, önkormányzati, társadalmi és egyéb szervek előtt.
b). Méhészek szakmai tevékenységének szervezése, termelő és tenyésztő tevékenység
fejlesztése a piaci igénye szerint (oktatás, szakmai bemutató, szakmai kirándulás,
tapasztalat csere stb.).
c) Piackutatás végzése, piaci információk biztosítása a termelők felé.
d) Tevékenység a hazai méz és-méhészeti termékek fogyasztásának emelése érdekében.
e) Hazai és nemzetközi méhészkapcsolatok fenntartása, bővítése.

3. Közhasznú tevékenység
a) Egészségvédelem: (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 23. § (5) bek 9. pont)
Előadások, kiállítások, rendezvények és a média (sajtó rádió, TV) igénybevételével és
segítségével ismertetni a méz és méhészeti termékek egészségmegőrző, gyógyító hatását.
b) Környezetvédelem, (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bek 5. pont), természetvédelem, állatvédelem: (Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bek 5. pont)
-Ilyen jellegű tevékenység, program, műsor, rendezvény támogatása.
-Együttműködés mezőgazdasági termelőkkel a méhkímélő növényvédő szerek
és tecnológiák alkalmazása, méhes megporzás és mézelő kultúrák elterjesztésében.

4. Közhasznúsághoz kapcsolódó rendelkezések
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Adomány gyűjtés csak írásbeli meghatalmazás alapján végezhető.
A közhasznú szolgáltatásokból a tagokon kívül más is részesülhet.
Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú tevékenység megvalósítása érdekében végez.
Gazdálkodási eredményét nem osztja fel, hanem közhasznú tevékenységre fordítja.
Politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azokat nem támogatja.
A Közgyűlésen, rendezvényeken, a tagokon kívül más is részt vehet.
Aktuális információk, beszámolók, stb. egyesület honlapján megtekinthetők.
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IV. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
A tagsági viszonyt érintő kérdésekben a soron következő-vagy rendkívüli- Elnökségi ülésen
illetve esetenként Közgyűlésen kell dönteni. A határozat egy példányát –fellebbezési lehetőség
közlésével- az érintettnek 15 (tizenöt) napon belül meg kell küldeni.

1. Teljes jogú –alapító és belépő-tag:
A) Tagsági viszony keletkezése:
a) Alapító tag
aa) Az Egyesület alapításakor készített jelenléti ív alapján nyilvántartásba vett tag.
ab) A tagsági viszonya megszüntetése után ismételt belépésnél ez a jogcím már nem adható
b) Belépő tag
ba) Bármely természetes személy tagja lehet, aki méhészetnek gondozója vagy tulajdonosa,
és aki nem áll méhészkedéssel kapcsolatos bűnvádi eljárás, ill. ítélet alatt, az
Egyesület célkitűzéseivel egyetért, az Alapszabályt magára nézve kötelezően ismeri el.
bb) Belépést írásban kell jelezni az Elnökség felé.
bc) A tagsági viszony a felvételi határozatban megjelölt időponttal kezdődik és
határozatlan ideig tart.
B) Tagsági viszony megszűnése:
a) A tag elhalálozásával (ha a tag elhunyt).
b) Kilépéssel: a tag ezt a szándékát írásban köteles jelezni a vezetőség felé.
c) Törléssel: ha a tag a tagdíjfizetést az írásos felszólításban megjelölt határidőig sem
teljesíti, ill. a felszólító levélre a határidőig nem válaszol.
d) Kizárással: Az egyesület tagját kizárási eljárás lefolytatása után meghatározott írásbeli
határozattal az egyesület közgyűlése kizárhatja a tagok sorából, amennyiben a tag
jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy küldöttgyűlési határozatát súlyosan
megsérti vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
A kizárási eljárás kezdeményezésére az egyesület bármely tagja vagy egyesületi szerve
jogosult.
A tagot, illetőleg annak maghatalmazott képviselőjét az elnökség írásban köteles
értesíteni a kizárási eljárás megindításáról, amelyben meg kell jelölni z eljárás alapjául
szolgáló okot.
A közgyűlés a kizárási határozat meghozatala előtt a tagot, vagy képviselőjét köteles
meghallgatni, amelynek során biztosítani kell számára, hogy védekezését előterjessze,
szükség esetén az általa megjelölt tanúk meghallgatásra kerüljön. A tag és a tanúk
meghallgatásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnökség tagjainak, a tagnak,
képviselőjének és a tanúknak is alá kell írnia.
A kizárási eljárást a közgyűlés határozattal köteles lezárni. A kizárásról a közgyűlés
dönt a jelenlévő tagok 3/4 –es szótöbbségével. Mind az eljárást megszüntető, mind a tag
kizárását kimondó határozatot indoklással kell ellátni és a tagnak írásban kézbesíteni.
Az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást. Az Alapszabály a kizáró
határozat ellen fellebbezési lehetőséget nem biztosít, mely tényt a kizárással érintett
taggal írásban közli.
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C) Tagok jogai
a)
b)
c)
d)
e)

