A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya
A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar
Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog alapján létrehozott, az egyesülési jogról szóló
1989. évi II. tv. és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. szerint Egyesületi formában
működő, közhasznú tevékenységet kifejtő társadalmi szervezet, jogi személy.
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A.

Az Egyesület
1.

B.

Elnevezése:
a)

magyar nyelven: Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület

b)

angol nyelven Renewable Energy Industry Association

2.

Hivatalos rövidítése: MEIT, angol nyelven REIA

3.

Alapításának ideje: 2005

4.

Működési idő: határozatlan

5.

Működési forma: Egyesület

6.

Székhelye: 1023 Budapest, Rómer Flóris u. 55

7.

Levelezési címe: 1023 Budapest, Rómer Flóris u. 55

Az Egyesület jellege, célja, közhasznú jogállása:
1.

A MEIT az érdekközösség alapján tömörülő jogi személy - vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező - gazdálkodó szervezetek, illetve társadalmi
szervezetek és természetes személyek önkéntesen alakított, nyilvántartott egyéni
tagsággal rendelkező, országos jellegű, közhasznú társadalmi szervezete.
Demokratikus önkormányzati módon működő, non-profit, nyílt érdekvédelmi
Szövetség.

2.

Az Egyesület tevékenységét az alábbiakban meghatározott közhasznú célok
elérése érdekében – közhasznú fokozatba történő nyilvántartásba vételét követően
– az 1997. évi CLVI. Törvényben foglaltak szerinti közhasznú szervezetként látja
el. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétel és a közhasznú jogállás
megszerzését követően az 1997. évi CLVI. tv. 26. §-ának c) pontjában felsorolt
közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi:
a)

(3) tudományos tevékenység, kutatás
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b)
c)
3.

4.

(4) „nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés”
(9) környezetvédelem

Az Egyesület célja:
a)
a megújuló energia források használatának, részarányának növelésével a
környezet fokozottabb védelme;
b)

a megújuló energia források segítségével történő energia termelés
elősegítése;

c)

a megújuló energiaforrások segítségével történő villamos és hőenergia
termelők, valamint az itt szükséges berendezések gyártóinak,
forgalmazóinak és a szakterületen szolgáltatást végzők érdekeinek
képviselete;

d)

a megújuló energiákra épülő technológiák előnyeit elismerő, a
versenyhátrányokat kiküszöbölő gazdasági, jogi és műszaki környezet
megteremtése.

Az Egyesület a fenti célkitűzések érdekében különösen az alábbi területeken fejti
ki tevékenységét:
a)

Érdekegyeztetési mechanizmusokat dolgoz ki és működtet az Egyesület
tagjaival.

b)

Az Egyesület céljainak elérését segítő információkat gyűjt és terjeszt.

c)

A nagyobb társadalmi elfogadottság érdekében terjeszti és népszerűsíti a
megújuló energiaforrások használatát, és az azokra épülő technológiákat,
melyhez:
o a megújuló energiaforrások felhasználásával hő-és villamos energiát
termelők, ilyen jellegű berendezést gyártók, és a szakterületen
szolgáltatást végzők érdekei megjelenítésére kommunikációs stratégia
kidolgozásában és megvalósításában vesz részt;
o a kommunikációs stratégia keretében szemináriumok, konferenciák,
fórumok, tudományos és ismeretterjesztő előadások szervezésében
vesz részt;
o sajtóközleményeket bocsát ki.

d)

Az Egyesület céljainak elérését segítő érdekeket képviseleti, és
érvényesítési a politikai/kormányzati, közigazgatási és szakmai
döntéshozók, illetve az egyéb piaci szereplők vonatkozásában.

e)

A megújuló-energiák használatának térnyerését elősegítő szabályozás,
kialakításában aktívan részt vesz.

f)

Kapcsolatot tart és együttműködik a Magyarországon, és a világ különböző
országaiban hasonló célból létrehozott szervezetekkel, társaságokkal,

2

kiemelten kezelve az Európai Uniót.
5.

A MEIT tevékenységében bárki, aki az Egyesület céljaival egyet ért, közvetlenül,
vagy közvetve részt vehet, vagyoni hozzájárulással és más módokon elősegítheti a
célok megvalósulását, s részesülhet a közhasznú szolgáltatásokból.

