Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség Alapszabálya
(1085 Budapest, Üllői út 24.)

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG
ALAPSZABÁLYA
A 2018. április 19. 2019. május 7. megtartott közgyűlés - áthúzva a hatályon kívül helyezendő, törlendő,
illetve dőlten szedetten a módosított, új rendelkezések megjelöléssel - döntése eredményeképpen a civil
szervezet a Ptk. (2013. évi V.) törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv. rendelkezéseinek megfelelően, - közhasznú szervezetként - működik.
I.)

A Mevisz helye a teremtett világban
1.) A Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (továbbiakban Mevisz) evangélikus fiatalok által
létrehozott öntevékeny civil szervezet.
2.) A Mevisz jogi személy és közhasznú szervezet.
3.) A Mevisz székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 24.

II.)
A Mevisz jelvénye
1.) A Mevisz jelvénye kör alakú, körben "Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség" felirattal.
Alsó körszeletében a felirat: "Mevisz". Az 'i' meghosszabbításában fölfelé egy kereszt áll.
2.) A Mevisz pecsétjén a jelvény van.
3.) A Mevisz honlapja: www.mevisz.hu
III.)
1.) A Mevisz - más keresztyén ifjúsági szervezetekkel együtt - az egykori KIE és más evangélikus
részvételű ifjúsági szervezetek eszmei utódjaként működik.
2.) A Mevisz önálló jogi személyként a Magyarországi Evangélikus Egyházzal (MEE) együttműködve, autonóm módon fejti ki tevékenységét. Az evangélikus egyház ifjúsági munkájában segíteni
szándékozik.
IV.)
1.)
2.)
3.)
4.)
V.)
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

A Mevisz alapvető küldetésének tekinti, hogy minél több fiatal találjon Istenre, közösségre és önmagára; egy társaságba gyűjtse mindazokat a fiatalokat,
akik Jézus-t Megváltójuknak vallják, és azokat is, akik úton vannak Felé;
akik szeretnének a jézusi tanítások szerint élni, legfőképpen a "másokért való élet" küldetését szeretnék valóra váltani;
akik becsületes keresők, szemérmes kételkedők, a hit nehéz harcát harcolják;
akik tevőlegesen hozzá kívánnak járulni az evangélikus egyházi élet megújhodásához.
A Mevisz alapvető célja elérése érdekében
az evangélikus egyház gyülekezeteire építi tevékenységét;
elősegíti a helyi és országos szintű ifjúsági szerveződést;
hitébresztő, ismeretterjesztő és egyéb közösségi alkalmakat, illetve táborokat szervez, továbbá a
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó ifjúsági szálláshelyeket üzemeltet, melyek
nem csak a tagság számára elérhetők;
szakcsoportok kialakításával lehetőséget ad hasonló érdeklődésű fiatalok közös munkájához (teológia, egyházi zene, gyermekek érdekében végzett munka, szociális munka, egyháztörténet, egyházművészet, természetvédelem, turizmus, olvasókörök, szakirodalom fordítása, stb.);
bármilyen ok (testi-, értelmi stb. különbözőség) miatt hátrányban részesülő emberek részére foglalkoztatást és lakhatást biztosít, segít elhelyezkedésükben és továbbképzésükben;
mozgás- vagy látássérült és értelmi fogyatékosok számára nyaralások és évközi programok szervezésével a maguk és a társadalom számára bemutatja, hogy különbözőségük semmi esetre sem kirekesztő;
rendezvényein gyermek- és ifjúságvédelemi céllal felvilágosító előadásokat szervez;
egyháztörténeti kutatásokat támogat, annak eredményeit közreadja;
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9.) állami gondozott, utógondozott, roma származású fiatalokat a tanulásban, lakhatásában és a munkához jutásban segíti;
10.) a határon túl élő magyarságot rendezvényeibe bevonja, velük az anyaországban hasonló rendezvények szervezését segíti;
11.) a gyülekezetükhöz nem kötődök számára munkahelyi vagy iskolai csoportokat szervez;
12.) szorgalmazza a zsinati-presbiteriánus hagyományok felújítását és érvényesítését az evangélikus
egyházban;
13.) információs hálózatot létesít, hogy az érdeklődők bekapcsolódhassanak a munkába, megismerjék
egymást;
14.) kiadói tevékenységet folytat (kazetta, kotta, könyv, újság, stb.);
15.) nyilvánosságot teremt a szabad véleménycseréhez;
16.) kapcsolatot teremt más hazai és külföldi keresztény, más vallású és világi szervezetekkel;
17.) társadalmi és közéleti kérdésekben a tagság többségi véleménye alapján állást foglal.
VI.)

