Magyar Hidrogén és Tüzelıanyag-cella
Egyesület

Egyesületi alapszabály

Elfogadva: Budapest, 2011. augusztus 11-én.

1. §

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(1)

Az Egyesület neve:

Magyar Hidrogén és Tüzelıanyag-cella Egyesület

n é m e t ü l:

Ungarische Wasserstoff und Brennstoffzellen Verband

a n g o l u l:

Hungarian Hydrogen and Fuel Cell Association

(2)

Rövidített elnevezés: MHTE

(3)

Székhelye: 1122 Budapest, Magyar jakobinusok tere 7, III. emelet 1.

(4)

A Magyar Hidrogén és Tüzelıanyag-cella Egyesület – a továbbiakban:
Egyesület vagy MHTE – az egyesületekre vonatkozó 1989. évi II. törvény
értelmében jogi személy.

(5)

Az Egyesület a Magyar Köztársaság Alkotmányát tiszteletben tartva, az
Alapszabály és a törvény rendelkezéseinek megfelelıen mőködik.

(6)

Az Egyesület besorolása: közhasznú

2. §

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

(1)

Az Egyesület célja
Az MHTE célja a hidrogén - mint környezetkímélı energiahordozó –
használatának és a hidrogén-technológiák (különösen a tüzelıanyag-cellás
technológiák) alkalmazásának Magyarországi meghonosítása, térnyerésük
elısegítése, távlatilag pedig a hidrogén alapú gazdaságba történı átmenet
segítése. Célja továbbá az elızıekhez kapcsolódóan a hidrogén és
tüzelıanyag-cellás technológiák magyarországi helyzetének felmérése, a
„hidrogéngazdaság”
jövıképének
kialakítása,
K+F+D
feladatok
megfogalmazása, figyelembe véve a világban, és fıként az Európai Unióban
zajló folyamatokat, és a fenntarthatóság szempontjait. Az Egyesület a hidrogénenergetika környezet- és klímavédelmi, valamint fenntarthatósági elınyeit –
beleértve a megújuló energiaforrásokkal való kombinált megoldások elınyeit is
– tudatosítani kívánja a hazai szakmai és a laikus közvélemény körében, ezért
az
ezekkel
kapcsolatos
ismeretterjesztést,
oktatást,
tájékoztatást,
szemléletformálást is céljának tekinti.

(2)

Az Egyesület tevékenysége
Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:(1997. évi CLVI. tv.
26.§.-ból)
-

(3)

tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
környezet- és természetvédelem

Az Egyesület a fenti tevékenységeken belül az (1) bekezdésben meghatározott
célok elérése érdekében a következı feladatokat látja el:
a) elıadásokat, elıadássorozatokat szervez és tart, részt vesz és támogatja a
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céljával összefüggı tudományos kutatói tevékenységet
b) folyóirat- és könyvkiadói tevékenységet folytat, az ezekhez szükséges külön
engedélyek alapján,
c) kapcsolatokat tart fenn más, hasonló célú szervezetekkel és
intézményekkel,
d) eszméit, céljait, elképzeléseit, módszereit és eredményeit ismerteti és
képviseli a szellemi élet megfelelı fórumain,
e) közremőködik, elısegíti, koordinálja hazai és nemzetközi hidrogéngazdasághoz kapcsolódó projektek elıkészítését és megvalósítását.
(4)

Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Egyesület
a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag az
alapszabályban meghatározott célok elérésére vagy mőködési költségei
fedezetére fordítja.

(5)

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, politikai intézményeket, pártokat nem támogat és tılük semmilyen
támogatást nem fogad el és nekik támogatást nem nyújt. Az Egyesület
országgyőlési képviselıi, önkormányzati képviselı jelöltet nem ajánl és nem
állít, nem támogat.

(6)

Az Egyesület közhasznú tevékenységként nyújtott szolgáltatásaiból tagjain
kívül bárki más is részesedhet.

(7)

Az Egyesület mőködésével összefüggı iratokba bárki betekinthet, azokról saját
költségén – a képviselıvel egyeztetett idıpontban az Egyesület székhelyén –
másolatot készíthet. Az Egyesület iratait 1122 Budapest, Magyar jakobinusok
tere 7, III. emelet 1. sz. alatti székhelyén ırzi.

