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Az egyesiildsi jogr6l, a kdzhasznri jog6ll6sr6l, valamint a civil szervezetek miikddds6r6l ds tiimogatd-
sdr6l szol6 2011.6vi CLXXV. tdrvdnyben valamint a Polg6ri Tdrvdnyktinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V.
tdrv6nyben (,,Ptk") foglaltaknak megfelel6en, a Magyar Mad6rtani 6s Termdszetv6delmi Egyesiilet
(az ,,Eryesfflet") tagSai az al6bbiak szerint alkottrik meg az Egyesiilet alapszabrllyrit (az ,,Alapsza-
bily).

l. Az Ecyns0r,rr NEvE. Szrrcror,yo

1.1. A1 Egtesiilet neve:

Az Egtesiilet angol neve:

As, Egtesiilet rdvidltett neve:

Az Egtes filet szd khelye :

Az Egtesfrlet jelkdpe:

Az E gte s iilet je lmon data :

Magyar Madti.rtani ds Termdszetvddelmi Egyesiilet

Birdlife Hungary

MME

I 121 Budapest, Kdlt6 u. 21.

Diirg6 tuzokkakas, rnellette jobbra ferde MME felirat

,, A madrirbar6t M agy ar or sziq6rt."

Az Egyesiilet kdzvetlen politikai tev6kenysdget nem folytat, szeryezEte p6rtokt6l ftggetlen 6s

azoknak anyagi trimogatrist nem nytjt, azokt6l trimogat6st nem is fogad el.

2. Az EcYtrsiir,nr Cf,r^lA

A term6szet, ezen beliil kiil6ndsen a madairviliig vddelm6nek tarsadalmi tamogatasa.

Az Egyesiilet cdljai eldrdse 6rdekdben:
. el6segiti a termdszeti 6rt6kek ds a term6szetvddelem c6lkitiizdseinek megismer6s 6t, n9psze-

nisitdsdt;
r ndveli a termdszetvddelem trirnogal6inak kiir6t;
o fontos feladatrinak tekinti az ifirisdg mellett a feln<itt lakossrig term6szetv6delmi szeml6let6-

nek alakitis6t, ezert komplex, az i{risrigot, a kdzoktatrisi int6zrndnyeket, a csalddokat 6s a
feln6tteket egyarint megsz6lit6 oktat6si 6s kdmyezeti neveldsi programokat szeNez;

o terrndszetv€delmi kutatasokat, vddelmi progmmokat szervez 6s val6sit meg;
o a term6szeti 6rt6kek v6delme 6rdek€ben tnzat 6s nemzetkdzi szinten 6rdekdrv6nyesit6i tev6-

kenys6get v6gez,
o szaktandcsadrissal segiti az iilarni 6s az 6nkormrinyzati szervek, valamint a gazdrilkod6 6s

trirsadalmi szervezetek term6szetv6delmi tev6kenys6g6t; 6s

o r6szt vesz a nemzetkiizi termdszetv6delmi szervezetek munkdj6ban.

Az Egyesiilet, az egyestil6si jogr6l, a kcizhasznt jogdllasr6l, valamint a civil szervezetek mrik6-
dds6r6l 6s kimogatasdr6l sz6l6 201 1. 6vi CLXXV. tdrvdny 2. $ 20. pontjAnak megfelel<ien kdz-
hasznfnak min6siil6 term6szetvddekni, 6llatv6delmi, tudomrlnyos, kutatisi, valamint a neveldsi
ds oktatfsi, k6pess6gfejleszt6si, ismeretterjesztdsi tevdkenys6geket folyat. Az Egyestilet a fent
nevezett jogszahily el6irdsainak megfelelve kdzhasznir szervezetkdnt keriilt nyilv6ntartrisba. Az
Egyesiilet kdzhasznri szolg6ltatrisaib6l tagiain kivtil mris is rdszestilhet.

Az Egyesiilet cdljainak megval6sit6sa drdek6ben a kdvetkez6 kdzfeladatokat l6tja el:

2.3.1. Gyakorlati term6szetv6delmi tev6kenys6g: fajv€delmi, teriilet- 6s 6l6hely v6delmi prog-
ramok tervez6s6vel 6s kivitelezds6vel reszt vesz a Nemzeti Termdszetvddelmi Alapterv tervez6-
s6ben 6s v6grehajtasdban (1996. 6vi LIII. tv. a termdszet v6delm6r6l 53. $).

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.3.
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2.3.2. Felldp a termdszeti teriiletek 6s drtdkek jogellenes kr{rositrisa, veszdlyeztet6se ellen
(1996. 6vi LIII. w. a termdszet v6delmdr6l 65. $ (1) bekezd6se).

2.3.3. Term6szetvddelmi monitoroziis, kutatis, adatok glijt6se 6s kiizzitdtele valamint bizto-
sitasa a term6szetvddelmi inform6ci6s rendszer szinnina (1996. 6vi LIII. tv. a termdszet vddel-
mdr6l 67 $).

2.3.4. A termdszetv6delmi kultura fejleszt6se, a termdszet vddelm6vel kapcsolatos ismeretek
oktat66a Tenndszetvddelem, termdszetvddelmi szemldletformal6s (1996. 6vi LIII. tv. a termdszet
v6delm6r6l 64. $ (1) bekezddse).

2.3.5. A kiimyezet- illetve term6szetvddelemmel, fenntarthat6 kdrnyezettel 6s fogyasztissal
kapcsolatos ismeretek terjesztdse oktat6si 6s kdzrnrivel6ddsi intdzm6nyekben. Kiimyezeti okta-
lis, k6pzds (1995. 6vi LIII. tv. 54.$ 6s 1996. 6vi LIII. tv. 64.$).

2.3.6. Kdzremikddds az illmn 6s az iinkorm:inyzatok term6szet- 6s kdrnyezetv6delemmel
kapcsolatos feladatainak ell6tris6ban. Megalapoz6 m6rdsek v6,gz6se, tanulmftryok, szakdrt6sek
k6szit6se, reszv€tel a term6szetvddelmi teriiletek felt6rasrit, bemutatris6t, fenntartris6t segit6
munkakban. (1995.dvi LIII.tv.l.$/2ibek. f.) pontja 6s 2011.dvi CL)OOOX. tv. 13.$ /l/ bek. 11.

pontja).

2.3.7. A kdmyezet 6llapotrinak, a kdmyezeti terheldsek emberi eg6szs6gre gyakorolt hat6sa-
nak figyelemmel kis6rdse, dokumentfrisa. Az egyes kiimyezeti elemek iillapotrival kapcsolatos
inform6ci6k gyiijtdse, kdzzitdtele, segitsdgnyujt is az ezek.kel kapcsolatos kdmyezeti informaci-
6k.J|.oz val6 hozz^jutis6hoz (1995. dvi LIIL tv. 12.$).

2.3.8. Aktiv rdszv6tel a teriiLletrendez6si 6s teriiletfejlesztdsi dokumentumok kidolgozrisdban-
v6grehajtrisiban - a fenntarthat6 fejl6d6s felt6teleinek megteremtdse 6rdek6ben rdszv6tel a terti-
leti 6s 6gazati tervez6si eljri.nisokban (1996. 6vi XXL tv.2. $).

2.3.9. Egytittrnrikdd6s a kdzfutrirvri tudomainy-, technol6gia- 6s innov6ci6-politikai strat6gia
kialakit isriban A fenntarthat6s6g elveinek megfelel6 innov6ci6 segitdse (2004. 6vi CXXXIV. tv.
a kutatris-fejlesztdsr<il 6s a technol6giai innov6ci6r6l 5. $ (3) bekezd6se).

2.3.10. Jogvddelmi feladatok. A jdvo nemzeddkek 6rdekeinek 6s a lakossrig eg6szs6ges kdrnye-
zettel kapcsolatos jogainak vddelme (201 1. dvi CXI. tv. az alapvet6 jogok biaos6r6l 2. $ a), b),
c), d) pontja).

Az Egyesiilet v6llalkozdsi tev6kenysdget csak kdzhasznu cdljainak megval6sitrisa 6rdek6ben,
azokat nem vesz6lyertetve vdgez. A gazd6lkodrisa soriin el6rt eredm6ny6t nem osztja fel, azt az

Alapszab6lyban meghatiirozott tevdkenysdgdre forditja.

Az Egyesiilet orszitgos szswezet, tevdkenysdgdt Magyarorsz6g teljes teriiLlet6n fejti ki.

3. AzEcYESOLETTAGJAT

3.1. Az Egyesiilet tagla lehet minden termdszetes 6s jogi szern6ly. Az Egyesiilet az aHbbi tags6gi
formrikat ismeri el:
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3.3.

- alapit6 tag;

- egy6ni tag;

- uirnogat6 tag

- szervezetitag;
- csalddi tagl

- drti'ktis tag;

- tiszteletbeli tag 6s

- pArtol6 tag

Alap{td tag: az a!,29, aki az Egyesiilet alapitris6ban rdsa vett.

Eg6ni tag: az a (i) magyar vagy (ii) kiilfttldi term6szetes szemdly, aki az Egyesiiletbe tdr-
tdn6 felvdteldt ir6sban k6ri 6s az 6ves tagdijat befrzeti.

Tdmogatd tag: az a rendes tag, akt az 6ves tagd{j mdrt6kdnek legal6bb k6tszeres6t fizeti. A
befizet6s mdrtdk6nek megfelel6en bronz, Ezist, arany vagy gyemiuat fokozatra
jogosult. A gydmAnt fokozatu tri.rnogat6 tag egyben dlete v6g6ig megv6ltja a
tags6gdt.

STemezeti tag: az a (i) jogi szem6ly vagy (ii) jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6 szlrvezet,
amellk az Egyesiiletbe tdrt6n6 felvetelit llisban kdri 6s az 6ves tagdijat befi-
zeti.

3.6. Csalddi tag: az a csalddok (sziil6k 6s gyermekeik) dLltal vrflaszthat6, kedvezmdnyes tagsigi
form4 amely a csaliid tagiai sz6m6ra ktildn-kiildn is biaositja mindazokat a
jogokat 6s k6telessdgeket, amelyek az egydni tagokra vonatkozrak.

3.7. drdkds tag: az a magyar rillampolg6r, akinek madiirtani 6s term6szetvddelmi munkriss6ga
elismer6sekdnt az Elndksdg eA a cimet adominyozza. Az Or<ikds tag nem k6-
teles tagdijat fizetni.

3.8. Trszteletbeli tag: az a kiilftildi d'llampolg6.r, akinek a madri.rtani 6s term6szetv6delmi mrmkrlss6ga
elismbrdsekdnt az Eln6ks6g ezt a cimet adominyozza. A tiszteletbeli tag nem
kdteles tagdijat fi zetni.

3.9. Pdrtold tag: az a (i) termdszetes szem6ly, (ii) jogi szemdly vagy (iii) jogi szemdlyisdggel
nem rendelkez6 szervezet, aki, ill. amely az 6ves egy6ni tagdij tisszeg6t meg-
halad6 mdrt6kr.i adomrinyt ny($t az Egyesiilet r6sz6re. A nevezett tag a fentiek
alapjritr adom6.nyigazolisra 6s az Egyesiilet Szervezeti 6s Mrikiiddsi Szabilyza-
tiban (az ,,SZMSZ) meghatiirozottak szerint, a nyijtott adom6ny mdrt6ke
alapj6n (i) bronz, (ii) eziist, (iii) arany vagy (iv) gy6mrint prirtol6i cim visel6sd-
re jogosult. Pirtol6 tag nem v6laszthat6 6s a ddnt6shozatalban csak tanricsko-
zdsi joggal vehet r6szt.