6.

A MEIT közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, politikai pártoktól és
politikai szervezetektől függetlenül működik, politikai pártoknak és politikai
szervezeteknek támogatást nem nyújthat, és azoktól támogatást semmilyen
formában nem fogadhat el. Politikai párt jelöltjét sem országgyűlési, sem
önkormányzati képviselő választásokon nem támogatja, és képviselőjelöltet nem
állít.

7.

Az Egyesület non-profit szervezet.

II.
A.

Tagság, tagsági jogok

Tagság
1.

2.

Rendes tagság
a)

A MEIT rendes tagja lehet:
o bármely magyar vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
bíró gazdálkodó vagy társadalmi szervezet, továbbá minden 18. életévét
betöltött természetes személy állampolgárságára, illetve lakóhelyére való
tekintet nélkül;
o aki, illetve amely a MEIT célkitűzéseivel egyetért;
o Alapszabályát elfogadja;
o és szakmailag, illetve vagyoni hozzájárulással, vagy bármilyen más módon
hathatósan hozzájárul az Egyesület céljainak megvalósításához;
o írásban benyújtott tagfelvételi kérelmét az Elnökség elfogadja;
o és a tagdíjat befizette.

b)

Rendes tagsági viszony akkor jön létre, ha:
o legalább három rendes tag ajánlása alapján;
o a tagfelvételi kérelmeit az Elnökség elnökségi ülésen elfogadta;
o a tagjelölt a belépési díjat, és időarányosan az adott negyedévre eső
tagdíjat a pozitív döntésről szóló bejelentéstől számított 15 napon belül
megfizette.

c)

Az Elnökség tagfelvételi kérelmét elutasító döntése ellen az érintett a
Közgyűléshez fordulhat.

Pártoló tag lehet:
o bármely szervezet, illetve bárki, amely/aki a MEIT tevékenységével
rokonszenvezik, és erkölcsi, szakmai és/vagy anyagi támogatásban részesíti;
o és akit legalább három tag ajánlására;
o az Elnökség annak elfogad.
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B.

A tagok jogai és kötelezettségei:
1.

A rendes tagnak joga van:
a)

természetes személy rendes tag személyesen, közvetlenül; jogi személy
rendes tag képviselője által részt venni a szervezet rendezvényein és
tevékenységében,

b)

javaslatokat, észrevételeket és indítványokat tenni,

c)

betekinteni a szervezet ügyeibe,

d)

természetes személy rendes tag személyesen, közvetlenül; jogi személy
rendes tag képviselője által a Közgyűlésen tisztségviselőket választani,
jelöltet állítani, és jelöltként megjelenni.
természetes személy rendes tagnak személyesen, jogi személy rendes
tagnak pedig képviselője útján élni szavazati jogával,
igénybe venni az Egyesület szolgáltatásait.

e)
f)

C.

2.

A rendes tag kötelessége:
a)
közreműködni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában;
b)
betartania az Alapszabályban foglaltakat, valamint az Egyesület működése
során hozott döntéseket, határozatokat;
c)
a Közgyűlés vagy az Elnökség által előírt, vagy önkéntesen vállalt
kötelezettségeket teljesíteni;
d)
az előírt tagdíjat időben (negyed évente, minden negyedév első hete előtti
utolsó péntekig) befizetni
e)
a felajánlást az Egyesület részére teljesíteni.

3.

A pártoló tagnak joga van:
a)
a Közgyűlésen és az Egyesület egyéb szerveinek ülésein megfigyelőként
részt venni;
b)
felkérés esetén javaslatokat tenni, véleményt nyilvánítani az Egyesület
működésével kapcsolatban;
c)
az Elnökség döntése alapján, az Elnökség által meghatározott feltételek
mellett igénybe venni a MEIT szolgáltatásait;
d)
rendszeres tájékoztatást kapni az Egyesület munkájáról.

4.