(8)

Az Egyesület a mőködésére vonatkozó legfontosabb adatokat, valamint a
szolgáltatásaira, azok igénybevételének módjára vonatkozó információkat
honlapján, valamint kifüggesztés útján a székhelyén folyamatosan
nyilvánosságra hozza. A közgyőlés által elfogadott beszámolókat szintén a
honlapon, valamint az Egyesület székhelyén való kifüggesztéssel kell
nyilvánosságra hozni – oly módon, hogy a beszámolók az elfogadást követıen
legalább 15 napig megtekinthetıek legyenek. E határidın túl a beszámolókat
az Elnökkel elıre egyeztetett idıpontban az Egyesület székhelyén lehet
megismerni. Az Egyesület a tárgyévet követı év június 30. napjáig
közhasznúsági jelentését honlapján, valamint székhelyén való kifüggesztés
útján nyilvánosságra hozza. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet és
arról saját költségén másolatot készíthet.

3. §

AZ EGYESÜLET TAGJAI

(1)

Az Egyesület rendes tagjai lehetnek mindazon természetes vagy jogi
személyek, akik egyetértenek az Egyesület céljaival és elfogadják az Egyesület
alapszabályát.

4. §

A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE
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A tagfelvételhez a jelentkezési lap kitöltése szükséges. A jelentkezési lapot az
Elnökhöz kell eljuttatni, aki a kézhezvételtıl számított következı elnökségi
ülésen a tagfelvételi kérelmet az Elnökség elé terjeszti. A tagsági viszony az
Elnökség határozata alapján jön létre. Ha az Elnökség a tagfelvételi kérelmet
elutasítja, a döntés ellen a közgyőléshez lehet fordulni jogorvoslatért. Kollektív
tagfelvétel tilos, minden leendı tagnak személyes kérelmet kell benyújtania.

5. §

A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŐNÉSE:

(1)

A tagsági viszony megszőnik a tag kilépésével, vagy kizárásával, az Egyesület
megszőnésével, a jogi személy tag esetén a jogi személyiség megszőnésével.

(2)

A tag kilépési szándékát írásban jelentheti be az Elnökségnek, a bejelentést a
Elnökség tudomásul veszi a bejelentés megtételének napján beálló hatállyal.

(3)

A tag kizárásáról az Elnökség dönt. Az Elnökség kizárhatja azt a tagot, aki az
Egyesület céljainak megvalósítását jelentısen veszélyezteti, vagy azzal
ellentétes magatartást tanúsít. Az Elnökség a döntés meghozatala elıtt az
érintett tag részére lehetıséget biztosít álláspontja szóban vagy írásban történı
kifejtésére.

(4)

Az Elnökség kizárhatja azt a tagot is, aki, hat hónapnál régebben lejárt
esedékességő tagdíját ismételt írásbeli, igazolható módon közölt, és a
nemfizetés következményeire való figyelmeztetést tartalmazó felszólításra sem
fizeti be.

(5)

Az Elnökség kizárást kimondó döntésével szemben a tag a közgyőléshez
fordulhat jogorvoslatért, amelyet rendkívüli közgyőlésen kell napirendre
tőzni, megtárgyalni és döntést hozni. Az Elnökség által kizárt tag
jogorvoslati kérelmét, az Elnökségi határozat kézhezvételétıl számított 15
napon belül nyújthatja be az Elnökhöz, a Közgyőléshez címezve.

6. §

A TAGOK JOGAI:

(1)

Az Egyesület rendes tagjai részt vehetnek az Egyesület tevékenységében, a
Közgyőlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal rendelkeznek. Az
Egyesület minden rendes tagjának egy szavazati joga van. A rendes tagok az
Egyesület szerveibe és tisztségeire választhatnak és megválaszthatók.

(2)

A tagok szabadon alakíthatnak területi, vagy más (szakmai, ágazati) alapon
csoportokat.

(3)

A Tagok az Egyesület szolgáltatásait és a tagságot megilletı kedvezményeket
igénybe veheti.