3.10. A tagok felv6teldnek 6s nyilvdntartdsba vdtel6r6l a ftk. 3:80. $-nak megfelel6en az alapszabily
felhatalmazisa alapim az Eln6ks6g ddnt. A fent nevezett tagi kateg6ririkra, a kateg6ridkon belti-
li tov6bbi tagi alkateg6riri.l<ra vonatkoz6 r6sdetes szabiilyokat 6s a tagdijak m6rtdk6t az SZMSZ
tafialmazza.

3.11. A tagslgi viszony (az drdkds 6s tiszteletbeli tags6g kiv6teldvel) hatrirozott idej6. Egy 6we sz6l,
majd rijabb hatfuozott id6szakra a k6vetkez6 6vre eseddkes tagdij befizetdsdvel folyamatosan
meghosszabbithat6. A Ptk. 3:69. $ szakasz:4nak megfelel6en a Kiildiittkdzgyiil6s jogosult 30 na-
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pos irfsbeli felmonddssal megszttntemi annak a tagnak a tagsdgi jogviszonydt, aki - felkdrds el-
len6re - riem fizeti be a kdvetkez6 6vi tagdrja! igy tagsrig6nak meghosszabbitrisrit elmulasztja.

3.12, Az Egtesfrleti tagsdg megszfinik:

- a tagsdg Kulddttkdzgyiilds 6ltali, fenti 3.1 I pont szerinti felmondiisiival;

- a tag hald'l6val;

- a tag kildp6sdvelt ds

- a tagkizitrdsiwal.

3.13, A tag kiz{nlsinak szabdlyai

3. 13. 1 . A tag kizitisri.Lnak szabilyaka az al bbi 3 .13 .2-3.13.5 szakaszok ds az 1 . szimri mell6k-
letben tal6lhat6 Fegyelmi Szabrllyzat rendelkezdsei ininyad6ak.

3.13.2. A Ptk. 3:70. $ szakaszl'nak megfelel<ien a tag jogszabrllyt, az Egyes[let Alapszab6ly6t
vagy Kiilddttkiizgyiildsdnek h^LrozatAt srilyosan vagy ism6telten sdrt6 magatartdsa ese-

t6n a Kiilddttkdzgl.ril6s a taggal szemben kiz6nisi eljardst folytathat le.

3.13.3. A tag kizitritsfit a Ptk. 3:70. $ szakaszrinak megfelel6en b6rmely egyestileti tag vagy
egyesiileti szerv kezdem6nyezheti.

3.13.4. A fenti 3.1.14.1. szerinti kizrinisi eljdrSsr6l a tagot 8 munkanapon beltil inisban 6rtesiteni
kell. A kiz^irisi elj:irdsban a tag jogosult reszt venni, v6dekez6se el6terjeszt6s6nek lehe-
t6sdg6t biztositani kell.

3.13.5. A Ptk. 3:70. $ szakaszrinak megfeleltien a tag krzitxdsat kimond6 hatirozatot inlsba kell
foglalni 6s indokoltissal kell elkitni; az indokolasnak tartalmaznia kell a kizirris alapjriul
szolgril6 tdnyeket 6s bizonyit6kokat, tov6bb6 a jogorvoslati lehet6sdgr6l val6 tilieko^a-
t6st. A kizir6 hatitrozztot a tzggal kdzdlni kell

3.14. Atagjogai:

- r6srt vehet az Egyesiilet rendezveoyein1,

- r6sa vehet az Egyesiilet Helyi Csoportjainak 6s SzakoszLtlyainak munk6j6ban;

- az egyestileti c6lok el6r6se drdekdben javaslatot terjeszthet az Egyesiilet b6rmely test0lete
ele;

- haszn6lhatja az Egyesiilet kdnfvtir6t, archivum6t, madrirvrirtrlit, ing6 ds ingatlan vagyontar-
gyut az ezek.re vonatkoz6 kiiliin szabrllyokban foglaltak szerint;

- az Alapszab:rly riltal meghatrirozott m6don 6lhet szavazati jog|val;

- az Egyesiilet tagla szabadon diinthet arr6l, hogy mely tertileti szer\lezethezkiv6n tartozni; es

- a tag - amennyiben a kdz[gyek gyakorlasAt6l nincsen eltiltva - brirmely tiszts6gre megv6-
laszthat6.

- A kiskoru tagot azonban csak koninak megfelel6 tiszts6gre lehet megv6lasztani.

3.15. A tag kdtelessigei:

- a termdszet-, k6myezet- ds ri,llatvddelem szab6lyainak, az Egyestlet Alapszab6lyfnak 6s mds
szabilyzatatnak betartrisa, betartatrisa;

- lehet6sdgeihez mirten r9szt venni az Egyesiilet cdlkittiziseinek megval6sitrisdban;

- az EgyesiiLlet szellemis6gdhez mdlt6 magatart6st tanrisitani; 6s

- a tagdij hatdrid6ben tdrtdn6 befizetdse.
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4.1

4.2.

4. Kdzcvur,ss

Az Egyesiilet legfels6bb szerve a kdzglril€s, amely kiilddttkdzgyiil6s form6j6ban miikddik (a

,,Kiizryfil6s").

A Kdzgyrildst az Elndk dvente legal6bb egy alkalommal - a napirend kdzl6s6vel - a Kdzgytilds
kinizdtt idripontj6t legal6bb 3 (h6rom) h6ttel megel6z6en, irrisban hivja 6ssze. Rendkivtili Kdz-
glril6st kell dsszehivni, ha azt (i) a tagok egydtdde, (ii) az Ellen6rz6 Bizotts6g a cdl 6s az ok
megfeldl6s€vel inlsban kdri, illetve ha (iii) az Elndks6g igy hatiroz vagy (iv) a bir6s6g azt eben-
deli. A napirendet a meghiv6ban olyan r6szletessdggel kell ismertetni, hogy a szavazisra jogo-
sultak a tiirgyalni kiv{int tdmakdrben 6ll6spontjukat kialakithassrlk.

A kiizgyril6si meghiv6 k6zbesitis6t6l vagy kdzz6tstel4t6l szimitott 2 hdten beliil a tagok ds az
Egyesiilet szervei az Eln<tkt<il a napirend kieg6szitdsdt k6rhetik, a megtargyalni javasolt indok-
liist tartalmaz6 inditvrl'ny Eln6k r6szdre val6 megkiildesdvel. A napirend kieg6szit6s6nek targy6-
ban az Elniik jogosult d<inteni. Ha a napirend kieg6szit6se ininti kdrelemr6l az Elndk nem ddnt
vagy ad elutasitja, a Kiilddttk6zgyrilds a napirend elfogad6srir6l sz6l6 hatrirozat meghozataLlt
megel6z6en kiildn egyszeni sz6tdbbsdggel d6nt a napirend kiegdszitdsdnek tdrgyriban. Az Elniik
a megtiirgyalni javasolt inditvanyt az indokl6ssal egyiitt e k1zftezyftelt ktivet6 2 munkanapon
beliil megkiildi a kiilddtteknek.

A Kdzgyril6sen a tagokat vdlasztott kiildatttek k6pviselik. A Kdzgyiil6sen a tagsegot a tertileti
szervezetek 6ltal a tagldtszimuk ar6nytiban megvtilasztott kiilddttek kdpviselik. Mindea teriileti
szewezetet egy kiild6u 6s tagldtszim ariinyosan minden 50. (6tvenedik) tag utrin tov6bbi egy
kiilddtt 6llithat6. Egy tag csak egy tertileti szeryezeten keresztiil deleg6lhat kiilddtteket.

Kdzgyr.ilds nyilviinos, de szavazati joga csak a kiilddtteknek van. Az Elnrik kiiteles titkos szava-
z6st elrendelni, ha azt a jelen16v6 kUldttttek legal6bb 30%-a (harminc szAzallka) k6rr. Ez a sza-
vazdsra vonatkoz6 szabily irvdnyes az Egyesiilet minden szerv6re.

A Kdzgyril6s akkor hatiirozatkdpes, ha azon a ktilddttek tdbb mint fele jelen van. Ha a KdzgSi-
l6st hatrirozatk6ptelens6g miau el kell halasztani, akkor az ugyanazon a napon fdl 6r6val kdsobb
mdsodszorra dsszehivott Kdzgyillds a meglelentek szirmitra val6 tekintet n6lkiil, az eredeti meg-
hiv6ban megieldlt napirend szerinti kdrd6sekben harirozatk6pes, ha az erre vonatkoz6 figyel-
meztet6st az tiredeti meghiv6 tartalmazza. Ert a szabllyt kell alkalmazni az Egyesiilet minden
szewdre, ha az Alapszab|ly mrisk6nt nem rendelkezik.

A Kdzgyiil6s jogosult az Egyestiletet 6rint6 minden kdrd6sben ddnteni. A rendkiviili Kii'zgyiil6s
azonban csak azzal a kdrd6ssel foglalkozhat, amelynek eldtint6s6re dsszehivtiik.

Jeldlt6llitas Kdzgl'ril6s hatiskiirdbe tartoz6 tiszts6gvisel6k megviilasztfshra: A tisztujit6 kiildtitt-
kdzgytil6st megel6zo Kdzgyrildsen 3 tagu Jel6l<i Bizottsiigot kell vrilasaani. A Jeldl<i Bizottsrig-
nak irrisban valamennyi Helyi Csoportot 6s Szakosztrllyt fel kell k6mie a jeliiltrillitrlsra. A Jel6l6
Bizottshghoz 6rkezett javaslatokr6l a Bizotts6g a Tisztfjit6 kiiLlddttkdzgyril6s el6tt 30 nappal ta-
j5koztatja a Helyi csoportok 6s a Szakoszlilyok vezet6sdgdt. A jel6l6 listrit a Kdzgyiil6st meg-
el6z6 15. napon le kell zimi. A Kdzgytil6sen csak olyan tisztsdgre vonatkoz6an vehet6k fel rij
jeldltek, amelyeke vonatkoz6an kor6bban nem sikeriilt a minim6lis ldtszimnak megfelel6 szii-
mir jeldltet 6llitani. Orszrigos tisztsdgvisel<inek jel6lhet6 minden olyan egyesiileti tag, aki lega-
klbb hrirom 6ve tagia az MME-nek.

4.3.

4.5.

4.6.

4.7.
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4.9. A Kdzgyilds kizrir6lagos hatask6r6be tartozik:

- az Alapszabiiy megallapitrisa ds m6dositasa;
- d6nt6s az Egyesiiletnek mris egyesiilettel tdrtdn6 egyesiil6s6r6l;
- ddntds az Egyesiilet feloszldsrinak kimondasri.r6l;
- ddnt6s egyesiileti szdvets€gbe val6 bel6p€sr6l 6s kil6p6sr6l;
- az Egyesiilet orsztgos hat{skdni tiszwisel<iinek 6t 6ves id6szakra val6 megyaiasztis4 illetve

visszahiv6sa;
- a tagdijak megallapitasa;
- ddnt6s az Elndks6g, Fegyelmi Bizottsrig 6s az Ellenonl Bizottsrlg 6ves beszirnol6j6nak el-

fogad6s6r6l ;

- az Egyesiilet 6ves kdltsdgvet6si tervdnek, 6ves p6nziigyi besz6mol6jrinak ds az €ves k6'z-
hasznrisdgi jelent6s6nek elfogadtlsa;

- az Egyesiilet m6s szervei - az Elndks6g, Fegyelmi Bizottsrig ,ragy az Ellenorzo Bizotts6g -

6ltal hozott ddntdsek elleni fellebbez6s elbir6ldsa; 6s

- az Egyesiilet elozb 6vi m6rleg-ftiiisszegdnek llYo-itt (tiz sziaal6kit) meghalad6 drt€kii ing6
6s ingatlan egyesiileti vagyont{irgyak elidegenit6s6nek engeddlyezdse.