1.)

2.)
3.)
4.)

A Mevisz közhasznúsága:
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról rendelkező 2011. évi CLXXV. törvény figyelembevételével az Egyesület céljának megvalósításához az alábbiakban felsorolt területeken a megjelölt jogszabályhelyek szerinti állami és
önkormányzati közfeladatokat közvetlenül ellátó tevékenységeket, illetve azokhoz közvetve hozzájáruló, támogató közhasznú tevékenységeket folytat; amellyel hozzájárul a társadalom és az
egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.
A Mevisz közhasznú tevékenysége:
a.) V/5 pontban írt szociális tevékenységével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9., 11. pont; az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény 35. § (1)-(2) bekezdés, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 2. §, 56. § d-e) pontjában írt állami és önkormányzati közfeladatot közvetve
látja el.
b.) az V/2 és ponban írt, a fiatalokat érintő kulturális tevekénységével: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13., 17.; a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 7376. §, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c, e) pontok rendelkezéseiben írt állami
és önkormányzati közfeladatot közvetve támogatja.
c.) az V/3 és 4. pontban írt, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítő tevékenységével a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
72. § (1)-(2) bekezdésében és 99/B-99/E. §, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól, és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § 9. pontban írt állami
közfeladatot közvetve támogatja.
d.) az V/7. pontban írt gyermek- és ifjúságvédelmi, gyermek- és ifjúsági érdekképviseleti tevékenységével Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 17., valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c-e) pontok rendelkezéseiben írt
állami és önkormányzati közfeladatot közvetve támogatja.
A Mevisz tagsággal rendelkezik, de tagjain kívül mások is részesülhetnek közhasznú szolgáltatásaiból.
A Mevisz pártoktól független civil szervezet, azoktól támogatást nem kaphat és nem fogadhat el,
azoknak támogatást nem adhat.
A Mevisz közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
nem nyújt, valamint azoktól nem fogad el anyagi támogatást.

VII.) A Mevisz gazdálkodása
1.) A Mevisz működéséhez és közhasznú tevékenységéhez szükséges anyagi eszközöket a következő
forrásokból teremti elő:
a.) tagdíj;
b.) a pártoló tagok, természetes és jogi személyek támogatása;
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c.) bel- és külföldi segélyek;
d.) a Mevisz tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek nyeresége;
e.) pályázatokon elnyert összegek;
f.) egyéb más jogszabályokban meghatározott bevétel.
2.) A Mevisz költségvetését és pénzügyi beszámolóját egyszerű szótöbbséges döntéssel a közgyűlés
határozza meg.
3.) A Mevisz tulajdonában lehet ingó és ingatlan vagyon, melyekkel önállóan rendelkezik.
4.) A Mevisz tevékenységéhez - a parókusi jog tiszteletben tartásával - használja a MEE ingatlan tulajdonát.
5.) A Mevisz vállalkozási tevékenységét csak és kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokkal összefüggően, azokat nem veszélyeztetve végzi.
6.) A Mevisz gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt ezen Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
7.) A Mevisz nem ír ki pénzügyi pályázatot.
8.) Pénzügyi befektetéssel a Mevisz nem foglalkozik.
9.) A Mevisz kettős könyvvitelt vezet és ennek a kötelezettségének naplófőkönyv vezetésével tesz eleget. Az éves beszámolója az egyszerűsített mérlegen történik, ezzel egyidejűleg speciális közhasznúsági jelentést készít.
10.) Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a közgyűlés hagyja jóvá, a szükséges iratokat
az elnök írja alá. Az iratokba bárki betekinthet, az elnökség által meghatározott módon.
11.) A Mevisz tulajdonában álló személygépkocsik üzemeltetése szociális céllal, kizárólag súlyosan fogyatékos magánszemélyek rendszeres szállítására történik.
VIII.) A rendes tagok
1.) A Mevisz rendes tagja lehet minden 16-35 év közötti fiatal, aki a Mevisz célkitűzéseivel egyetért.
Kiskorú személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával lehet az egyesület tagja és vezető
tisztségviselővé csak 18. életévének betöltését követően választható.
2.) Belépni az elnökség által jóváhagyott belépési nyilatkozat aláírásával lehet.
A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezéséről a
soron következő ülésén, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről.
Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell
megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A felvételt megtagadó határozat ellen a
közgyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezést a soron következő közgyűlés köteles megtárgyalni,
és arról dönteni.
3.) A rendes tag jogai:
a.) a nagykorú rendes tag a Mevisz bármely testületébe és tisztségére megválasztható;
b.) javaslatokat, indítványokat tehet, felszólalással, fellebbezéssel fordulhat a Mevisz testületeihez;
c.) részt vehet a Mevisz rendezvényein;
d.) szakcsoport alakítását kezdeményezheti, szervezését megindíthatja, illetve bármely meglévő
szakcsoport munkájában részt vehet;
e.) a Mevisz minden dokumentumába betekintése van.
4.) A rendes tag kötelezettségei:
a.) működjék közre a Mevisz céljainak, feladatainak megvalósításában;
b.) tartsa meg az Alapszabály előírásait;
c.) éljen a Mevisz céljaihoz méltó életet;
d.) rendszeresen fizesse a tagdíjat.
A tagdíj összegét a közgyűlés állapítja meg. A tagdíj összege a 2016. évtől kezdődően legalább
100 Ft/év, melyet új tag esetén a tagsági jogviszony létrejöttét követő 30 napon belül, fennálló tagsági jogviszony esetén minden év 03.31. napjáig köteles a tag megfizetni az egyesület házipénztárába vagy bankszámlájára utalás útján.
IX.)