Közgyűlésen személyes tanácskozási, indítványozási és választási jog illeti meg.
Jogszabályban fennálló feltételek fennállása esetén bármely tisztségre választható.
Az Egyesület rendezvényein részt vehet.
Az Egyesület által biztosított termékpálya információkból nem zárható ki.
Az alapító tagokat a közgyűlés külön kedvezményben részesítheti.

D) Tagok kötelességei:
a) A Közgyűlés és az Elnökség által megállapított díjakat köteles megfizetni (belépési díj,
éves tagdíj, rendezvény díjak, stb.).
b) Az Egyesület Alapszabályát, kiegészítő szabályzatait, határozatait megismerni, betartani,
betartásukat segíteni.
c) Részt venni az Egyesület célkitűzéseinek és feladatainak megvalósításában.
d) Tisztségviselés esetén azt a legjobb képességei szerint ellátni

E) Tagdíj mértéke és megállapítása:
A belépődíj és az éves tagdíj mértékét, befizetési idejét az Elnökség határozza meg, melyet
a Közgyűlés felülvizsgálhat és módosíthat, és egyéni kedvezményeket adhat.

2. Tiszteletbeli tag
a) Csak természetes személy lehet, aki szakmai, erkölcsi, társadalmi, tudományos
tevékenységével, az Egyesület céljaival megegyező munkát végez.
b) Kinevezéséhez az Elnökség indítványa alapján Közgyűlési határozat szükséges.
c) A Közgyűlésen tanácskozási és indítványtételi joggal vesz részt.

3. Adományozó természetes és jogi személyek
a) Anyagi -pénzbeni- támogatásukkal segítik az Egyesület működését, közhasznú
tevékenységét vagy bizonyos céljainak elérését.
b) Amennyiben a támogató a felajánlásokért ellenszolgáltatást is kér, ehhez előzetes
megállapodás szükséges.
c) Közgyűlésen tanácskozási indítvány tételi joggal rendelkeznek, szavazati joggal nem.

V. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK
1. Általános rendelkezések
a) Az egyes szervek ülései határozatképesek a tagok 50%-a+1 fő jelenléte esetén
b) A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 15 (tizenöt) napon belül újból össze kell
hívni az eredeti napirendben felvetett kérdésekben, amely a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes. A meghívóban erre külön fel kell hívni a figyelmet.
c) Határozathozatal –amennyiben az ülés másként nem rendelkezik- nyílt szavazással,
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d)
e)

f)
g)
h)

i)

egyszerű szótöbbséggel (50%+1 fő) történik, kivétel ez alól az egyesület alapszabálynak,
céljának módosítása és a tag kizárása. Minden tagot egy szavazat illet meg. Egyszerű
szótöbbséggel történő határozathozatal esetén szavazategyenlőség esetén az Elnök
szavazata dönt.
Ptk.3:76. § [Határozathozatal]
(1) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(2) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
Titkosan kell szavazni, ha a jelenlévők többsége úgy dönt, valamint személyi ügyekben,
ha a jelenlévők 20%-a, vagy az érintett személy kéri.
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, akinek közeli hozzátartozója,
a határozat alapján, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármily más
előnyben részesül, valamint a megkötendő jogügyletben érdekelt.
/Nem minősül előnynek a tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatás, és
a nem pénzben bárki által megkötés nélkül igénybe vehető közhasznú juttatás./
A testületi ülésekről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni.
A Határozatokról nyilvántartást kell vezetni, amelyből a döntés tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.
A Egyesület a működésének legfontosabb szabályairól gyűléseiről, szolgáltatásairól,
határozatokról folyamatosan az internetes honlapján, körlevélben, esetenként szaklapban
Zalai Hírlapban, és a Zeg. TV-ben ad tájékoztatást tagjai és minden érdeklődő számára.
Az Egyesület irataiba- elnökkel való időpont egyeztetés után az egyesület székhelyén,
munkaidőben, felügyelet mellett - bárki betekinthet.