- az Egyesiilet egdsz6re vonatkoz6 szabilyzatok kiadiisa:

- atagkiztx{ts6.qa vonatkoz6 v6gs6 diint6s meghozatala

Az Elndks6g, az Ellenorzl Bizotts6g, 6s a Fegyelmi Bizotts6g azon tagl6I, aki a tisasdgdb6l
ered6 feladatai ell6llsrinak nem tesz eleget, illetve az Egyesiilet cdljaival ellent6tesen vagy azt
vesz6lyeztetve cselekszik, tovtibbri j ogszabilly ellen v6t, a Kdzgyril6s tiszts6g6b6l visszahivhatja.

Ha a Kcizgyril6s az Elndks6g, a Fegyelmi Bizottvlg vagy az Ellenorz6 Bizotts6g 6ves besz:lmo-
l6jrit nem fogadja el, az elutasitott beszimol6t b€terjesztd szerv elndkdnek 6s valamennyi tagi6-
nak megbizatrisa - az adott szerv fj tagiainak megviilasztiis6t rartalmazf kclzgytil6si hat6rozat
meghozatalinak id6pontjdban - megsziinik. Az igy visszahivott szerv az Egyesiilet c6ljait vagy
miikdddsdt meghatriroz6 d6nt6st csak sziiks6ghelyzetben hozhat. Amennyiben a megbizlst visz-
szavon6 Kdzgl.iiJds nem viiLlasztja meg az adott szerv rij taglait, a tisz1c6jit6 Kiizgl'rildst, amelyet
az Elndk, akadrilyoztatrisa esetdn brirmely Aleln6k, valamennyiiik akadiilyoztat6sa eset6n az El-
lenSrz6 Bizottsrig e1n6ke, az iil6st megel6z6en legalibb 3 (hrirom) h6ttel, ir6sban hiv dssze, 90
(kilencven) napon beliil meg kell tartani.

4. 10. A Fegyelmi Bizottsrlg 6ltal hozott ddntdsek ellen a K6zgyrilfshez cimzett fellebbezdst a kdzhez-
vdtelt6l szirnitott 15 (tizendt) napon beliil, lehet benyrijtani a ddntdst meghoz6 szervn6l, amely
azI k6teles az Elndkhdz tov6bbitani. A fellebbez6seket az Elndk terjeszti a Kdzgytilds el6.

4. ll. Az Egyesiilet Elndks6ge 6ltal hozott hatarozatokkal szemben az Ellenbrzo Bizotts6gon keresztiil
a Ktilddttkdzgytil6shez lehet panaszt benyfjtani, ill. a hathrozat megsemmisitdsdt k6mi. Az El-
len6rz6 Bizotts6g kdteles a panaszt kivizsgrilni ds a kdrelmet valamint sajiit alliispontjrlt a soron
k0vetkez6 K lddttkdzgyiilds eld terjesaeni.

4.12. A Kdzgyiil6s ddntdseit fbszabrfly szerint egyszeni tdbbsd ggel hozz4 amely szab6ly az Egyesi.ilet
minden szervdnek d6ntds6re 6w6nyes. Min6sitett tiibbs6g - uaz a jelenlivo kiildttttek 3/4-6nek
(hiiromnegyeddnek) egybehangz6 szavaz,ata - szi.iksdges az aliibbiak elddntds6hez:

- az Alapszab6ly megrillapitrisa 6s m6dositrisa;

- az Egyesiilet mas egyesiilettel tdrt6nd egyesi.il6se;

4.13, AzEgyesiilet feloszlisrinak kimondrisrihoz a szavazati joggal rendelkez6k %-6nek egybehangzo
szav azata szi.iksdses.
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4.14. A Kdzgytil6sr6l jegyz6kdnlvet kell vezetni, amely txtalmazza a Kdzgyiilds id6pontj6t, a napi-
rendet, a hatrirozat(ok) tarlalm6t, id<ipontjrlt 6s hatily6t, illetve a d6n16st trfunogat6k, ellenz6k 6s

tart6zkod6k arriny6t 6s sz6m6t. A jegyz6kdnyv vezetesdrdl az Elndk gondoskodik.

4. 15. A KiizgSil6s hatiirozathozataliiban nem vehet r6szl az a szem6ly, aki vagy akinek a Ptk. 8:1. $
( 1)-nek 1. pontja szerinti kdzeli hozzAtartoz6ja, dlettarsa (a tovdbbiakban egyitt: hozzitartozo) a
hatirozat alapjAn kdtelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesiil, vagy brlrmilyen m6s el6nyben 16-

szesiil, illetve a megkdtend6 jogtgyletben egy6bk6nt 6rdekelt. (){em min6siil el<inynek azEgye-
siilet c6l szerinti juttatiisai keret6ben a brirki 6ltal megkdtds ndlkiil ig6nybe vehet6 nem pdnzbeli
szolgriltatis, illetve a tagnak a tags6gi jogviszony alapjrfur nyujtott, az Alapszabrilynak megfelel6
cdl szerinti juttatris.)

5. Er,lr0xsfc

5.1 Az Eladksdg az Egyesiilet Ugyvezet6 szerve.

5.2. Az Elndks6g tagjai az Egyesiilet vezet6 tiszts6gvisel6i. Az Eln6ks6g 7 tagb6l 6ll, tagiai az elndk
(az,,Eln0k'), 1 - 4 szfuni alelndk (az,,AlelniiK') 6s az elndks6gi tagok (egyiittesen az,,Elniik-
s6c).

5.3, Az Elniiksdg az Egyestilet shatdgiai ddnt6shoz6, iigyint6z6 6s kdpviseleti szerve, melynek meg-
bizat{sa 5 (dt) 6ves ciklusra sz6l. Az Elndksdg feladatait az Alapszabilynak 6s a Kdzgy'tiLl6s ha-
tarozatainak megfelel6en vdgz| Az Elndksdg jogosult ddnteni minden olyan kdrd6sben, amelyet
az Alapszabiiy nem utal a K6zgyiil6s vagy m6s szerv hatriskdrdbe.

5.4. Az Alapszabaly 4.6 pontjrinak nem ellentmondva, az Elndks6g kizir6lagos hatrisk6rdbe tartozik:

- az Egyesillet napi iigyeinek viele, az tiglvezetds hatasktir6be tartoz6 iigyekben a ddntdsek
meghozatala;

* a beszrimol6k el6kdszit6se ds azoknak a kdzgyriles eld terjesztdse;

- az 6ves kiiltsdgvetds elkdszitdse 6s annak a kdzgyiilds bl6 terjesztdse;

- az Egyesiilet jogszabily 6s az alapszabdly szerinti szervei megalakitris6nak 6s a tiszts6gvise-
l6k megv6lasztatrisrinak el6k6szit6se;

* a kdzgyiilds 6sszehivris4 atagsdg6s az egyesiilet szerveinek 6rtesit6se;

- az Wyvezet6 szerv 6ltal dsszehivott kdzgytil6s napirendi pontjainak meghatitroz6sa;

- rdszv6tel a kdzgyril6sen 6s v6laszadas az egyesiilettel kapcsolatos k6rd6seke;

- a tagsrlg nyilvAntartiisa;

- az Egyesiilet hatiiLrozatainak, szewezeti okiratainak ds egy6b kdnlweinek vezet6se- az
Egyesiilet Helyi Csoportjaira 6s Szakosztrilyaira vonatkoz6 szab lyzatok ellenjegyz6se;

- az Egyesiilet munkaterv6nek j 6vrihagy6sa;

- az Egyesiilet kdltsdgvet6s6nek kdzgyrilds e16 terjeszl6se;

- m6s szervezetekkel tiirt6n6 nemzetk<izi 6s orszrigos szintri egyiittmriktidds j6vrihagyrisa;

- ddnt6s az egyesiileti k6lts6gvetds dvkiizi m6dositrisrir6l;

- nj Helyi Csoport, Szakosadly l6tesit6s6nek j 6vrihagyds4 a megl6v6k felffiggeszt6se;

- A Bizotts6gok ldtrehozisa 6s megsziintetdse

- az Egyesiilet alkalmazottait ir:inyit6 Igazgat6 kinevez6se, beszirnoltatrisa 6s felment6se;

- a Tudomrinyos Taniics elndkdnek ds tagjainak felkdr6se;

- alapitv6ny, gazdas gi trirsas6g ldtesitdse, a megldvcik dsszevonilsa. az egyesiilet riLltal l6treho-
zott alapitv6nyok ds gazdasigi tiirsas6gok l6tes(t6 okiratrinak m6dositasa illewe ddnt6s ala-
pitvriny, gazdasdgi trirsasrig vdgelszrimol6ssal tdrtdn6 megsziintet6sdnil;

- orsz6gos programok, kamp6nyok 6s akci6k j6v:ihagyrisa;
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- az Egyestilet mrikiiddsdvel kapcsolatos iratok meg6rz6se;

- az Egyesiiletet drint6 megsziin6si ok fenndllisrinak mindenkori vizsgAlata 6s annak bek6vet-
kezte esetdn az e tdrvdnyben el<iirt intdzkeddsek megt6tele; 6s

- az egyesiileti vagyon kezeldse, a vagyon felhaszn6Lisara tis befektetds6re vonatkoz6, a kiSz-
gyril6s hataskiirdbe nem tartoz6 d6nt6sek meghozatala 6s l'dgrehajtasa.

- az ij tagok felvdtele

Az Elndksdg dvente legal6bb 6 (hat) alkalommal iil6sezik. Az elndks€gi iildseket az Elndk hivja
6ssze. A meghiv6nak tartalmaznia kell az iil6s helydt, id6pontj6t, napirendj6t ds melldkelni kell
a napirendhez tartoz6 inisos dokumentumokat is. A meghiv6t legakibb 1 (egy) h6ttel az Ul6s

el6tt meg kell kiildeni. Az Elniiks6g iildsei nyilviinosak. Az elniiks6gi tildsen tan6cskozisi joggal
vehetnek r6s4 az Alapszabiilyban, valamint az SZMSZ-ben meghatrlrozott szem6lyek 6s a meg-
hivottak. Az elndks6gi iil6s hatrirozatk6pes, ha az Elndks6g tagiainak t6bb mint fele jelen van.
Az Elniiksdg ddnt6seit egyszerii t6bbs6ggel hozza. Az Eladks6g hatitrozathozdal ban nem vehet
rdszt az a szemdly, aki vagy akinek a hozzltartozoja a hatArozat alapjrin kdtelezetts€g vagy fele-
l6ss6g al6l mentesiil, vagy biirmilyen m6s el<inyben r6szesiil, illetve a megktitend6 jogiigyletben
egydbkdnt drdekelt.