A junior tagok
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1.)
2.)
3.)
4.)

Junior tag lehet minden 6-16 év közötti fiatal.
A junior tag felvétele a belépési nyilatkozat aláírásával történik.
A junior tag részt vehet a Mevisz munkájában és rendezvényein.
A junior tag jogai:
a.) javaslatokat, indítványokat tehet, felszólalással, fellebbezéssel fordulhat a Mevisz testületeihez;
b.) részt vehet a Mevisz rendezvényein;
c.) szakcsoport alakítását kezdeményezheti, szervezését megindíthatja, illetve bármely meglévő
szakcsoport munkájában részt vehet;
d.) a Mevisz minden dokumentumába betekintése van.
5.) A junior tag kötelezettségei:
a.) működjék közre a Mevisz céljainak, feladatainak megvalósításában;
b.) tartsa meg az Alapszabály előírásait;
c.) éljen a Mevisz céljaihoz méltó életet;
X.)
A pártoló tagok
1.) Pártoló tag lehet minden természetes vagy jogi személy, aki a Mevisz céljaival egyetért, és azt támogatni kívánja. Természetes személy pártoló tag felvétele a belépési nyilatkozat, jogi személy
pártoló tag felvétele külön szerződés aláírásával történik.
2.) A pártoló tag jogai:
a.) tanácskozási joggal részt vehet (jogi személy esetén hivatalos megbízottja révén) a Mevisz
közgyűlésén;
b.) javaslatokat, indítványokat tehet a Mevisz testületeihez;
c.) részt vehet a Mevisz rendezvényein, a szakcsoportok munkájában.
3.) A pártoló tag kötelességei:
a.) segítse a Mevisz céljainak megvalósulását;
b.) természetes személy pártoló tag fizesse az általa vállalt összeget,
c.) jogi személy pártoló tag teljesítse a vele kötött szerződésben vállalt kötelességeit;
d.) pártoló tag tartsa meg az Alapszabály előírásait.
XI.) A tiszteletbeli tagok
1.) Tiszteletbeli tag lehet a közgyűlés felkérése alapján az a természetes személy, aki a Mevisz céljaival összecsengő területen kiemelkedő tevékenységet folytat és a felkérést elfogadja.
2.) A tiszteletbeli tag jogai:
a.) tanácskozási joggal részt vehet a Mevisz közgyűlésén;
b.) javaslatokat, indítványokat tehet a Mevisz testületeihez;
c.) részt vehet a Mevisz rendezvényein, a szakcsoportok munkájában;
3.) A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
a.) segítse a Mevisz munkáját céljainak elérésében;
b.) tartsa meg az Alapszabály előírásait.
XII.)
A tagság - ideértve a pártoló tagságot is - megszűnése
1.) A junior tagság a 16 éves kor elérésével megszűnik.
2.) A rendes tagság a 35 éves kor elérésével megszűnik.
3.) Természetes személy bármilyen jellegű tagsága megszűnik az illető elhalálozása esetén, illetőleg a
nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével.
4.) Rendes tag és pártoló tag írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. Kilépési szándékát a tag - ideértve a pártoló tagságot is - köteles írásban bejelenteni az elnökségnek. A kilépés az elnökség részére
történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.
5.) kizárással: Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai
közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartást tanúsít.
Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj
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megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos
mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre,
azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely
felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A
kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a
szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt
nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag
képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról
szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8
napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15
napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában
a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát
annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az
érintett taggal.
A tag tagsági jogviszonya kizárás esetén a következő időpontokban szűnik meg:
a) az elnökség döntése esetén a kézhezvételtől számított 15 napos fellebbezési határidő leteltét követő napon,