A pártoló tag kötelessége:
a)
betartani az Egyesület Közgyűlésének és szerveinek határozatait, az
Alapszabályban foglaltakat.
b)
hozzájárulni
az
Egyesület
célkitűzéseinek
népszerűsítéséhez,
hagyományainak ápolásához, erkölcsileg támogatni azt.
c)
Az Egyesület számára tett felajánlásait teljesíteni.

A rendes tagok kötelesek a Közgyűlés által meghatározott mértékben és rendben a
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tagdíjat, valamint a belépési díjat megfizetni.
Az egyszeri belépési díj mértéke:
magánszemélyek számára:
5000 Ft
non-profit szervezetek számára:
5000 Ft
cégek számra
200 000 Ft.
(negyedéves)
magánszemélyek számára:
2500 Ft
non-profit szervezetek számára:
5000 Ft
cégek számra
250 000 Ft
D.

Tagság megszűnése

A tagság megszűnhet kilépéssel, kizárással, az Egyesület megszűnésével, a természetes személy
halálával, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.
1.

Ki kell zárni azt a tagot, aki az esedékes tagdíjat, az Elnökség egyszeri felszólítás
ellenére is elmulasztja a felszólítástól számított 30 napon belül megfizetni. A
kizárásról az Elnökség a kizárt tagot, és a Közgyűlést is haladéktalanul értesíti. Az
elnökség kizáró határozata ellen a tag 15 napon belül a Közgyűléshez fordulhat
jogorvoslatért.

2.

Kizárható az a tag, akiről megállapítható, hogy méltatlan magatartása folytán az
MEIT jó hírnevét, illetve a jelen Alapszabályban rögzített céljainak
megvalósítását veszélyezteti, tevékenységét akadályozza. A kizárásról a
Közgyűlés által az Etv. 6 § (1) bekezdése szerint, rendes tagokból megválasztott
Etikai Bizottság javaslata alapján az Elnökség határozat formában dönt.. A
döntésről az Egyesület Elnöke a kizárt tagot haladéktalanul értesíti, mely ellen
fellebbezésnek 15 napon belül van helye, az Egyesület Elnökéhez eljuttatott
írásbeli indoklással együtt.A fellebbezésről a Közgyűlés dönt. Az Elnökség az
ügyben köteles összehívni a Közgyűlést. A közgyűlés kizáró határozata ellen a
tag 30 napon belül bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
III.

A MEIT szervezete

Az Egyesület szervei:
o a Közgyűlés,
o az Elnökség,
o a Felügyelő Bizottság.
o Az Etikai Bizottság
Az Egyesület vezető tisztségviselői:
o az Elnök,
o az Elnökségi Tag,
o a Felügyelő Bizottság Elnöke,
o a Felügyelő Bizottsági Tag,
o valamint az Ügyvezető.
A.

A Közgyűlés
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1.

A Közgyűlés a rendes tagok összessége, a MEIT legfőbb szerve, döntéshozó
fóruma.

2.

A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Össze
kell hívni a közgyűlést akkor is, ha azt legalább a rendes tagok 40%-a írásban
indítványozza. Az indítványt az Elnök részére kell eljuttatni, akadályoztatása
esetén az Ügyvezető, vagy bármely Elnökségi Tagnak.

3.

A Közgyűlés ülését az Elnök (akadályoztatása esetén az Ügyvezető) – a napirend
közlésével - írásban köteles összehívni a meghívók elküldése, és az ülés időpontja
közötti legalább nyolc napos időköz biztosításával, továbbá köteles gondoskodni a
napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját megelőző nyolcadik
napig az Elnökség tagjaival, a Felügyelő Bizottság tagjaival, a rendes tagokkal és
egyéb érintettekkel való előzetes írásbeli értesítéséről.

4.

Az Elnök gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyvek elkészítéséről, amelyet a
határozathozatalban részt vett tag mellett aláírásával hitelesít, továbbá
gondoskodik a határozatok írásba foglalásáról, valamint vezeti a határozatok
könyvét. Az Elnök gondoskodik a közgyűlési határozatoknak az érintettekkel való
közléséről, mely elektronikus úton és átvételt igazolható módon, írásban történik.
A határozatok könyve tartalmazza a Közgyűlés döntéseinek tartalmát, időpontját
és hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát- ha lehetséges
személyét is - , az Elnök aláírásával hitelesítve.