Az Elniiksdg iif6seir6l jegyz6kdnlvet kell kdsziteni, anely tartalmazza az iJI6s id6pontj6t, a na-
pirendet, a hatrirozat(ok) tartakn6t, id6pond6t ds hatrily6t, illetve a ddnt6st tiimogat6k, ellenz6k
ds tart6zkod6k ardny6t 6s szianht. A jegyz6kdnyv vezet6sdr6l az Eln<ik gondoskodik. K6t elniik-
s6gi tlds kdzdtt felmertil6 - siirgds ddnt6st igdnyl6 - k6rd6sektren az elndks6g tagjai elellroni-
kus riton is szavazhatnak. Az ilyen m6don hozott hatirozatot a kdvetkez6 eln6ks6gi iil6sen meg
kell er6siteni 6s aa ajegyz6kdnyvben rdgziteni kell.

Az Elndksdg mtik6d6sdre vonatkoz6 rdszletes szabiilyokat, tagiainak feladatkiirdt az SZMSZ
Iarta,lmazza,.

Az Egyesiiletet az Elniik, az Alelndkdk 6s ajelen Alapszabdly felhatalrnaz6sa alapjrin 6truh6zott
jogkiirben az lgazgat6 k6pviselik, akik egyediil aliirhatnak. Az Eln6k eljrirhat minden olyan
iigyben, amelyet jogszab6ly, vagy az Alapszabrily nem utal m6s szerv hataskdrdbe. Az Elnij'k
egyes jogkrireit az Elndksdg tdbbi tagi6r4 a teriileti szervezetek ds szakoszt6lyok vezet&ire az

SZMSZ-ben meghatiirozottak szerint 6truhrizhatja.

Nem lehet az Egyesiilet Ehdke, Alelniike vagy az Elniiks6 g tagja az a szemdly, aki olyan kdz-
hasmri szervezetn6l tdltdtt be - annak megsztntdt megel6zb k6t 6vben legal6bb egy 6vig - veze-

t6 tisztsdget, unely az ad6zds rendj6r6l sz6l6 t6rv6ny szerinti kdztartoz6siit nem egyenlitette ki,
ezen kdzhasznri szer'\tezet megszrint6t kdvet6 k6t €vig. Az elndksdg tagiai nem lehetnek egy-
m6snak kdzeli hozz{fiartoz6i.

Y ezetlszew megnevezdsen a tovribbiakban a Kdzgyiil6st 6s az Elniiksdget kell egyiittesen 6rte-
ni. Vezet6 tiszts6gvisel6 az Elndksdg 6s az Ellen6rz<i Bizotts6g elndke 6s tagja. A vezet6 tiszt-
s6evisel6k nevdt 6s cim6t a 2. szrirnri mell6klet tafialmazza.

6. Ttszrrr,nrsnl,rELNOK

Ezt a cimet az Egyesiilet azon szemdlyeknek adomrinyozhatj a, aki az Egyesiilet drdekdben kiemelked6
tev6kenys6get fol)'tatnak vagy folytattalc A cim adomdnyozAsar6l a KiilddttkdzgyiiLlds hatiiroz 6s a
kitiintetett szem6lydr6l az Egyesiilet Elniiks6ge ddnt.
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7. Er,r,rx6nz6BrzorrsAc

Az Egyestilet miikddds€nek 6s gazd6lkod6s{nak ellen<irz6s6t elkiildniilt szerv, az ellen6rz6 bi-
zottsiLg (az,,Ellen6rz6 Bizotts6g") v€gzi. Az Ellen6rz6 Bizotts6g tagiainak szdma 5 (60 f6. Az
Ellen6rz6 Bizottsrig elndkdt az E1len6rz6 Bizottsaig taglai maguk kdz0l vrflasztjak. Az Ellenorzo
Bizottsiig elndk6nek akaditlyozlallsa eset6n az elndki tisztet az Elleni5rzi| Bizottsdg iigyrendj6-
ben megnevezett Ellen6rz6 Bizottsagi tag veszi 6t.
Az Ellen6rz6 Bizotts6g mandiituma, a 4.9 bekezddssel dsszhangban, 5 (dt) 6we s261.

Az Ellenbrzl Bizotts6g tagiai mds v6lasztott egyesiileti tiszts6get nem tdlthetnek be. Nem lehet
az Ellenolzf Bizottsrig elndke vagy tagia, tovdbbri az Egyesiilet ktinywizsgdl6ja az a szem6ly,
aki

- a vezetfiszew elndke vagy tagja;

- az Egyesiilettel a megbizatisan kiviili mrls tevdkenys6g kifejt6sdre ir6nyul6 munkaviszony-
ban vagy munkav6gzdsre irainlul6 egy6b jogviszonyban 6ll, ha jogszabrily m:isk6pp nem
rendelkezik;

- az Egyesiilet c6l szerinti juttatas6b6l rdszesiil - kiv6ve a brirki 6ltal megkdt6s n6lkiil ig6nybe
vehet<i nem pdnzbeli szolgiiltat6sokat 6s a tagnak a tags6gi jogviszony alapjrin nyrijtott, az
Alapszabdlynak megfelel6 c6l szerinti juttatdst, illewe

- az el6bbiekben emlitett szemllyek hozzfltntozlla.

Nem lehet az Ellen6rzo Bizotts6g elndke vagy tagja" illetve az Egyesiilet kdnywizsgfll6ja, az a
szemdly, aki olyan kdzhasznri szervezetndl tdltott be - annak megsztint't megel'zb 2 (k6t) 6vben
legal6bb 1 (egy) 6vig - vezetf tiszts6get, arnely az ad6z6s rendj6r6l sz6l6 tdrv6ny verinti kdz-
tartozasAt nem egyenlitette ki, ezen kd,zhasznt szervezet megsziintdt kdvet6 2 (k6t) 6vig.

Az Ellen6rz6 Bizottsrig tagjai nem lehetnek egymiisnak kdzeli hozz6tartozfi.

Az Ellenorz6 Bizottsrig elien6rzi az Egyestilet mrik6d6sdt 6s gazdalkodAs6t. Ennek soriin a tiszt-
s6gvisel6kt6l jelentdst, az Egyesiilet munkav6llal6it6l pedig tdj6koztatAst vagy felvil6gositrist
k6rhet, tovribb6 az Egyesiilet kiinlveibe 6s irataiba betekinthet, azokat megvizsg6lhatja. Az El-
len<irz6 BizottsriLg elndke 1slvagy tagSa az Elndksdg iil6sen tandcskozisi joggal vesz reszt.
Az Ellenorzf Bizotts6g kdteles az intdzkeddsre jogosult szervet trijdkoaahi,6s annak 6sszehi-
viisdt kezdemdnyezni, ha an6l szerez tudom6st, hogy

- az Egyesiilet mrikdddse sor6n olyan jogszabrllys6rt6s vagy a szervezet drdekeit egydbkdnt
srilyosan s6rt6 esem6ny (mulaszt6s) tdrt6nt, amelynek megsziintetdse vagy kiivetkezm6nyei-
nek elhriritasa, illetve enyhit6se az int6zked6sre jogosult vezet6szerv ddntdset teszi sziiks€-
gess6; vagy

- a tiszlsdgvisel6k felelSss6gdt megalapoz6 tdny meriilt fel.

Az int6zked6sre jogosult szervet vagy vezet6s6gdt az Ellenlrzo Bizottsdg indiw6.nyrira - annak
megtdteldt6l szrlmitott 30 (harminc) napon bel0l - 6ssze kell hivni. E hat6rid<i eredm6nyelen el-
telte esetdn a vezet6szerv dsszehiviisrlra az EllendrzS Bizottsrig is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a tdrv6nyes mtikddds helyredlfitesa 6rdek6ben sziiksdges int6zked6se-
ket nem teszi meg, az Ellenorzo Bizottsdg k6teles haladdktalanul €rtesiteni az Elndkseget, az
Elniiksdg nem kieldgit6 int6zked6se eset6n pedig a t6rvinyessdgi feliigyeletet ellet6 szervet.

Az Ellen6rz6 Bizotts6g 6vente legalibb kdtszer iildsezik . Az Ellenorzo Bizottsrig tildseit az Elle-
nbrzo Bizottsitg elndke hivja 6ssze, 

^z 
id5pont, helyszin 6s a napirend megjeldl6sdvel. Az Elle-

n6rz6 Bizottvlg iil6se hatrirozatk6pes, ha azon legalebb a tagok fele jelen van. Az Ellen6rz6 Bi-
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8.1.

zottsig hat|rozatait €gyszeni tdbbsiggel hozza. Yizsgitlati iigyrendjit az Ellen6rzb Bizotts{g
maga hat6rozza meg.

7.5. Az ellen6rz6s tapasztalatair6l az Ellenorz6 Bizotts6g elndke dvente beszimol a Kdzgyiildsnek.
Az Egyesiilet 6ves beszrimol6jilt 6s a k<izhasznrisrigi jelentdst az Ellenorzo Bizottsrig ktiteles el5-
zetesen megvizsg6lni 6s ennek eredmdny6r6l a Kiizgyiil6snek beszrimolni.

8. Frcynr,ur BrzorrsAc

A fegyelmi bizottsrig (a ,,Feryelmi Bizotts6g") tagjainak szirma 3 (hrirom) fo, az elndk ds a Fe-

gyelmi Bizotts6g tagjai. A Fegyelmi Bizoftsrig eln6kdt saj6t tagiai kdziil vrilasztja. A Fegyelmi
Bizottsrig taglai az Egyestileten beltil miis orsziigos egyesiileti tisztsdget nem tdlthetnek be.

Amennyiben a Fegyelmi Bizottsiig elndke akadriLlyodawa van, az elndki tisztet a Fegyelmi Bi-
zottsig iigyrendjdben meghatiirozott tag veszi iit.
A Fegyelmi Bizottsrig tagiait a K<izgyril6s 5 (6t) evre velas4ju a 4.8 bekezd6ssel dsszhangban.
A Fegyelmi Bizottsdg feladata a Kdzgyiilds riltal elfogadott Fegyelmi Szabiiyzat (1. szdmri mel-
l6klet) alapjrlLn a fegyelmi eljrfuist lefolltatni 6s a fegyelmi hatitozatot meghozni.

9. Trnirlnrr SzERvEZETEK- Hnrvr Csoponrox

Az Egyes{ilet helyi k6pviselet6t 6s a t6rs6gben dolgoz6 tagsrig 6sszefog6s6t az Egyesiilet teri.ileti
szevezelei (a ,,Helyi Csoport") l6drik el. A Helyi Csoportok nev6t, cimdt 6s el6rhet<is6geit az
Egyesiilet honlapja (www.mme.hu) tartalmazza. Minden belfttldi tag valamelyik Helyi Csoport-
hoz tartozik, de egy tag csak egy Helyi Csoportnak lehet tagia. Az rij belftildi tagok az 6ltaluk
viiasztott, ennek hirinydban a lak6helyiik szerint illetdkes Helyi Csoportba keriilnek bejegyz6s-
re, de k6s6bb dtjelentkezhetnek brirmelyik mdsik Helyi Csoportba. A kiilfrldi tagoknak az Egye-
siiletbe tdrtdn6 bel6p6skor az iitaluk szabadon vdlasztott Helyi Csoportba be kell jelentkeznitik,
illetve brirmikor, a kor6bbi Helyi Csoport tagsriguk egyideiii t<irl6se mellett, az iitalttk szabadon
v6lasztott Helyi Csoportba dtjelentkezhetnek.