7. §

A TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI
A tagok kötelezettsége:
-

tagdíj fizetése
az Egyesület Alapszabályának és egyéb, a Közgyőlés által hozott, vagy
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-

8. §

jóváhagyott szabályzatainak megtartása.
Az Egyesület tevékenységét segíteni

AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Az Egyesület szervei:
1. Közgyőlés
2. Elnökség
3. Felügyelı Bizottság
9. §

A Közgyőlés
(1) Az Egyesület legfelsıbb szerve a Közgyőlés, amely a tagok összességébıl
áll. A közgyőlések nyilvánosak.
(2) A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

-

-

az
Egyesület
megalakulásának
kimondása,
alapszabályának
elfogadása és módosítása, a szervezeti és mőködési szabályzat, illetve
egyéb belsı szabályzatainak megállapítása és módosítása,
az éves költségvetés megállapítása,
az egyesületi tagdíj éves mértékének meghatározása,
az Egyesület vezetı szerveinek, tisztségviselıinek (Elnökség és a
Felügyelı Bizottság tagjainak) titkos szavazás útján történı
megválasztása
az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,
a Felügyelı Bizottság jelentésének elfogadása,
az éves pénzügyi és közhasznú beszámolójának elfogadása,
az Egyesület feloszlásának, más társadalmi szervezettel való
egyesülésének kimondása,
az Egyesület feloszlása esetén rendelkezés az Egyesület vagyonáról
mindazon kérdések megvitatása és eldöntése, amelyeket jogszabály
vagy az alapszabály a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal.

(3) A Közgyőlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A Közgyőlést akkor
is össze kell hívni, ha azt bíróság rendeli el, vagy ha a tagok egyharmada –
az ok és cél megjelölésével – az Elnökhöz benyújtott kérelemmel kéri. A
közgyőlést össze kell hívni, ha tag a kizárását kimondó Elnökségi határozat
ellen jogorvoslati kérelmet terjeszt elı az Elnöknél.
(4) A Közgyőlést az Elnök hívja össze. A tagokat a közgyőlés idıpontjáról,
helyszínérıl, a tervezett napirendrıl a háttéranyagok kiküldésével legalább
8 nappal korábban írásban értesíteni kell. A Közgyőlés bármely tag
javaslatára dönthet az eredeti napirendben nem szereplı kérdés
megvitatásáról, amennyiben minden tag jelen van.
(5) A Közgyőlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkezı tagok
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legalább 50 %-a + 1 tag jelen van.
(6) Amennyiben a Közgyőlés az eredetileg meghirdetett idıpontban nem
határozatképes, úgy nyolc napon belül megismételt Közgyőlés
megtartására kerülhet sor. A határozatképtelenség miatt megismételt
Közgyőlés az eredeti napirendi pontokban a jelenlévı tagok számától
függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás ezen jogkövetkezményeire
a tagok figyelmét az eredeti meghívóban elızetesen felhívták.
(7) A Közgyőlés határozatait - ha arról az alapszabály adott esetben másként
nem rendelkezik - a jelenlévık egyszerő szótöbbségével, nyílt szavazással
hozza.
Háromnegyedes szótöbbség szükséges:
- az Egyesület feloszlásához.
Szavazategyenlıség esetén ismételt szavazást kell elrendelni. Amennyiben
ez is eredménytelen, nyílt szavazás esetén a közgyőlésen, az ülés
kezdetekor a jelenlévı, szavazati joggal rendelkezı tagok egyszerő
szótöbbségével választott levezetı elnök szavazata dönt. Titkos szavazás
esetén szavazategyenlıség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kel
tekinteni. E pontban foglaltak érvényesek az éves beszámoló és a
közhasznú jelentés elfogadására is.
Az Elnököt, az Elnökség tagjait és a Felügyelı Bizottságot a tagság titkos
szavazással, egyszerő többséggel választja meg.
(8) A Közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a
közgyőlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a
hozott határozatokat oly módon, hogy a jegyzıkönyvbıl a határozatok
meghozatalának idıpontja, a határozatok hatálya, valamint az azokat
támogatók és ellenzık számaránya, valamint lehetıség szerint személye
megállapítható legyen. A jegyzıkönyvet a jegyzıkönyvvezetı és a
közgyőlés elején megválasztott levezetı elnök írja alá és a közgyőlésen
megválasztott két jegyzıkönyv-hitelesítı aláírásával hitelesíti. A közgyőlési
határozatokat az érintettekkel írásban kell közölni a jogorvoslati lehetıségre
történı figyelmeztetéssel. A közgyőlés határozatait az Egyesület honlapján
is közzéteszi a közgyőlést követı 30 napon belül.
(9) A közgyőlési határozatokról – a jegyzıkönyvekkel azonos tartalommal folyamatos nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a
döntések tartalmát, idıpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzık
számarányát. A közgyőlési határozatok nyilvántartását az Elnökség vezeti.
(10)

A Közgyőlés ülései nyilvánosak.