5.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)

az Alapszabály elfogadása és módosítása,

b)

az éves költségvetés megállapítása,

c)

az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása,

d)

az Elnökség évi beszámolójának elfogadása,

e)

tisztségviselők megválasztása, illetve visszahívása,

f)

végső döntés tagfelvételi kérelem, és tagkizárás ügyében,

g)

a tagdíj mértékének és fizetése rendjének megállapítása,

h)

az Egyesület céljait megvalósító hosszú távú stratégia elfogadása,

i)

az Egyesület céljait megvalósító éves munkaterv elfogadása,

j)

az Egyesület gazdálkodási szabályit is magában foglaló szervezeti és
működési szabályzat elfogadása,

6.

k)

feloszlás, egyesülés kimondása,

l)

feloszlás, megszűnés esetén az Egyesület vagyonának sorsáról való döntés.

A Közgyűlés határozatképes a nyilvántartott, szavazati joggal rendelkező tagok
több mint a felének megjelenése esetén. A természetes személy tagok
személyesen, jogi személy tagok pedig képviselőjük útján vesznek részt a
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közgyűlésen.

B.

C.

7.

Határozatképtelenség esetén a nyolc napon belül változatlan napirenddel újra
összehívott Közgyűlés a megjelentek létszámára való tekintet nélkül
határozatképes, feltéve, ha ezt a körülményt az eredeti Közgyűlésre szóló
meghívóban feltüntetik, és időpontját előre meghirdetik.

8.

A Közgyűlés határozatait - hacsak a jelenlevők másképp nem döntenek - egyszerű
szótöbbséggel (jelenlevők 50%-a + 1 fő), nyílt szavazás során hozza. A
tisztségviselőket is nyílt szavazással választja a közgyűlés. A Közgyűlés ülése
nyilvános, azon bárki részt vehet. A döntésben érdekelt személyeket az ülésre
lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az ülés nyilvánosságát az érintett
kérelmére történő korlátozására – az ehhez feltétlenül szükséges mértékben –
kizárólag a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXVIII. Törvényben
meghatározott okokra tekintettel kerülhet sor.

Az Elnök
1.

Az Elnök az Egyesület képviselője, akit a Közgyűlés választ. Az Elnök feladata a
szervezet általános képviselete és elvi irányítása, a szakmai tevékenység vezetése.

2.

Az Elnök hívja össze és vezeti az Elnökség üléseit, elnököl a Közgyűlés ülésein.

3.

Az Elnök gondoskodik az Elnökség üléseinek írásbeli összehívásáról, a
napirendnek és a javaslatoknak a tervezett Elnökségi ülés időpontját megelőző
nyolcadik napig az Elnökség tagjaival való előzetes írásbeli értesítéséről.

4.

Az Elnök készítteti el a jegyzőkönyvet és foglalja írásba a Közgyűlési határozatok
végrehajtását szolgáló, illetve az operatív működés során meghozott döntéseket.
Az Elnökség döntéseiről az Elnök folyamatos nyilvántartást köteles vezetni,
melyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja és hatálya, a támogatók és
ellenzők számaránya – ha lehetséges személye is - , és lehetőség szerint a
végrehajtásáért felelős Elnökségi tag megnevezése. Az Elnök gondoskodik az
elnökségi döntés érintettel való írásbeli közléséről.

Az Ügyvezető
1.

2.

Az Ügyvezetőt a Közgyűlés választja meg 3 évre nyílt szavazással. Az Ügyvezető
különösen az Egyesület ügyintéző (egyeztetési és érdekérvényesítési)
tevékenységének koordinációjában és megvalósításában, kommunikációjában és a
külkapcsolatok szervezésében működik közre.
Amennyiben az Ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében látja el, úgy a
munkáltatói jogokat a Közgyűlés – az általa megválasztott rendes tag útján gyakorolja.
Az Ügyvezető helyettesíti az Elnököt, és az Elnökkel egyeztetve képviseli az
Egyesületet.
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D.

E.

3.
Az Ügyvezető tevékenységéért a Közgyűlés által jóváhagyott díjazásban részesül.
Az Elnökség
1.

Az 5 tagú Elnökség a MEIT egyeztető és irányító szerve. Az Elnökségi Tagokat a
Közgyűlés választja meg nyílt szavazással. Az Elnökség maga választ Elnököt.