Az Egyesiilet Helyi Csoportjainak (telephelyeinek) felsorokis6t 6s sz6khely6t az alapszabily 3.

szirnri mell6klet e Iartalmazza.

A Helyi Csoport tev6kenys6gdt a jogszabiiyok, az Alapszabfily 6s az Egyesiilet egy6b bels6
szab{lyzatai 6s szab6lyai, a Kdzgyiilds ds az Elndks6g hatfuozatai alapjin vegzi.

A Helyi Csoport saj6t kdpviseleti szervvel (vezet6s6g) rendelkezik, amelyet a Helyi Csoport tag-
jai sajrit maguk kdziil vilasztanak meg. A velasztris eredm6nydr<i1 az Elndksdget ir6sban kell t6-
jdkoztatni. A tertileti szervezet a miikdddsi ter0let6n jogosult az Egyesiilet k6pviselet6re.

A Helyi Csoport vezet6s6g6nek lltsziLma 3 - 1l fd. A Helyi Csoportok vezet6s6giik l4tszirrn6t a
saj6t teriileti szervezeti 6s miikdd6si szab6lyzatukban hatitrozzii< meg, amelynek mindenkor
6sszhangban kell itllnia az SZMSZ-eI.
A Helyi Csoport tisztsdgvisel6je az eln<ik, a titkiir, valamint helyetteseik, ill. a gazdas6gi vezet5.

A Helyi Csoport p|nzgazd6lkodasa az Egyesiilet kdltsdgvetdsdnek rdsze. A Helyi Csoport az
iiltala megszerzett bevdtelek felhaszndl6srir6l 6nrill6an ddnt, de mindenkor kdteles az Egyesiilet
miikdddsi kdlts6geihez hozzi$|rulni. Ennek rdszletes szabiiyait az SZMSZ tartalmazza.

A Helyi Csoport tevdkenysdgdt az Egyesiilet c6lkitriz6seihez illeszked6 munkaterv alapjdLn vdg-
zi. A tertileti szervezet mrikdd6senek r6szletes szabdlvait az SZMSZ-eI mindenkor dsszhaneban

9.1.

9.2

9.3.

9.4.
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9.5.

A116 teriileti szervezeti 6s mtikdd6si szabiiyzatahat{rozza meg. Ha ilyen nincs, akkor az Egyesii-
let SZMSZ-dben a Helyi Csoportokra meghatarozott riltalinos szabelyok alapj6n mrikiidik. A
Helyi Csoport mr.ikddds€nek hatdkonyabbrl t6tele 6rdek6ben a csoportgyril6s diinthet teriileti
munkacsoportok l6tesit6sdr6l, amely a Helyi Csoport vezet6sdg6nek j6vrihagydsa mellett v6gzik
tevdkenys6giiket. A munkacsoport vezet6jdt a teriileti szervezet csoportgytil6se vAlasztja meg.

A Hell Csoport 6vente legal6bb egyszer, minden 6v janruir 1-e ds miircius 3l-e kdzdtt csoport-
gyiil6st tart. A csoportgytil6s kizrir6lagos hat6sk61e:

- a Helyi bsoport vezet6s6gdnek megviiLlasa6sa 5 (dt) 6we;

- a vezet6s6gi tagok visszahivaisa;

- a Helyi Csoport teriileti szervezeti 6s mtikdd6si szabrilyzatanak elfogadasa;

- az el6zb 6vi beszdmol6 elfogadasa;

- az dves munkaterv ds pdnziigyi terv elfogad6sa; 6s

- a K6zgyiil6sen r6szwev<i kiilddttek megvrilasztrisa a kiivetkez6 csoportgyiil6sig de legfeljebb
egy dwe s2616 mand6tummal.

A csoportgyiildsen b6rmelyik r6sztvev6 tag felsz6lalhat Cs inditvdnlt tehet. A Helyi Csoport
csoportgytildse hatarozatait egyszeni tiibbsdggel hozza. A Csoportgyrilds akkor hatiirozatkdpes,
ha a teriileti tagsdg tdbb mint fele jelen van. Hatarozatkdptelenseg eset6n ugyaruvon napon, fel
6nival kds6bb d,sszehivott csoportgyrilds a megielentek szinnira tekintet n6lkiil hatarozatkdpes.
A Helyi Csoport csoportgyiildsdn hozotthatArozato(ka)t jegyz6kiinyvbe kell foglalni, amely tar-
talmazza a csoportgl.iilds id6pontj6t, a ddntdst trlmogat6k, ellenz6k 6s tart6zkod6k aniny6t 6s

szrlm6t, valamint, ha aktuAlis, a megvrillasztott kiilditttek n6vsonit. A jegyz6kdnyv vezet6s6r6l a
Helyi Csoport vezet6s6ge gondoskodik. A hatriLrozatokr6l sz6l6 jegyz6kdnryet az Egyesiilet
igazgx6jlnak iralttuazi.s c6lj6b6l meg kell kiildeni.

Ha a Helyi Csoport csoportgyrildse a Helyi Csoport vezet6s6gdnek dves besziimol6jdt nem fo-
gadja el, az elutasitott beszdmol6t beterjeszt<i szerv elniikdnek 6s valamennyi tagirinak megbiza-
t6sa - az adott szerv rij tagiainak megvalasztas6t tartalmaz6 kiizgyrildsi hatitrozat meghozatali-
nak id6pontj6ban - megszrinik. Az igy visszahivott szerv az Egyesiilet cdljait vagy miikdddsdt
meghatriroz6 ddntdst csak szilks6ghelyzetben hozhat. Amennyiben a megbizdst visszavon6 He-
lyi Csoport csoportgytildse nem vrilasztja meg az adott szerv rij tagjait, a tisztujit6 Helyi Csoport
csoportgyiil6st 90 (kilencven) napon beliil meg kell tartani. Ezt a Helyi Csoport erre a c6lra ki-
nevezett vezet6s6gi tagia, az iil6st megel6z6en legakibb 3 (h6rom) h6ttel, irAsban hivja iissze.

U.| Hetyi Csoport alakit6s6t legalibb 10 (iz) tag kezdemdnyezheti. A Helyi Csoport megalakit6-
siit, amennyiben a Helyi Csoportnak 6nd16 mrikdd6si teriilete van 6s hosszir t6vri mtikdddse biz-
tositottnak l6tszik, az Eln6ks6g hagyja j6vri. Cdlszerii, hogy a Fielyi Csoport mtikciddsi teriilete
legal6bb egy kistdrs6get lefedjen. A Helyi Csoport alakul6 iil6sdt az MME elndke 6ltal megbi-
zott szem6ly kdsziti el6, 6s az elndk, vagy az |ltala megbizott szemdly vezeti le. A Helyi Cso-
port megalakit6sa akkor hagyhat6 j6v6, ha rendelkezik sz6khellyel, legaldbb 10 (tiz) taggal, ve-
zet6s6ggel, teriileti szervezeti 6s mrikdddsi szabilyzattal, valamint munka- ds pdnztigyi terwel.
Az alakul6 Helyi Csoport tagsfigin 6s vagyon6t illet6en, a teriileten mrir mrikiid6 Helyi Csoport
tiszts6gvisel6inek bevon6s6val az Elndksdg hataroz.

Amennyiben a Helyi Csoport jogszab6lyoknak 6s az alapszab{,Ivnak megfelel6 miikdd6se mas-
k6nt nem biztosithat6, az Ellenorz6 Bizotts6g vdlemdnydnek kik6r6se utan az Eln6ks6g:

- a Helyi Csoport, illefve vezet6sdg6nek mrikdd6sdt felffiggesztheti, 6s megbizott szewezo til-
k6rt rendelhet ki a Helyi Csoport miikddtet6sdvel kapcsolatos feladatok rltmeneti ell6tas6ra.

- a Helyi Csoport vezetoi ellen fegyelmi eljrirast kezdemdnyezhet.

9.6.

9.7.

A:u.t/
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9.8. A Helyi Csoport megsziinik, ha:

- a csoportgyiil6sen a Helyi Csoport tagok legalihb 213-a (kdtharmada) ekk6nt hatiroz;

- folyamatosan jogszab6ly, vagy Alapszabdly ellenes mrikdddse miat az Ellendrz6 Bizottsiig
javaslatSra a Kdzgyiilds igy hatri.roz; vagy

- mris Helyi Csoporttal egyesiil (beolvad vagy iisszeolvad, melynek soran jogut6d az rij Helyi
Csoport lesz).

A K6zgyiil6s hatirozata alapjin megsziintetett Helyi Csoport vagyonrinak felhasznril6s6rol az
Ellen6rzti Bizottsrig vdlem6nydnek kikdrdse utrin az Elniiks6g ddnt.

9.9. A Helyi Csoportokkal 6sszefiigg6 tilj6koztatasi, kapcsolattartrisi, nyilvintarLisi 6s irattirazAsi
feladatokat az SZMSZ szab lvozza.

f0. SzlxoszrAr,vox

10.1. A madri.rtan 6s a termdszetv6delem egyes szakteriileteinek m[iveldse 6rdek6ben orszigos tev6-
kenysdget kifejt6 szakoszt6lyok (a,,Szakosztrily') alakithat6k.

1O.2. A Sz*os^Aly alakitasat legalibb 30 (hanninc) tag kezdemdnyezheti. A SzakosztriJy alapitris6t a
feltdtelek megl6te esetdn az alakitrist megel<iz6en az Elniiksdg hagyja j6v6.

10.3. A Szakoszt6ly tagia csak az Egyestilet azon tagia lehet, aki a Szakosarillta jelentkezik, 6s meg-
felel a Szakosztrily szeruezeti €s miikiid6si szabirlyzatirban meghatiirozott felt6teleknek. Egy tag
titbb Szakosz&ilynak is tagia lehet. A szakosztiilyi tags6g nyilvrintaruisa a tagnyilvrintarlls kere-
t6ben tdrt6nik.

10.4. A Szakosztrlly miikdd6sdnek inhyitds6t a Szakosztaly vezet6s6ge vdgzi az Alapszabily, a Kdz-
gy0lds ds az Elndksdg 6ltal meghat6rozott keretek kdztitt.

A Szakosztrily vezet6s6gdnek ldtszirna 3 - I 1 f6, az egyes tisztsdgeket a szakosztAly szewezeti
6s mtikdddsi szabiiyzata hatirozza meg. A Szakosztiily tisztsdgvisel6i az elndk az alehdk(6k)
6s a titkir ill. a titkrirhelyettes(ek)

A szakosztrilyi taggyifldst legalibb 6venk6nt, - vezet6s6gdnek fjrav6lasztrisa 6rdek6ben legal6bb 6t-
6venkdnt - kell tartani. A szakosztrilyi illetve vezettis€gi iil6sekr6l jegyz6ktinyvet kell kdsziteni
6s azt tAj6koztatis 6s irattrlrazrisi c6lb6l az Egyesiilet elndk6nek meg kell kiildeni. A szakosz-
trilyok nem 6nrill6 jogi szemdlyek, de helyi csoportokhoz hasonl6an 6ndll6 pdnzgazddlkoddst
vdgezhetnek. K6lts6gvet6siik az Egyesiilet kdltsdgvet€sdnek resze. A szzkosztAly k6teles az

Egyesiilet mfkdd6si kdltsdge ihez hozz|jfuuln, Ennek r6szletes szabilyait az SZMSZ tartalmaz-
72.-

A Szakoszlilyok elniikei dvente beszirnolnak a Kiizgyiildsnek.