b) fellebbezés esetén, a közgyűlés kizárást helybenhagyó határozatának meghozatalával.
XIII.) A Mevisz működésének általános szabályai
1.) A Mevisz minden fórumán keresni kell a kérdéseknek az egész tagság számára legmegfelelőbb
megoldását.
2.)
3.) A Mevisz testületei által hozott elvi jellegű határozatok, illetve a tisztségviselők döntései a tagságra, a helyi és szakcsoportokra nézve ajánlás jellegűek. A Mevisz testületeinek határozatai az elnökségre, mint csoportra és az egyszemélyi tisztségviselőkre személyükben kötelezőek.
4.) Személyi kérdésekben mindig titkos szavazást kell tartani. Jelölés és szavazás során a XV.) 4.) és a
XVI.) 4.) pontokban előírt szabályokat figyelembe kell venni.
5.) A közgyűlés és az elnökség, továbbá a felügyelő testület döntéshozatalában nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Továbbá a határozathozatalban nem vehet részt aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
6.) A Mevisz vezető szervei a közgyűlés és az elnökség.
7.) A közgyűlés és az elnökség, továbbá a felügyelő testület legalább évente egyszer ülésezik.
8.) A közgyűlés és az elnökségi ülés nyilvános.
9.) A közgyűlésen és az elnökségi ülésen az elnök, távollétében a titkár, mindkettejük akadályoztatása
esetén az elnökség legidősebb jelenlévő tagja elnököl.
10.) A közgyűlésről és az elnökségi ülésről az elnökség jegyzőkönyvet készít, melyből az egyesület
neve és székhelye, a közgyűlés, illetve az elnökségi ülés helye és ideje, a napirend, a hozzászólá5/11
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sok tartalma, a felvetett kérdésekre adott válaszok, döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges: személye) megállapítható, illetve
tartalmazza levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét és
aláírását. A döntésekről a jegyzőkönyv szerinti tartalommal idősoros nyilvántartás készül.
11.) Bármely szerv által hozott határozatot a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintettekkel igazolható módon, annak meghozatalát követő 8 napon belül közölni kell, illetve a honlapon közzé kell tenni.
12.) Az Egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény alapján nem
nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költségére
másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az egyesület
elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést és az iratmásolat
kiadását az Egyesület székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles
biztosítani a kérelmező számára.
13.) A Mevisz működése és szolgáltatásai igénybevétele módja, beszámolói nyilvánosak, azokat a honlapján hozza nyilvánosságra.
14.) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a) a megbízás időtartamának lejártával;
b) visszahívással;
c) lemondással;
d) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik
hatályossá.
XIV.) A közgyűlés
1.) A Mevisz döntéshozó szerve a közgyűlés, melyet évente legalább egyszer össze kell hívni.
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről
dönteni.
2.) A közgyűlésen a rendes tagok szavazati joggal; a junior tagok, a pártoló tagok, a tiszteletbeli tagok,
a pénztáros, a felügyelő bizottság tagjai és a Mevisz alkalmazottai tanácskozási joggal rendelkeznek. A levezető elnök jogosult másnak is szót adni.
A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.
3.) A közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok fele plusz egy fő jelen van. A határozatképtelenség
miatt elnapolt ülés - melyet legkésőbb 30 napon belül meg kell tartani - az eredeti napirendi pontokban a jelenlevők számától függetlenül is határozatképes, ha erre a meghívóban felhívták a figyelmet.
A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – pártoló jogi személy tag esetén - képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
4.) A közgyűlés döntéseinek meghozatalához a jelenlévő rendes tagok egyszerű többségének szavazata
szükséges. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni
6/11

Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség Alapszabálya
(1085 Budapest, Üllői út 24.)

Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A Közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról szóló határozatát az
általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
5.) A közgyűlést rendesen az elnökség hívja össze. A közgyűlés – akár az egyesület székhelyétől eltérően megjelölt - helyéről, időpontjáról és tervezett napirendjéről, napirendi pontjairól a közgyűlés
előtt 15 nappal a tagokat meghívó igazolható módon való küldésével értesíteni kell és a honlapon
nyilvánosságra kell hozni, mely meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét és székhelyét is.
A Közgyűlés nyilvános.
A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A beterjesztett javaslatokat és a közgyűlés írásos anyagait a tárgyalásra javasolt napirendi pontok megjelölésével az érintettek részére mellékelni
kell.
A közgyűlési meghívóban meg kell jelölni az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt
közgyűlés időpontját, valamint azt a tájékoztatást, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt
közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében, a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes lesz, és az eredeti időpontot követő 3-15 napon belül kerül megtartásra.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az
egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A
napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend
kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a
kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon
belül igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített napirendi
pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal,
hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha
valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárulnak.
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a
részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a
részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. E két feltétel kivételével, a nem szabályosan összehívott
vagy megtartott közgyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának
időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a közgyűlés napjától számított
harminc napon belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el.
6.) A közgyűlés kizárólagos hatásköre:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének - elfogadása;
f-h)
i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
XV.) Az elnökség
1.) A Mevisz ügyvezető szerve az héttagú elnökség, melynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással kettő év időtartamra választja.
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Az elnökség tagja nagykorú és cselekvőképes, büntetlen előéletű (vezető tisztségviselői foglalkozástól el nem tiltott) magyar állampolgár lehet.
Nem lehet az elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i)
pont).
Nem lehet az elnökség tagja 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.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet a közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adóés vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. (Ectv. 39. § (1) bekezdés)
A közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselő illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg e
közhasznú szervezetnél is betölt. (Ectv. 39. § (2) bekezdés)
2.) Az elnökség tagjai: az elnök, a titkár, három elnökségi rendes tag és három elnökségi póttag.
3.) Az elnökség tagjait a közgyűlés a rendes tagok közül 2 évre választja. Az elnökség tagjai visszahívhatóak és újraválaszthatóak.
4.) Amennyiben elnökségi rendes tag halála, lemondása vagy tartós akadályoztatása miatt tisztsége
megürül, az elnökségi póttagok az elnökség mandátumának időtartamára, illetve az akadályoztatás
idejére a rájuk leadott szavazatok sorrendjében elnökségi rendes taggá válnak.
5.) Amennyiben az elnök (vagy a titkár) halála, lemondása vagy tartós akadályoztatása miatt tisztsége
megürül, a következő elnökségi póttag a legközelebbi közgyűlésig, illetve az akadályoztatás idejére el
6.) Az elnökségi ülésen az elnök, a titkár és az elnökségi rendes tagok szavazati joggal; az elnökségi
póttagok, a pénztáros, a felügyelő bizottság tagjai és a Mevisz alkalmazottai tanácskozási joggal
rendelkeznek. A levezető elnök jogosult másnak is szót adni.
7.) Amennyiben az elnökségi ülés megkezdéséig az elnökség szavazati joggal rendelkező tagjai jelzik
távollétüket, úgy a póttagok a rájuk adott szavazatok sorrendjében, a napirend ismeretében teljeskörű szavazattal rendelkeznek.
8.) Az elnökségi ülés határozatképes, ha az elnökség legalább 4 szavazati jogú tagja jelen van.
9.) Az elnökség döntéseinek meghozatalához legalább 3 egyetértő szavazat szükséges.
10.) Az elnökségi ülést rendesen az elnök hívja össze. Ezen felül soron kívül összehívhatja a felügyelő
testület, az Alapszabályban meghatározott módon. A meghívást legalább 8 nappal a kitűzött időpont előtt kell nyilvánosságra hozni, illetve az elnökségi ülésen szavazati vagy tanácskozási joggal
rendelkező személyeknek bizonyíthatóan megküldeni. A meghívó tartalmazza a napirendet.
11.) A napirendet az elnök határozza meg, a napirend az elnökség bármely tagjának javaslatára kiegészíthető. Napirend előtti és utáni felszólalásra lehetőség van. Utolsó napirendi pontként célszerű
kitűzni a következő elnökségi ülést.