(11)
A közgyőlés indokolt határozatával zárt ülést rendelhet el, ha a
napirendi pont tárgyalása személyes adatok, személyiségi jogokat
sérthet. Zárt ülés elrendelésérıl a Közgyőlés vita nélkül határoz. A zárt
ülésen csak a tagok és a vezetı tisztségviselık vehetnek részt.
10. §

Az Elnökség és az Elnök, az Egyesület képviselete
(1) Az Egyesület ügyintézı és képviseleti szerve az összesen hat tagból álló
Elnökség (elnök és 5 fı elnökségi tag), amely szervezi és irányítja az
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Egyesület mőködését két közgyőlés között. Az Elnökég tagja csak az lehet,
aki az 1989. évi II.tv. (Etv.) 8.§. (1) bek-ben foglaltaknak megfelel. Az
Elnökség tagjai: az Elnök és 5 elnökségi tag.
(2) Az Elnökség tagjait a Közgyőlés választja az Elnökség javaslata alapján a
tagok közül 3 /három/ évi idıtartamra. Az Egyesület elnökségi tagjai
tisztségükre újra választhatók. Elnökségi tagoknak azok a személyek
tekinthetık, akik a leadott szavazatok többségét megszerezték.
Szavazategyenlıség esetén az érintett személyek tekintetében a szavazást
meg kell ismételni. Az Elnökségi tagokat egyenként kell megválasztani.
(3) Az Elnökség feladata elsıdlegesen:
-

-

irányítja és koordinálja az Egyesület mőködését,
elıkészíti a Közgyőlések összehívását, elısegíti munkáját, mőködését,
végzi a Egyesület cél szerinti tevékenységével összefüggı feladatokat,
ellátja a Közgyőlés által reá rótt feladatokat,
elkészíti és a Közgyőlésnek benyújtja az Egyesület éves beszámolóját,
elkészíti és a Közgyőlésnek benyújtja, illetve a közgyőlés általi
elfogadás után nyilvánosságra hozza az Egyesület éves pénzügyi
beszámoló jelentését és közhasznú beszámolóját
gondoskodik
a
szervezet
mőködésének
nyilvánosságát
és
átláthatóságát biztosító dokumentumok nyilvánosságáról,
dönt mindazon kérdésekben és ellátja mindazon tevékenységeket,
amelyek nem tartoznak a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe.

(4) Az Elnökség tagjai tisztségüket rendszeres díjazás nélkül látják el, de a
tevékenységükkel
összefüggıen
felmerült,
indokolt
költségeik
megtérítésére igényt tarthatnak.
(5) Az Elnökség a feladatait az elnökségi tagok személyes munkavégzése
útján vagy külsı személyek bevonásával látja el. Az Egyesület folyamatos
mőködıképességének biztosítása érdekében az Elnökség a szervezési,
ügyintézési, adminisztratív feladatok ellátására Titkárságot mőködtethet,
amelynek meghatározza feladatait és felügyeli tevékenységét.
(6) Az Elnökség tagja a közgyőlés által választott Elnök, aki képviseli az
Egyesületet harmadik személyek és hatóságok felé. Az Elnök a képviseleti
jogát esetenként, vagy meghatározott ügyekben állandó jelleggel, írásbeli
meghatalmazással átruházhatja. Az Elnök feladata az Elnökség döntései
alapján:
−
−
−
−

az Elnökség adminisztratív tevékenységének koordinálása,
a közgyőlési és Elnökségi határozatok végrehajtásának koordinálása,
az Elnökségi ülések összehívása és levezetése,
a közgyőlés összehívása,
a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület alkalmazottai felett,
az Egyesület képviseletének ellátása,
az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyőlési
határozatok végrehajtásának felügyelete
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(7) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy
- bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben
egyébként érdekelt.
Nem minısül elınynek az Egyesület által a tagoknak, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelı cél szerinti juttatás.
(8) Az Elnökség szükség szerint, de legalább háromhavonta egyszer ülésezik,
az ülések összehívásáról a tervezett napirend közlésével – legalább egy
héttel az ülések elıtt – az Elnök gondoskodik.
(9) Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség indokolt határozatával zárt
ülést rendelhet el, ha a napirendi pont tárgyalása személyes adatok,
személyiségi jogokat sérthet. A zárt ülésen csak az Elnökség tagjai
vehetnek részt.
(10)

Az Elnökség legalább négy tag jelenléte esetén határozatképes.