A szakosztiilyi taggnil6s kizir6lagos hat6sk<ire:

- a Szakosz&ily vezet6sdgdnek megvd{asztrisa 5 (6t) 6we:

- a Szakosztdly szervezeti ds miikdd6si szabilyzatinak elfogad6sa;

- a Szakosarily kdlts6gvet6sinek ds el6z6 dvi p6nziigyi beszimol6j6nak elfogadrisa
* a Szakosztlly 6ves beszrtrnol6j6nak elfogaddsa; 6s
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- a megbizatasukat huzamos ideig nem teljesit6 vezet6s6gi tigok visszahivrisa ezzel egyidejii-
leg az ij vezetdsdgi tagok megvillasztisa.

A Szakosztily mrikdd6sinek r6szletes szab6lyait szervezeti 6s mtkdddsi szabilTzata hatArozza
meg, amelyet a szakosztiilyi iil6s fogad el. A Szakosztrlly SZMSZ-t az Elndks6gnek kell ellenje-
gyeznie. Az ellenjegyz6s csak abban az esetben tagadhat6 meg, ha a szakosztrilyi SZMSZ ellen-
tdtes az Alapszabdllyal, vagy az Egyesiileti SZMSZ-e1.

A Szakosztri.Lly szewezeti ds mrikdd6si szabilyzala alapj6n szakmai munkacsoportok alapithat6k
egy-egy sziikebb szakterlilet mrivel6sdre.

10.5. Amennyiben a Szakoszt-6ly jogszab6lyoknak 6s az alapszab lynak megfelel<i miikitd6se mriskdnt
nem biaosithat6, azEllenbrzo Bizottsrig javaslata alapjrtr az Elndks6g:

- a Szakoszrlly miikddds6t felfiiggesztheti.

- a Szakoszkily vezet6i ellen fegyelmi eljrirdst kezdemdnyezhet

10.6. A Szakoszt6ly megsziinik, ha:

- azt a Szakosztrily tags6ga k6thannados tdbbs6ggel kimondj a;
* folyamatosan jogszabri,ly, vagy Alapszabri,ly ellenes miikddese miatt az Ellen6rz6 Bizotts6g

javaslatri.ra a Kdzgyiil6s igy hatriroz; 6s

- mds szakosztiillyal egyesiil @eolvad vagy dsszeolvad, melynek sorAn jogut6d az rij Szakosz-
tiLly lesz)

A kiizg5nil6s hatirozata alapjila megsziintetett Szakosztrlly vagyoruinak felhaszn6lasrir6l az Elle-
n6rz6 Bizotts6g v6lem6nydnek kikdrdse alapjrin az Elniiks6g ddnt..

10.7. A Szakosztrilyokkal dsszeffig go tAjdkodat^i, kapcsolattartrisi, nyilvri.ntarLisi 6s irattdrazisi fela-
datokat az SZMSZ szabiivozza.

11. TIxAcsoo TESTiILET

11.1. A tan6csad6 test0let (a,,Tandcsad6 Testfflet") taCiai (i) az Elndks6g, az Ellenorz6 Bizotts6g 6s

a Fegyelmi Bizottsrig elniike, illetve tagiai), (ii) a Helyi Csoportok 6s (iii) a Szakosztrilyok tisz-
s6gvisel<ii, (iv) a Tudomrinyos Taniics tagai, az (v) Egyesiilet igazgat6j4 igaz gat6helyettesei, ,
valamint (vi) orszigos 6s helyi programvezet6i. A Tan6csad6 Testtilet 6vente legal6bb I (egy)
alkalommal iildsezik. A Tanricsad6 Testillet dsszehivrlsrir6l az Elndks6g gondoskodik.

11.2. A Tan6csad6 Testiilet iil6s6nek c6lia:

- az Egyes0let tev6kenysdgdnek 6tfog6 6rt6keldse;

- ajrinlrisok me gfogalmazisa az egyestileti munka tovribbfejleszt6se 6rdek6ben;

- az egyesiileti stratdgiiik vdlemdnyez6se;

- t6j6koz6d.4s a teriileti szervezetek, szakosztrilyok, alapifvrlnyok, programvezetdk 6s alkalma-
zottak tevdkenys6g6r6l; ds

- a r6sztvev6k tovdbbkdpzdse.

A Tanricsad6 Testiilet javaslatokat fogalmazhat meg az Egyestlet munlcij6val kapcsolatban,
amelyeket a Tan6csad6 Testiilet iildsdt krivet6 Kdzgnil6snek meg kell targyalnia. A Tanrlcsad6
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Testtileti iil6s programj6t, ajri,nftisait, javaslatait 6s a rdsztvev6k list6j6t emldkeztet6ben kell rdg-
zitent.

12. BrzorrsAcox

12.1. Egy-egy feladat elv6gzdsdre, megszervezdsdre, 6ll6spont kialakitdsrfua az Elndksdg rilland6, vagy
ideiglenes bizottsiigot (a,,Bizottsig") hozhat l6tre. Az Elniiksdg a Bizotts6g megalakitrisakor
meglntirozza a Bizottsdg feladatk6r6t 6s felkdri tagiait. A Bizottsrig sajAt mrikdd6si szabri{yait
magahatinozza meg, anit az Elndks6g j6vf*ragy. A Bizotts6g a feladat megval6sitiis6t kdvet6en
automatikusan megsztinik.

13. T1-nouArwos TANAcS

13,1. A tudomrinyos tan6cs (a ,,Tudominyos Tanrics") az Egyesi.ilet kutat isi 6s term6szetvddelmi
strat6gi6jrlnak kialakitds6t segit6 testiileti tan6csad6 szerv, amely az Eln<ikseg, felkdrdsdre ma-
d6rtani, mad.irv6delmi 6s termdszetvddelmi k6rddsekben ridlast foglal.

13.2. A Tudomrinyos Tan6cs tagiainak szirna 5 (60 ftt, akiket az Eln<iks6g kdr fel 5 (6t) 6ves id6szak-
ra.

14. KOzpoxrrInoDA.ALKALMAzorrAK

14.1. Az Egyesiilet orszigos szpwez6si ds igazgat6si iigyeinek segit6se 6rdekdben az Elndksdg Kdz-
ponti lrod6t miikddtet. A Kdzponti lroda feladatai:

- az Egyesiilet tagnyilvdntartisrinak vezetdse;

- a termdszetvddelmi 6s szeml6letform6l6 programok orszdgos koordinriLkisa;

- a Helyi Csoportok munkrij6nak szakmai segit6se;

- folyamatos PR tevdkenys6g a tdmegkommunikrlci6s eszkdzitkdn kereszttil;

- az Egyesiilet honlapjrinak, honlapjainak 6s elektronikus levelez6 listriinak mrikiidtet6se

- az Egyesiilet p6nz0gyeinek kezel6se, a bizonylatok rendszerezett nyilvantartrisa;

- az egyesiileti alkalmazottaival kapcsolatos munkaiigyi feladatok elv6gzdse; 6s

- saj6t mtkiid6si kdlts6geinek ekiteremt6se, valamint a Helyi Csoportok 6s Szakosztalyok
mtikdddsdnek 6s programjainak anyagi t6mogatasa.

Az egyesiilet tagiainak informilkisa 6rdek6ben ziin -_csak a tagok sz6mara el6rhet6, vagy nyitott -
bejelentkezds utrin bdrki szrim6ra el6rhet6 - elektronikus levelez6 listrikat, vagy m6s hirfoniisokat biz-
tosithat.

14.2. A Krizponti Iroda szervezeti rendjdt 6s mtikdd6si szabrilyait az Egyesiilet szervezeti 6s miikdddsi
szab lyzathatitrozza meg, amelyet az Elndksdg hagyj6v6.

14.3. Cdlkitr26seinek megval6sihisa 6rdek6ben az Egyestlet alkalmazottakat foglalkoztathat.

14.4. Az Egyesiilet alkalmazottai nem lehetnek az Elndks6g, Ellen6rz6 Bizotts6g vagy Fegyelmi Bi-
zottsrig elndkei, illewe tagiai, 6s nem v6laszthat6 ktildittteknek. A fiiriLll6sti Helyi csoport vezet6k
kiilddttnek vrilaszthatok. Azlgazgat6 az Egyesiiletben vrilasztott tisztsdget nem tdlthet be.

BoI



14.5. Az alkalmazottakat ir6nyit6 6s esettikben a munk6ltat6i jogokat gyakorl6 Igazgatot az Elndks6g
nevezi ki 6s menti fel, egyuttal az lgazgato feletti teljes kdrii munk6Lltat6i jogokat is az Elniiksdg
gyakorolj a.

14.6 A f66ll6si helyi csoport tiszts6gvisekik esetdben a munk6ltat6i jogokat az MME Igazgat6ja
gyakorolja. Az lgazgatb a napi ir6nyitds jog6t a Helyi Csoport vezetdsdgdnek, vagy a vezet<isdg

6ltal kijeldlt vezet6s6gi tagnak inisos meg6llapodris keret6ben 6tadhatja.

15. Az Ecyrsin rr VAGyoNAfs GAZDALKoDASA

15.1. Az Egyestilet bevdteleit kdpezik:

- a tagok 6ltal fizetett tagdij, illetve adomiiny;

- magri.nszem6lyek MME-re tdrtdnt 6rdkhagy6sibil szitrmaz6 ing6s6gok 6s ingatlanok

- dllami kiiltsegvet6si fomisMl szirmaz6 trirnogatris;

- a hazai 6s kiilfiildi szervezetekt6l, mag6nszem6lyekttil szinmaz6 trimogatas, hagyatdk;

- az Egyesiilet szakmai tevdkenysdg6nek jiivedelme;
* az Egyesiilet vagyoruinak hozad6ka;

- az Egyesii{et v6llalkoz6i tev6kenys6gdb<il szrirmaz6 bevdtelek, 6s

- egydb bevetelek.

15.2. Az Egyesiilet 6ves k61ts6gvet6s alapjrin gaz&ilkodik. A kdlts6gvet6s elkdszittet6se az Elndksdg,
vdgrehajtisrfumk ellen<irz6se az Elntiksdg 6s az Ellen6rz6 Bizotts6g feladata. A kdlts6gvet6si be-
szrfunol6 csak az Ellen6rzri Bizotts6g v6lem6nydvel terjeszthet6 a K6zgyfl6s el€.

15.3. Az Egyesiilet gazd.ilkod.isinak r6szletes szabilyait kiildn szabrflyzat(ok) tartalmazzrik (ide6rtve
az SZMSZ-I is), amelyeket az Elndkseg k6szittet el.