2. Közgyűlés:
A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfőbb szerve.
A) Működése
a) A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni.
b) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha :
- a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével írásban kéri
- a felügyelő bizottság kezdeményezi
- a bíróság vagy ügyészség elrendeli.
c) Az ülés összehívásáról az Elnökség dönt és az Elnök gondoskodik. A napirendet
tartalmazó meghívót mellékletekkel -amennyiben van- az ülést kitűzött időpontja előtt
8 (nyolc) nappal meg kell küldeni az Egyesület tagjainak.
d) Határozatképességet az Alapszabály V.1. a,b. pontja szerint kell megállapítani.
e) A Közgyűlésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az
Egyesület elnöke a jegyzőkönyvvezető és két fő hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvvezetőt
és a hitelesítőket a Közgyűlés válassza a levezető elnök javaslatára.
A levezető elnököt az Elnökség jelöli.
f) Határozathozatal az Alapszabály V.1. c,d,e, pontjai alapján.
g) Az ülés nyilvános. időpontját az. Alapszabály V. 1. h. pontja szerint közzé kell tenni.
B) Hatásköre:
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a) Elfogadja és módosítja az Egyesület Alapszabályát, kimondja feloszlását, vagy más
egyesülettel történő egyesülését, vagy másik egyesületbe történő belépését.
b) Megválasztja az Egyesület elnökét, alelnökét, és az Elnökség többi tagját, valamint az
FB elnökét és tagjait, és. célirányú képviselőket –küldötteket- is választhat
c) Döntést hozhat tisztségviselők felmentéséről.
d) Az Elnökséget és a Felügyelő Bizottságot beszámoltatja az éves munkájáról.
e) Egyszerű szótöbbséggel elfogadja az éves beszámolót, vagyon mérleget és a közhasznú
jelentést, melyet az egyesület honlapján közzétesz.
f) Jóváhagyja az egyesület éves költségvetését és munkaprogramját.
g) Meghatározza az Ambrózia Mézlovagrend költség keretét.
h) Megsemmisíti az Elnökség jogszabályba ütköző határozatait.
i) Tag létszám alakulását befolyásoló döntéseket hozhat.
j) Az Elnökségi határozatokhoz kapcsolódó fellebbezések ügyében döntést hoz.
k) Az Elnökség által megállapított belépési és éves tagdíjat módosíthatja
l) Tiszteletbeli tag, és tiszteletbeli elnök cím adományozásáról dönt.
m) Értékeli az előző Közgyűlés határozatainak végrehajtását
n) Kitüntetések és díjak adományozásáról dönt.

3. Elnökség:
A Közgyűlések között az Egyesület általános hatáskörü, vezető, végrehajtó szerve.
Tagjai: elnök, alelnök, és három vagy több elnökségi tag.
Létszámát a választó közgyűlés határozza meg, de 5 (öt) főnél kevesebb nem lehet
A) Működése:
a) Negyedévente, ill. időszerű témákhoz igazodva ülésezik.
b) Határozatképes, az Alapszabály V. 1. a,b. pontja szerint.
c) Határozathozatal az Alapszabály V. 1. c,d,e pontjai alapján.
d) Az ülés összehívásáról az Elnök gondoskodik.
e) Üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök, a jegyzőkönyv-vezető és még
1 (egy) tag aláír. Üléseire az FB elnökét meg kell hívni!
f) Eredményes működésért a tagjai testületileg és egyénileg is felelősek.
B) Feladata:
a) Gondoskodik az Egyesület Alapszabályszerű működéséről, szervezi a közgyűlés
határozatainak végrehajtását, segíti az egyesület szerveinek munkáját.
b) Éves munkaterv alapján végzi tevékenységét, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá, és erről
beszámol a Közgyűlésnek. Elkészíti a közhasznúsági jelentést.
c) Belépési díjat, éves tagdíjat, és rendezvényi díjakat állapit meg.
d) Tagfelvételi kérelmet elbírálja. A jelentkezőt a döntésről 15 (tizenöt) napon belül értesíti.
e) Határozatot hoz a tagsági viszony megszűntetéséről.
f) Tisztújító választások lebonyolításához jelölő és –szavazatszámláló bizottságot választ,
melynek mandátuma a választás lebonyolítása után megszűnik.
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4. Felügyelő bizottság
Az egyesület belső ellenőrző szerve.
Tagjai: FB elnök és két FB tag.
A) Működése:
a)
b)
d)
e)