(11)
Az Elnökség a határozatait konszenzussal hozza, ennek lehetetlensége
esetén – amennyiben a döntés elmaradása az Egyesület mőködését
veszélyeztetné – egyszerő szótöbbséggel dönt.
(12)
Az Elnökség üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvnek
tartalmazni kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és
javaslatokat, valamint a hozott határozatokat oly módon, hogy a határozatok
meghozatalának idıpontja, a határozatok hatálya a döntést támogatók és
ellenzık aránya és lehetıleg személye megállapítható legyen. A
jegyzıkönyvet az Elnök írja alá. Az Elnökség határozatait írásban, 8 napon
belül írásban közli az érintettekkel, és 8 napon belül azokat az Egyesület
honlapján is nyilvánosságra hozza. Az Elnökség a mőködésére vonatkozó
egyéb szabályokat ügyrendjében maga határozza meg.
(13 )

Az elnökségi határozatokról – a jegyzıkönyvekkel azonos tartalommal folyamatos nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia
kell a döntések tartalmát, idıpontját és hatályát, a döntést támogatók
és
ellenzık
számarányát. Az elnökségi határozatok
nyilvántartását az Elnök vezeti.

(14)
Az Egyesület képviselete: az egyesületet képviseletét az Elnök
és kettı másik elnökségi tag önállóan látja el. A képviseleti jogot az
elnökségi taggá választáskor kell meghatározni és annak változásáról 8
napon belül az Egyesületet nyilvántartó szervet értesíteni kell. Az
Egyesület bankszámlája felett az elnök és a képviselettel rendelkezı
tagok önállóan jogosultak rendelkezni a képviselettel azonos módon.

11. §

A Felügyelı Bizottság
(1) Az Egyesület felügyelı szerve a Felügyelıbizottság, amely három tagból áll,
tagjait az Egyesület közgyőlése választja meg 3 /három/ évre. A Felügyelı
Bizottság maga választja meg elnökét. A tisztségre bármely tag jelölhet és
jelölhetı, valamint megválasztható. A Felügyelı Bizottságnak csak olyan
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személy lehet tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. A Felügyelı
Bizottság ülését annak elnöke hívja össze. A Felügyelı Bizottság
határozatait egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
(2) Nem lehet a Felügyelı Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
- az Elnökség tagja, az Egyesület elnöke,
- az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az
Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı
okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást -, illetve
- a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.
(3) A Felügyelı Bizottság rendszeresen, évente legalább egyszer ellenırzi az
Egyesület mőködését, gazdálkodását és vagyonkezelését. Ennek során
betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja, a
vezetı tisztségviselıktıl jelentést, az Egyesület munkavállalóitól
tájékoztatást és felvilágosítást kérhet.
(4) A Felügyelı Bizottság évente egyszer átfogó vizsgálatot tart, amelynek
eredményérıl tájékoztatja az Elnökséget és jelentésben beszámol a
Közgyőlés felé, javaslatot tesz a tapasztalt mulasztások megszüntetésére
és az esetleges felelısségre vonásra.
(5) A Felügyelı Bizottság tagja az Elnökség ülésein tanácskozási és
javaslattételi joggal vehet részt.
(6) A Felügyelı Bizottság köteles a Közgyőlés összehívását kezdeményezni és
azt tájékoztatni, ha tudomást szerez arról, hogy
- az Egyesület mőködése során olyan jogszabálysértés vagy az
Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás)
történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása,
ill. enyhítése a Közgyőlés döntését teszi szükségessé,
- a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel.
(7) A Közgyőlést a Felügyelı Bizottság indítványára - annak megtételétıl
számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidı eredménytelen
eltelte esetén a Közgyőlés összehívására a Felügyelı Bizottság maga is
jogosult.
(8) Ha a Közgyőlés a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelı Bizottság köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
(9) A Felügyelı Bizottság a mőködésének részletes szabályait ügyrendjében
maga állapítja meg.
(10)
Az Egyesület alakulásakor könyvvizsgálót nem választ. Amennyiben az
Egyesület könyvvizsgálói szolgáltatást kíván igénybe venni, a könyvvizsgáló
választásáról az Elnökség dönt.
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12. §

A EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

(1)

Az Egyesület bevételei:
-

a tagdíjak,
egyéb források (a tagok által a cél szerinti tevékenységek végzéséhez
nyújtott hozzájárulások, az államháztartás alrendszereitıl vagy más
adományozótól az Egyesület céljaira vagy mőködési költségei
fedezésére kapott pénzbeli és természetbeni adományok és
támogatások, a közhasznú és az alaptevékenység folytatásából
származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek, illetve az esetleges
vállalkozási tevékenységbıl származó bevételek, valamint egyéb
bevételek).