15.4. Az Egyesiilet vagyona fel nem oszthat6 6s el nem ajrind6kozhat6.

15.5. A term6szetv6dehni c6lra v.lsarolt ftildteriiletek nem idegenithet<ik el.

15.6. A tirgydvet megelSz6 6vi m6rlegf6iisszeg l0Yo-6t (tiz szazal6kii) meghalad6 6s az Egyesiilet
6ves kdlts6gvet6s6ben nem szerepl6 mdrtdkii kdtelezetts6gv6llakisr6l az Eln<iks6g hatriroz.
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t6. Ecvr,strr,rrr Krrtrxrrrnsrr

16.1, Az egyesiileti cdlok eldrdse drdekdben kiemelked6 munk6t vdgzo tagok munk6j6nak elismer6s6-
re az Egyesiilet kittintetdseket alapithat. Az egyesiileti kitiintet6sek6l 6s azok adomrinyozrisi
szabriLlyair6l kiildn szab6lyok rendelkemek. (4., 5.,6.,7 .6s 8. szrimri mell6klet).

16.2. VJ egyesiileti kitiintet6s alapitAsara a K0zgyril6s jogosult.

16.3. A Fegyelmi Bizottsrig fegyelmi eljrinis keret6ben kiszabott biintetdsk6nt megvonhada a kitiinte-
t6st att6l, aki srilyosan v6t az egyesiilet drdekei ellen, vagy a temeszetv6delmi etika ellen.

17. AzEcYEsf,T.ETMEGSZUNfsE

17.1. Az Egyesiilet megsziinik, ha:

- feloszliisiit a Kdzgyril6s haromnegyedes tdbbsdggel kimondja;

- m6s egyesiilettel egyesiil;

- a bir6s6g feloszlatja; vagy

- a bir6s6g - a tdrv6nyben el6irt okok miatt - a megsziin6s6t meg6llapitja.

17.2. Az Egyesiilet megszrin6se (beledrtve a feloszlist 6s feloszlat6st is) eset6n az Egyesiilet v6gel-
szirnol6s ut6n megmaradt vagypna a Term6szet Szolgiilatriban Alapitvrlnyra szrlll. Egyesiilds mi-
atti megsziin6s esetdn az Egyesiilet vagyona az rij egyesiilet tulajdon6ba megy 6t.

17.3. Ha a bir6s6g vagy a feloszliist kimond6 kdzgyiil6si halirozat mriskdnt nem rendelkezik, a meg-
sziin6ssel, kapcsolatos teend6k elkltrisa a hivatalban l6v6 Elntiksdg feladata.

18. Nvs,vANrARrAsor vnznrnsn,A HATARozAToK NyrLvANossAcRA ItozATALA

18.1. A Kiizgyulds 6s az Elnriksdg hatirozatait tartalmaz6 jegyz6kdnyveket a K6zponti koda az lrattA-
ri Szabrilyzat alapjrin tartja nyilv6n. A Kdzponti Iroda szrimit6gdpes nyilvrintartiist vezet a Kdz-
gytilds 6s az Elndks6g hatrirozatair6l kiil6n- kiildn, atnely tarlalmazza a d6nt6sek tartalm6t, id6-
pontjdt 6s hatilyi./., illetve a ddnt6st timogat6k ds ellenz6k szitmaftnyAt (ha lehetsdges szem6-
lydt).

18.2. A Kdzgytilds hatarozatait az Egyesiilet az 6ltala kiadott, minden tagnak rendszeresen megkiildiitt
egyesiileti lapban teszi kdzz€. Az Elniiks6g hatinozatart ds az 6ves beszrlmol6kat a szenezeti
egysdgek vezet6i megkapj6k. A szem6lyi k6rd6sekben hozott d<intdsekr6l a konkr€tan drintettek
iralsban 6rtesitdst kapna.k..

18.3. Az Egyesiilet mrikdddsdvel kapcsolatos azon iratokba" amelyek a honlapon nem taldlhat6k meg
az Egyesiilet Kdzponti Irod6ja - el<izetes bejelentkezds alapjrln - a b€tekintdst lehet6v6 teszi.

18.4. Az Egyestlet miik6d6s6r6l, szolgiiltat:isai igdnybevdteldnek m6djrir6l az egyesiileti lapban 6s az

egyesiilet honlapj6n rendszeresen beszlrnol.

18.5. Ezen Alapszabiiy szeinti tev6kenys6g6nek 6s gazd6lkoddsdnak legfontosabb adatait az orsziigos
sajt6 ftj6,n nyilviinossigra hozza.

K#
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FEG'ELMI sz LBAL,'AT 
1' szfmri mell6klet

1. Fegyelmi v6ts6get kiivet el, aki:
a) az Alapszabirlyban foglalt ds dnkdnt vdllalt kdtelezetts6geket silyosan megszegi, vagy hanyagul

l6t1a el,
b) srilyosan v6t a szakmai etika ellen,
c) termdszetvddelmi 6rdekeket s6rt6 szabrilys6rtdst vagy biincselekmdny kdvet el.

2. Fegyelmi eljdrds inditisdra b6rmely egy€siileti tag tehet javaslatot.

3. A fegyelmi eljritis inditasrira infur1ul6 javaslatot az Egyesiilet elndk6hez kell eljuttatni.
4. A fegyelmi eljrinlst az Egyesiilet Elndke, az Egyesiilet Eln6ks6g6nek tagia ellen pedig az Ellenbrz6

Bizotts6g elniike rendeli el.

5. A fegyelmi vizsgrilatot a Fegyelmi Bizotts6g foly.tada le.
A vizsgrilatr6l jegyz6kdnlwet kell vezetni, melyet a bizottsrig elniike, a vizsgriiatban rdszfvev<i bi-
zotts6gi tagok €s a vizsgdlattal drintett egyesiileti tag vagy kdpvisel6je ir ahl.

6. Az eljinis soriin az Egyesiilet k6pviseletdben az elndk vagy az itltala megbizott tag j6r el. Az elj6nis
alil vont szemdlyt az eljitrits soran szem6lyesen kell meghallgatni kivdve, ha en61 ir6sban lemond,
vagy ha v6delm6vel m6s szemdlyt biz meg. Ez esetben a megbizottat kell meghallgatni. Az eljrirris
al6 vont szem6ly v6delmdvel akkor is megbizhat mds szem6lyt maga mellett, ha szem6lyesen jdr el.
Nem akad6lya az elj6rdsnak, ha az eljdr6s alii vont szemdly szabilyszeru 6rtesitdsre nem jelenik
meg 6s maga helyett meghatalmazottat sem kiild, felt6ve, hogy trlvoll6t nem menti ki 6s fj id6pont
kiti26s6t nem k6ri.

7. A fegyelmi elj6rist akkor is le kell folyatni, ha az e1j6r6s al6 vont id<ikii'zben kil6p az egyesiiletb<il

8. A kiszabhat6 fegyelmi btintetdsek:
a) frgyelmeztet6s,
b) megrovrSs,

c) egyesiileti tisztsdgekt6l val6 megfosztiis,
d) egyesiileti kitiintet6sek visszavonilsa,
e) az Egyesiiletb6l va16 kizirds kezdemdnyez6se.

A fegyelmi bilntetds vdgrehajtrisat indokolt esetben 2 6vi pr6baid6re fel lehet fiiggeszteni. Ha a pr6ba-
id6 eredmdnyesen telik el (azaz a pr6baido alatt fjabb fegyelmi vdts6get az elj|rfls al6L vont nem ktivet
el), a biintet6ssel srijtott mentesiil a biintetds hatalya al6l. Ha a pr6baidS alatt a tag irjabb fegyelmi v6t-
sdget kdvet el, a biintetds felffiggesztdse hat6ly6t veszti.

9. A fegyelmi hatrirozatot minden esetben a Fegyelmi Bizotts6g hozza.
Az eljdras al6 vont szem6ly az el<ikdszitdsben ds a ddntdsben nem vehet r6szt. Amennyiben a Fe-
gyelmi Bizotts6g az Elniiks6g tagia ellen a 8. c, e. pontban foglalt fegyelmi biintetdsi hatinozatot
hoz, ez az eljrirds al6 vont szemdly tiszts6g6t felffiggeszti, s az Elndks6g tdbbi tagiAnak kell a he-
lyettesit6sr6l gondoskodnia. A Fegyelmi Bizotts6gnak a 8. c, d,6s e. pontokban foglalt fegyelmi
biintetdst tartahnazo hatfuozata - a jogerdt6l fiiggetlenill - az egyesiileti tiszts€gb6l, illetve a tags6gi
jogok gyakorl6sa al6l a fegyelmi aki vont tagot felfiiggeszti. A fegyelmi hatArozat ellen az eljriras
al6 vont 15 napon beliil fellebbez6ssel 6lhet, melyet a Kdzgyrildsnek cimezve a Fegyelmi Bizotts6g
elndk6hez kell inisban benytjtani,. Fellebbezdsi jog illeti meg azt is, aki a fegyelmi eljar6st elren-
delte. A fellebbez6snek a fegyelmi biintetds v6grehajtrisa tekintet6ben halasa6 hatAlya vut, azzal,
hogy az eljdr6s alii vont szemdly a miisodfokri hatrirozat megfiozztalflig tagi jogviszonya felffiggesz-
t6sre keriil.
A Kdzgyiil6s, mint m6sodfokir fegyelmi szerv az els6 fokon kiszabott fegyelmi biintetdst enyhitheti
vagy srilyosbithatja. A fegyelmi biintet6s mrisodfokon nem srilyosbithat6 abban az esetben, ha csak
a fegyelmi biintetdssel sirjtott jelentett be fellebbezest. Ha a fellebbezds alaptalan, aZ a mrisodfokri
fegyelmi szerv elutasitja.

10. A Ktizgyiilds mdsodfoku hauirozatdval szemben fellebbezdsnek helye nincs.

uo/
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11. Az egyeslilet valamely szerv€nek t6rvdnys6rt6 hatkozatfit bArmely tag - a tudomSsira jutdst6l
szimitott 30 napon beliil - a biroMg el6tt megtrimadbatja.

12. A 8. b, c, €s d. pontban meghat6rozott fegyekni bilntet6sek torles€t a btntetessel sujtott tag kdt dv
elteltivel k6rheti. A 8. c., pontban foglalt fegyetni btintetds tiirl6se azonban csr,k az f$tavilaszlha-
t6s6got jelenti.

13, A figyelmeaetesndl srilyosabb fegyelmi bilntet6ssel sujtott tag a soron kdvetkez6 tisztrijit6s sordn
egyestleti vczet6 frrnkci6ra nem jel6lhet6 6s nem v6laszthato.

14. Az Egyesiilet alkalmazottainak ebben a min6sdgbetr elkdvetett fegyelmi v6tsdgnek elbir6l6sa a
Munka T6rv€nyk6nyv6nek szaMlyai szerint tdrtdnik.
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2. sz:imfi mell6klet

Elndk

Vrzrr6 rrszrsf cvrsELOK

Erll0rsEc

NEv Lerciu

Bajor Zoltin 1148 Budapes! Fogarasi irt 55. 2i8.

Alelndk Bukor Zoltin 8097Nadap,B€keu. 12.

Tag Druzsbaczky Ildik6 842BBorzzvfu, Liget u.24.

Freny6 G6bor 2699 Szfuy, Toldi u 3.

Haraszthy Lrisd6 1174 Budapes! Damjanich u. 58.

Pellinger Attila 9485 Nagycent Kiscenki u. 3.

Dr. Tamds Enik6 Anna 6500 Baja Ap6czai Cs. J. u. 8.

ELLENORZOBTzomSAc

Ntv LAKciM

Elndk Nechay G6bor 2100 GOdOll6, Podmaniczkyu.2Tla.

Elniikhelyettes Madas Katalin 7621 P6cs, TimAr u. 19.