Ügyrendjét maga határozza meg.
Évente legalább egy ülést tart, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
Az ülés összehívásáról a Felügyelő Bizottság elnöke gondosodik.
Elnöke, vagy meghatalmazott tagja részt vesz az Elnökségi üléseken.

B) Feladata:
a) Ellenőrzi az egyesület alapszabályszerű működését, gazdálkodását, közhasznú
tevékenységét.
b) Ellenőrzi a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok végrehajtását.
c) Szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ellenőrzi a pénz és vagyonkezelést,
és a bizonylati fegyelem megtartását.
d) Közgyűlésnek beszámol az éves munkájáról.
e) Hiányosság, jogszabálysértés vagy egyéb súlyos mulasztás gyanúja esetén értesíti és
intézkedésre szólítja fel az Elnökséget.
f) Az Elnökség súlyos mulasztása esetén kezdeményezi a Közgyűlés 30 (harminc) napon
. belül történő összehívását
g) Ha a törvényes működés biztosítása a közgyűlés összehívásával sem történik meg, akkor
Az FB haladéktalanul köteles értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervezetet

VI. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI
1. Általános rendelkezések
a) Az Egyesület tisztségviselőit – a küldöttek-kivételével- a Közgyűlés
választja és menti fel.
b) A megválasztott Elnökségi és FB tisztségviselők mandátuma 4 (négy) évre szól.
A Küldöttek mandátumát a választás időpontjában kell meghatározni.
c) A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem
vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
ca) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
cb) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
d) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet 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.
e) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
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ea) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem
értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
eb) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
ec) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által
tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően
nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
ed) az ea)-ec) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
f) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
fa) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
fb) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
fc) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
fd) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
g)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
h)A tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a Ptk. 3:22§ (1) bekezdésében, illetve a (4-6)
bekezdésében foglaltak, míg a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó
összeférhetetlenségeket a Ptk. 3:26. § (2) bekezdése tartalmazza.
Ptk. 3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]
(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
(5) 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.
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Ptk. 3:26. § [A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága
(2) 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 a jogi személy vezető
tisztségviselője.

2. Egyesület Elnöke
Feladata:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Képviseli -képviselteti- az Egyesületet hatóságok és más szervek előtt.
Az Egyesület működéséért az Elnökséggel együtt felelős.
Elkészíti – elkészítteti – az Elnökség éves munkatervét,
Gondoskodik az Elnökségi ülések összehívásáról.
Irányítja, megszervezi az Elnökség munkáját.
A két Elnökségi ülés közt végzett tevékenységről köteles tájékoztatni az Elnökséget.
Felelős a testületi határozatok végrehajtásáért.

3. Egyesület Alelnöke
Feladata:
a) Az Elnököt munkájában segíti, illetve akadályoztatása esetén helyettesíti.
b) Ha az Elnök tisztségéről leköszönne vagy funkciója, tagsága bármely okból megszűnne,
az Egyesület ügyeit következő közgyűlésig –választásig- az Alelnök intézi.
4. Elnökségi tagok:
Feladata:
Általános elnökségi feladatok és Elnöki vagy Elnökségi megbízással – esetenként, vagy
folyamatosan – egyedi, konkrét, önálló feladatok ellátása, megoldása.

5. Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai
a) Az FB elnök szervezi az FB munkáját és összehívja üléseit.
b) Az elnök és a tagok együtt, és egyénileg is felelősek az FB feladatainak végrehajtásáért.
c) Az Elnök -vagy az általa megbízott FB tag- rendszeresen részt vesz az Elnökség ülésein.

6. Küldött
a) Képviseli az Egyesületet olyan szervezetek döntéshozó testületeiben, ahol az Egyesületnek
érdekeltsége, tagsági viszonya van.
b) Ezt a funkciót jogkörénél fogva az Elnök / Alelnök / gyakorolja, illetve az Elnök felkérheti
az Elnökség bármelyik tagját ennek gyakorlására.
c) Elnökségen kívüli tagot csak a Közgyűlés választhat meg Küldöttnek.

7. Egyesület Tiszteletbeli Elnöke:
a) Ezt a jogcímet a közgyűlés adományozza
b) Döntési jogköre nincs
c) Az Elnökség ülésein –meghívás esetén- tanácskozási és indítványtételi joggal vehet részt.

VII.AZ EGYESÜLET BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGE
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AMBRÓZIA Mézlovagrend
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Az Egyesület reprezentatív megjelenési formája
Önálló jogi személyiséggel nem rendelkező belső szervezeti egység.
Lovagrendi tag csak az Egyesület tagja, vagy (és) annak családtagja lehet.
Működését a „Lovagrendi Alapítólevél és Működési szabályzat” szerint végzi.
Vezetője a Nagymester.
Programjait a Nagymester az Egyesület Elnökének jóváhagyásával szervezi.
Működéséről a Nagymester folyamatosan tájékoztatja az Egyesület Elnökségét.
Kiadásait az Egyesület költségvetéséből fedezi.
Költségkeretét az Egyesület Közgyűlése határozza meg.

VIII. AZ EGYESÜLET ÜGYINTÉZŐJE
a) Személyéről, és díjazásáról az Elnökség dönt.
b) Megbízatása Egyesületi tagsághoz nem kötött.
c) Egyesületi munkát díjazás ellenében végzi.
d) Feladata és díjazása Szerződésben kerül rögzítésre.
e) Elnökségnek nem tagja, de részvétele az üléseken kötelező.

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK
1 Az egyesület gazdálkodása:
a) Bevételek:
Tagdíj.
Közhasznú és egyéb cél szerinti tevékenység folytatásból származó bevételek.
Támogatások, egyéb adományok.
Pályázatokon nyert pénzek.
Vállalkozási tevékenységből származó bevételek
b) Költségek:
Közhasznú és egyéb célszerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek.
Vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek.
Közvetett költségek / bevétel arányosan kell megosztani /
c) Vagyona:
A működéshez szükséges álló és forgóeszközök
.
Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
Az egyesület vagyonáért, vagy annak megtervezett célokra történő felhasználásáért az
Elnökség felel.
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2. Az egyesület megszűnése:
Ptk. 3:83. §7 [Jogutódlással történő megszűnés]
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
Ptk. 3:48. § [Jogi személy jogutód nélküli megszűnése]
(1) A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
(2) A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt
vagyona a jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok
gyakorlóit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi személy
javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.
(3) A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való
részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített
tartozásaiért.
Ptk. 3:84. § [A jogutód nélküli megszűnés okai]
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl 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.
Ptk. 3:85. § [Rendelkezés a fennmaradó vagyonról]
(1) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület
céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell
átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a
vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról,
vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy
azt nem szerezheti meg.
(2) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A
vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

3. Belső szabályzatok:
a) Ügyviteli szabályzat
b) Számvitel és pénzügyi szabályzat
d) AMBRÓZIA Mézlovagrend Alapító levele és Működési szabályzata

IX. ZÁRADÉK

12
1) Alapszabály által nem érintett kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
2) A jelen Alapszabály a változásokat figyelembe véve egységes szerkezetben van elkészítve.
3) A Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete többször módosított Alapszabályát, a
2014. december 9-i Közgyűlés további módosításokkal, kiegészítésekkel a jelenlegi formájában
fogadta el.
Záradék: Alulírott egyesületi elnök igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes
szerkezetű okiratban a módosítások vastag dőlt betűvel szedve.
Söjtör, 2014. december 9.

………………………………
Elnök