2.

Az Elnökség feladatai:
a)
Gondoskodik a MEIT mint közhasznú szervezet tevékenységéről szóló
beszámoló éves rendszerességgel történő nyilvánosságra hozataláról;
b)
Dönt a tagfelvételi kérelem elfogadásáról, a kizárásról.

3.

A Közgyűlés 3 éves időtartamra 5 tagú elnökséget választ. Az Elnökség tagjai
közül Elnököt választ. Ügyvezető nem lehet Elnök. Az Elnökség választásakor a
Közgyűlés ügyel arra, hogy azok megfelelően reprezentálják a tagság összetételét.

4.

Az Elnökség az üléseit szükség szerinti rendszerességgel, de évente legalább
egyszer tartja. Az Elnökség tárgyévi ülései közül egyet az évi rendes közgyűlést
megelőző 20 napon belül kell tartani. Az Elnökség ülései nyilvánosak,, azokon
bárki részt vehet. A döntésben érdekelt személyeket lehetőség szerint külön is
meg kell hívni.

5.

Az Elnökség határozatképes, ha legalább 2 Elnökségi Tag és az Elnök jelen van.
Határozatképtelenség esetén az Elnök nyolc napon belüli időpontra ismételten
összehívja az Elnökséget.

6.

Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel (legalább 3 fő), nyílt szavazás
során hozza. Minden Elnökségi Tag egy szavazattal rendelkezik. Bármely
Elnökségi Tag kérésére az Elnökség titkos szavazás útján határoz, és a jelenlevő
Elnökségi Tagok többségének indítványára teljes egyetértés szükséges az
érvényes határozathoz.

7.

Az Elnökség ülésein állandó meghívott a Felügyelő Bizottság képviselője.

Az MEIT felügyelő szerve, a Felügyelő Bizottság
1.

A Közgyűlés a rendes tagok közül három évre, 3 tagú Felügyelő Bizottságot
választ, az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére. A
Felügyelő Bizottság tagjai azonban nem lehetnek az MEIT felelős vezetői (Elnök,
Ügyvezető, Elnökségi Tag), vagy azok hozzátartozói.

2.

A Felügyelő Bizottság maga választja meg elnökét saját tagjaiból, és az
ügyrendjét maga állapítja meg.

3.

Rendes esetben a Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább minden év első
közgyűlése - vagy annak hiányában az Elnökség ülése - előtt megvizsgálja a
MEIT könyvelését és könyveit, és azokról ott beszámol.

4.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az MEIT működését és gazdálkodását, ennek
során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a munkavállalóktól pedig tájékoztatást
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és felvilágosítást kérhet, továbbá a MEIT könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.

F.

G.

H.

5.

A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni, és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a MEIT
működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv
döntését teszi szükségessé, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó
tény merült fel. Ilyen esetben a Felügyelő Bizottság indítványára az annak
megtételétől számított harminc napon belül az intézkedésre jogosult vezető szervet
össze kell hívni, a határidő eseménytelen eltelte esetén a Felügyelő Bizottság
maga is összehívhatja a vezető szervet. Ha az intézkedésre jogosult szerv a
törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi
meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni az Egyesület feletti
törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészséget.

6.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincsen
helye.

Etikai Bizottság
Az Etikai Bizottság (EB) az Elnök Közgyűlésnek címzett felkérése alapján a II/D 2.
pontban meghatározott esetekben áll fel. Az EB-t a Közgyűlés választja meg. Az EB öt az Egyesület rendes tagjai közül megválasztott - tagból áll, mely tagok maguk közül
választanak elnököt és jegyzőkönyv-vezetőt.
Az EB Elnök feladata:
o az EB ülésének levezetése,
o a szavazás és a döntés írásban rögzítésének ellenőrzése,
o a jegyzőkönyvnek az Egyesület Elnökének való eljuttatása.
A jegyzőkönyv-vezető rögzíti jegyzőkönyvben rögzíti az EB ülésének eseményeit, a
szavazati adatokat és eredményeket.
EB csak mind az 5 választott tag jelenléte esetén határozatképes.
Az Etikai Bizottság az Alapszabály II/D 2. pontjában (tagok kizárása) valamint a IV/B/1
pontjában (vezető tisztségviselő visszahívása) meghatározott kérdésben ül össze. A Tagok
kizárására, illetve a vezető tisztségviselő visszahívására vonatkozó javaslatról szóló
döntését egyszerű többséggel hozza meg a II/D 2. illetve IV/B/1 pontban leírtaknak
megfelelően.
Vezető tisztségviselő visszahívása esetén a fentiek szerinti javaslatát a Közgyűlés elé
tárja, mely döntést a Közgyűlés egyszerű többséggel (50%+1 szavazat) fogadhatja el.
Tagozatok
1.