Tag Cseh Tamris 2092 Budakeszi, J6zsef A. u. 34

Csap6 Mikl6s 7523 Kbposfr, Pet6fi u.25.

B{r6nd Czinder Judit 11,14 Budapest, Szenhihilyi rit 26iC
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Az tcv nsifurrrunlmrr szER]aEzETEl

Te r iile ti s ze mezet nev e

MME Baranya Megei Csoportja (10. sz.)

MME B6cs-Kiskun Megyei Helyi Csoport (7. sz.)

MME B6k6s Megyei Helyi Csoport (2. sz.)

MME Bdrzsdnyi Helyi Csoport (22. sz.)

MME Budapesti Helyi Csoport (1. sz.)

MME Biikki Helyi Csoport (34. sz.)

MME Csongr6d Meryei Helyi Csoport ( 15. sz.)

MME D6l-balatoni Helyi Csoport (35. sz.)

MME Domb6v6ri Helyi Csoport (28. sz.)

MME Eszak-borsodi Helyi Csoport (31 . sz.)

MME Fej6r Megei Helyi Csoport (9. sz.)
MME G0d6ll6i Helyi Csoport (5. sz.)

MME Gdmdr-Tornai Helyi Csoport (4. sz.)

MME Hajdt-Bihar Megyei Helyi Csoport (3. sz.)

MME Heves Meryei Helyi Csopon (26. sz.)

MME J6sz-Narykun-Szolnok Megyei Helyi Csoport (l7.sz.)
MME Kaposv:iri Helyi Csoport (30. sz.)

MME Kisalfttldi Helyi Csoport (21. sz.)

MME KomriLrom-Esztergom Megyei Helyi Csoport (24. sz.)

MME N6gr6d Meryei Helyi Csoport (20. sz.)

MME Nyiregh6zi Helyi Csoport (36. sz.)

MME Pilisi Helyi Csoport (12. sz.)

MME Soproni Helyi Csoport (19. sz.)

MME Szatmir-beregi Helyi Csoport (14. sz.)

MME Szekszirdi Helyi Csoport (23. sz.)

MME Tipi6-vid6ki Helyi Csoport (39. sz.)

MME Tiszakdzi Helyi Csoport (33. sz.)

MME Tiszavasvfri Helyi Csoport ( 13. sz.)

MME Vas megyei Helyi Csoport (8. sz.)

MME Veszpr6m Meryei Helyi Csoport (18. sz.)

MME Zala Megei Helyi Csoport (29. sz.)

MME Zempl6ni Helyi Csoport (32. sz.)

3/1. sz6mt mell6klet

Szdkhelye

7622 PEcs. Sikl6si rit 12.

6500 Baja, Ap6czai u. 8.

5538 Biharugr4 Halas u. l.
2120 Dunakeszi, Kert6sz u. 1.

I l2l Budapest, KdltS u. 21.

3300 Eger, S{nc u. 6.

6723 Szeged, Becsei u. 3.

863 8 Balatonlelle, Irmapuszta

7200 Domb6vir, Domb6 P6l u. 42la.

3600 Ozd, Vasvrir irt 78.

2485 Dinny6s, R6zsa u. 14.

2114 Valk6, R6zsa F. u.6/a.
3785 J6svaf<i, Tengerszem-t6 1.

4225 Debrecen, Csonkatorony u. 19.

3200 Gyiingyds, Kossuth rit 40.

5000 Szolnok, Aranyi S. u. 4.

7400 Kaposv6r, Bajcsy Zs. u.32-34.1lh. 3/7 .

9165 Timokrdti, F6 irt 70.

2890 Tata, Dobroszliv u. 34.'
3 l2l Somosk6ijfalu, Somosi rit 103.

4400 Nyireryhaza, Kand6 K. u. 4.

2000 Szentendre, Sztaravodai rit 52.

9400 Sopron, Pocsi u. I l/a.
4900 Fehdrryarmat, Pet6fi ttt.2.2. em l4.aj1t6

7100 Szekszlrd, B6la t6r 6.

2243 K6ka, Pesti u. 3.

4493 Tiszakanyhr, Dombridi irt 68.
zM40 Tiszavasviiri, Kossuth u. 56ia.

9737 Biik, J6zsefA. u. l/d.
8428 Borzavfu, Liget u. 24.

8932 P6kaszepetk, ZaIa u. 9.

3884 Boldogk6irjfalu, Kiss I. u. 14.

u./



J/2. szimi mell6klet

Az MME SZAKMAI SZERVEZETEI

Szakmai szeryezet neve

1.) MME Ragadoz6madiir-vddelmi Szakosztrily
2.) MME Gyffniz6-6s Vonuldskutat6 Szakoszkily
J, MME Kdtdltf+s Hiill6v6delmi Szakosarlly
4.) MME Vizimadrfu-vddekni Szakosztri'ly
5.) MME Eml6svddelmi Szakosztrily

4. szlmri mell6klct

,Crmnxpr, Istvr$r Erut-f xf REM" ADoMANyozAsr SzABALvZATA

1) Az Egyesiilet ,,Chemel Istvrin eml6kdrmet" alapitott 1979-ben.

2) Az emldkdremmel az Elndks6g az Egyesiilet azon tagiait tiinteti ki, akik kiemelked<i tudomdnyos,
gyakorlati vagy trinadalmi tevdkenysiget fejtettek ki, illewe kivril6 eredm6nyeket drtek el, azBgye-
siilet munk6j6t 6s ezen kereszttil a mad6r- 6s term6szetv6delem fejlesztds6t kimagasl6 m6don el<i-
segitettdk.

3) Az elbir6l6sn51 figyelembe vehet6: 6ndll6 tudomrinyos vagy gyakorlati munk6ss6g, itftfl16 tanulm6-
nyok, kivdl6 6s eredm6nyes egyesiileti szervezoi 6s trirsadalmi tevdkenysdg, amely teljesen vagy
r{szben azEgyesiilet keretei k6z6tt jutott kifejez6sre.

4) Az Egyesiilet a ,,Chemel Iswdn eml6k6rem" alapitrisfval eml6ket kivrin rillitani Chernel Iswifurnak, a
magyar mad6rtan kimagasl6 egy6nis6g6nek.

5) Az emldk6rem 80 mm 6trn6r6jri, bronzb6l kdsztlt 6rem, az egyik oldaldn Chemel Istvrin dombormii
arckdpe a kiivetkez6 kdrirattal: ,Chernel Istvin szellem6ben'

5, saflmi mell6klet

,,PETfNyI S,tLAlvroN JANos" EMLfKfREM ADol,rANyozAsAnax SzrMpoNTJAr

1) Az MME,,Pet6nyi Salamon Jrinos eml6k6rmet" alapitott 1984-ben.
2) Az emldk6remrnel a Tudomrlnyos Tanircs az Egyesiilet 

^zon 
tagiait tiinteti ki, akik kimagasl6 tudo-

mrinyos kutat6 tevdkenys6get follratnak, amivel hazai 6s nemzetk<izi t6ren eredm6nyeket 6rtek el.
Ornitol6giai munkrijuk solin az etiku k6vetelm6nyeknek p6ldamutat6an megfelelnek.

3) Az elbinil6sn6Ll figyelembe vehet6 eg6sz tudomdnyos 6letmii, vagy a legutolso 6vek kimagasl6
munkdssdga is.

4) Az 6rem ndgydvenk6nt keriil kiosztrlsra.
5) Az 6rem felirata 

"Pet6nyi 
Salamon Jdnos"

^23
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6. szflmf mell6klet

KrvrAxnn$Di.r

Az Egyestilet 20 dves fenndllisa alkalmib6l (1994-ben) az Elndksdg Keve Andnis dijat alapitott. A dij
azoknak adomrinyozhat6, akik az egyesiilet alapit6sit6l kezdve vagy t6bb mint egy 6rtizeden keresztiil
kihin6 tev6kenysdget folytattak az Egyestilet miikdddse 6s szervez6se terdn.
A dijat 5 (10) 6venk6nt az Elndksdg it6li oda.
Ezzel a di11al az Egyesiilet Keve Andlis eml6k6t kiv6nj a i5izn.

7. saflmri mell6klet

Bnnr-r-os Trwis nir

A dij az egyesiilet azon tagiainak, vagy tagok csoportjainak adomdnyozhat6, akik kiemelked6 teljesit-
m6nyt nyujtanak a kdmyezeti tudatossrig formriLl6sa ter6n, jelent6s szerepet tdltiittek be az ifiris6g
szeml6letformiiLlris6ban, hozzijrirulva ezzel a maditr ds term6szetvddelem eredmdnyeinek ndvel6sdhez.
Az elbinil6snil figyelembe vehet6 az 6letrnii, vagy a legutols6 dvek munkrissdga is.
A dijat kdt dvenkent az eln6ksdg it6li oda.

8. szimf mell6klet

Krnecsnxs6lYoM DiJ

I ) A Magyar Madrirtani 6s Term6szewedelmi Egyesiilet 2009-ben ., KERECSENSOLYOM DiJ-af'
alapitott.
2) A diiial az MME Ragadoz6madrir-vddelmi Szakosztdly Elniiksdg6nek javaslata alapjrin az Egyesii-
let azon tagiait tiinteti ki az MME Elntiks6ge, aki/k a ragadoz6madrir-v6delem teriiletdn kiemelked6
tudomanyos, gyakorlati vagy trirsadalmi tevdkenysdget fejtettek ki, illewe kivril6 eredmdnyeket 6rtek
el egy-egy faj, vagy faj csoport regionii'lis, vagy otszigos v6delm6ben, az Egyesiilet 6s a Szakosztiily
munkrij6t ds ezcn keresztlil a madiir- 6s term6szetv6delem eredmdnyeit kimagasl6 m6don el6segitett6k.
3) Az elbiril6snriLl figyelembe vehet6 hazai vagy nemzetkttzi itruill6 tudomrirryos vagy gyakorlati mun-
lr.issrig, iinri.'ll6 fajvddelmi akci6k vagy tanulnvinyok, kivrfl6 6s eredmdnyes egyesiileti szewezf 6s titr-
sadalmi tev6kenysdg, amely teljesen vagy rdszben a Szakoszt6ly ds az Egyestilet keretei kdz6u jutott
kifejezdsre.
4) Az Egyesiilet a ,,KERECSENSOLYOM DiJ" alapit,isrival emldket kivrin riLllitani Dr. Jrinossy D6-
nesnek az MME alapito eln<ikdnek, a magyar ragadoz6madiir-v6delem megalapitojrlnak, a hazai ma-
diiwddelem kimagasl6 egydniseg6nek.
5) A kitiintet6s egy kerecsens6lymot 6brizol6 plakett 6s kitiz6.
6) A dij az adomrAnyoz6s els6 6v6ben n6gy szem6lynek (csoportnak) a tov6bbi 6vekben egy-egy sze-
mdlynek (csoportnak) adomriLnyozhat6.
7) A dij dvente egyszer az MME kiizgyiil6sdn vagy orszigos rugadoz6madir-vddelmi rendezv6ny6n
keriil kiosztdsra.

nurr



zinlpfx

Igazolom, hogy az .AlapszaMly egys6ges szerlcezetbe foglalt szOvege megfelel a 2016. m4jus 2l-ei

Kfitddtlkdzgy0ldsen elfogadott alapszab{y -a6dositds alapj{o hatAlyos taralm,inak

-uJatr''
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