12.) Az elnökség:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
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d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
f) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
h) a tagság nyilvántartása;
i) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
l) a tag felvételéről való döntés elsőfokon.
m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
XVI.) A felügyelő testület
1.) A Mevisz vezető szerveitől elkülönült ellenőrző szerve a felügyelő testület.
2.) A felügyelő testület 3 tagból és egy póttagból áll. A Felügyelő Testület tagja nagykorú és cselekvőképes, büntetlen előéletű (vezető tisztségviselői foglalkozástól el nem tiltott) magyar állampolgár
lehet.
Nem lehet a Felügyelő Testület tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól
nem mentesült.
Nem lehet a Felügyelő Testület tagja 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.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) 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
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet a közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adóés vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. (Ectv. 39. § (1) bekezdés)
A közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg e
közhasznú szervezetnél is betölt. (Ectv. 39. § (2) bekezdés)
3.) A felügyelő testület tagjait a közgyűlés 2 évre választja. A felügyelő testület tagjai visszahívhatóak
és újraválaszthatóak.
4.)
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5.) Amennyiben felügyelő testületi tag halála, lemondása vagy tartós akadályoztatása miatt tisztsége
megürül, a felügyelő testületi póttag a felügyelő testület mandátumának időtartamára, illetve az
akadályoztatás idejére felügyelő testületi taggá válik.
6.) A felügyelő testület maga választja meg elnökét.
7.) A felügyelő testület ellenőrzi a Mevisz működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet,
továbbá a Mevisz könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
6.) A felügyelő testület határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van.
7.) A felügyelő testület döntéseinek meghozatalához legalább 2 tag egyetértő szavazata szükséges.
8.) A felügyelő testület döntéseiről idősoros nyilvántartást vezet.
9.) A felügyelő testület tevékenységéről beszámol a közgyűlésnek.
10.) A felügyelő testület köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni, és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé;
b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
11.) Az intézkedésre jogosult szerv a felügyelő testület indítványát harminc napon belül köteles tárgyalni. Ellenkező esetben a felügyelő testület is jogosult az intézkedésre jogosult szerv összehívására.
12.) Ha az intézkedésre jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő testület köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
XVII.) A pénztáros:
1.) A pénztárosi feladatok elvégzésére az elnökség meghatalmazása alapján az elnök ad megbízást.
2.) A pénztáros az elnökség irányítása szerint végzi munkáját, kezeli a Mevisz pénzeszközeit. Vezeti a
szükséges kimutatásokat és nyilvántartásokat, amelyeket jogszabály kötelezően előír. Az éves
költségvetést és zárszámadást előkészíti.
3.) A pénztáros tevékenységéért korlátlan anyagi felelősséggel tartozik.
XVIII.)
Az elnök
1.) Az elnököt a közgyűlés közvetlenül választja 2 év időtartamra, visszahívhatóan, újraválaszthatóan.
2.) Az elnök beszámolási kötelezettséggel tartozik a közgyűlésnek és az elnökségnek.
3.) Az elnök feladata és hatásköre:
a.) a Meviszt egy személyben képviseli; a képviseleti joga önálló és annak terjedelme általános.
b.) a Mevisz vezető szerveinek ülései között folyamatosan intézi a Mevisz ügyeit;
c.) előkészíti a közgyűlést és az elnökség üléseit;
d.) gondoskodik a határozatok XIII.)3 alapján történő végrehajtásáról;
e.) a Mevisz nevében az elnökség előzetes jóváhagyásával szerződéseket köt;
f.) az elnökség előzetes meghatalmazása alapján megbízást ad a pénztárosnak;
g.) a Mevisz alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat;
h.) a titkárral együtt hitelesíti a Mevisz Alapszabályát;
i.) rendelkezik a Mevisz bankszámlája felett.
XIX.)
1.)
2.)
3.)

A titkár
A titkárt a közgyűlés közvetlenül választja 2 év időtartamra, visszahívhatóan, újraválaszthatóan.
A titkár beszámolási kötelezettséggel tartozik a közgyűlésnek és az elnökségnek.
A titkár feladata és hatásköre:
a.) irányítja az adminisztratív és szervezési ügyeket;
b.) figyelemmel kíséri a határozatok végrehajtását;
c.) kiépíti és működteti a Mevisz információs hálózatát;
d.) a Mevisz szervei és tagjai számára elvégzi a folyamatos és eseti adatszolgáltatást;
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e.) az elnökkel együtt hitelesíti a Mevisz Alapszabályát;
f.) aláírhat az elnök akadályoztatása esetén.
g.) az elnök akadályoztatása esetén egy személyben képviseli a Meviszt.
XX.) A fentebb nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Ectv, illetve egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.
Alulírott képviselő igazolom, hogy a létesítő okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.
Budapest, 2018. április 19. 2019. május 7.

az Egyesület elnöke
Ellenjegyzem Budapesten, 2018. április 19. 2019. május 7. napján:
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