(2)

A tagok által fizetendı tárgyévi tagdíj mértékét és megfizetésének módját a
Közgyőlés évente határozatban szabályozza. Az éves tagdíjat a tárgyév
március 31-ig kell befizetni. Az elsı éves tagdíjat az egyesület bejegyzı
végzésétıl számított 30 napon belül kell befizetni az Egyesület pénztárába
vagy bankszámlájára átutalással kell teljesíteni.

(3)

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület befektetési
tevékenységet nem folytat. A cél szerinti tevékenységbıl és a vállalkozási
tevékenységbıl származó bevételeket és ráfordításokat elkülönítetten kell
nyilvántartani. Az Egyesület az éves beszámolójával egyidejőleg közhasznú
jelentést is készít, melynek elfogadása a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe
tartozik. A közhasznú jelentést a jogszabály szerinti tartalommal a tárgyévet
követı év június 30-ig az Egyesület a honlapján is nyilvánosságra hozza. Az
elfogadott közhasznú beszámolót kifüggesztéssel az Egyesület székhelyén is
közzé kell tenni az elfogadást követı 30 napon belül. A közhasznú jelentésbe
bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.

(4)

Az Egyesület a vállalkozása során elért eredményét nem osztja fel, azt
kizárólag a jelen alapszabályban foglalt cél szerinti tevékenységére fordítja.

(5)

A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat az Elnökség végzi, errıl évente a
Közgyőlésnek beszámol.

(6)

Az Egyesület az államháztartás alrendszereitıl – normatív támogatás
kivételével – csak írásbeli szerzıdés alapján részesülhet támogatásban. A
szerzıdésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és
módját. Az Egyesületnél igénybe vehetı támogatási lehetıségeket, azok
mértékét és feltételeit az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni. A
közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által
megismerhetık. Az Egyesület a felelıs személyt, a támogatót, az önkéntest,
valamint e személyek hozzátartozóját – bárki által megkötés nélkül igénybe
vehetı szolgáltatások, illetve társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratának megfelelı juttatások kivételével
– cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

(7)

Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan és a képviselettel
rendelkezı elnökségi tagok szintén önállóan rendelkeznek.
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(8)

Az Egyesület a kötelezettségeiért saját vagyonával felel, a tagok személyes
vagyonukkal az Egyesület tartozásaiért nem felelnek.

(9)

Az Egyesület feloszlása esetén a Közgyőlés háromnegyedes szótöbbséggel
meghozott
határozatában
rendelkezik
az
Egyesület
vagyonának
felhasználásáról. Az Egyesület feloszlása esetén a megmaradó vagyont
elsısorban a hidrogéngazdaság fejlesztésének céljára kell fordítani. Ha az
Egyesület közhasznú jogállása szőnik meg, köteles köztartozásait rendezni,
illetıleg
közszolgáltatás
ellátására
irányuló
szerzıdéseibıl
eredı
kötelezettségeit idıarányosan teljesíteni.

13. §

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK:

(1)

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és
az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései irányadóak, Ezt az
alapszabályt az Egyesület alakuló közgyőlése fogadta el Budapesten, 2011.
augusztus 11-én.

(2)

A közgyőlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§.b.) pont), élettársa
(továbbiakban együtt: hozzátartozója a határozat alapján:
• kötelezettség vagy felelısség alól mentesül
• bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek az Egyesület cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem
pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelı cél szerinti
juttatás.

(3)

A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet az Egyesület
vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött
be - annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig – vezetı
tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerint köztartozását nem
egyenlítette ki. Vezetı tisztségviselın mind az Elnökség, mind a Felügyelı
Bizottság tagjait érteni kell. A vezetı tisztségviselı, illetve ennek jelölt személy
köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Kelt Budapesten, 2011. december 20. napján

.................................................
elnök

Magyar Hidrogén és Tüzelıanyag-cella Egyesület
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