A tagok az Elnökség jóváhagyása esetén szabadon alakíthatnak szakmai vagy
területi alapon tagozatokat.

2.

A tagozatok vezetői tanácskozási joggal vehetnek részt az Elnökség ülésein.

Tanácsadó és szakértő testületek
1.

A MEIT érdekérvényesítő tevékenységének előmozdítására, illetve az Elnök, az
Ügyvezető és az Elnökség munkájának segítésére - utóbbiak kezdeményezésére –
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állandó, vagy ad hoc Tanácsadó Testület létesíthető.
2.

Az Elnökség és az Ügyvezető irányításával Szakértői Testület létesíthető az
Egyesület tevékenységét támogató, eseti vagy rendszeres/állandó alapon
tevékenykedő független szakmai (energetikai, környezetvédelmi, gazdaságimérnöki, pénzügyi, jogi, kommunikációs, stb.) tanácsadók és szakértők köréből.
IV.

A.

A MEIT vezető tisztségviselői

A MEIT vezető tisztségviselői az Elnök, az Ügyvezető, az Elnökségi Tagok, valamint a
Felügyelő Bizottság Elnöke és Tagjai.
1.

2.

Elnök:
a)

A MEIT tevékenységének elvi irányítását - az Elnökséggel egyetértésben az Elnök látja el.

b)

Az Elnök képviseli a MEIT-et, elnököl a Közgyűlésen, és az Elnökség
ülésein.

Ügyvezető:
a)
b)
c)

3.

A MEIT tevékenységének összehangolása és operatív irányítása az
Ügyvezető feladata, aki az Elnök irányítása alatt tevékenykedik, és
munkáját segíti.
Az Elnök felhatalmazásával nyilvános fórumokon, szakmai kérdésekben
képviseli az Egyesületet.
Ennek során a költségvetés keretei között - a jogszabályoknak és az
Alapszabálynak, valamint a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak
megfelelően - rendelkezik a MEIT vagyoni eszközei felett és dönt azokban
a kérdésekben, amelyek nem tartoznak más szerv hatáskörébe, illetőleg
ideiglenes intézkedéseket tesz az érintett szervek ülései közötti időszakban.

d)

Szervezi és koordinálja a szakértői és tanácsadói testületek/csoportok
tevékenységét.

e)

Gondoskodik a szükséges adminisztráció ellátásáról (ideértve a
könyvvezetést is), a Közgyűlés és az Elnökség üléseire vonatkozó
nyilvántartások kezeléséről. Az Ügyvezetőt operatív irányító
tevékenységében az általa felügyelt, szervezett és vezetett titkárság segíti.
Tevékenységéről beszámol az Elnökségnek.

Elnökségi Tag:
a)

Az Elnökségi Tag a MEIT ügyintéző és képviseleti testületének tagja,
végzi az operatív működés során felmerült valamennyi feladatot,
különösen azokat, amelyek végrehajtásáért kifejezetten ő a felelős.

10

4.

B.

b)

Az Elnökségi Tag részt vesz az Elnökség ülésein és legjobb tudása szerint
igyekszik – önállóan vagy másokkal együttműködve – megvalósítani a
közhasznú jogállásból fakadó és ezen Alapszabályban meghatározott,
valamint a Közgyűlés által kitűzött célokat.

c)

Az Elnökségi Tag egyes esetekben, kizárólag szakterületére vonatkozóan
képviselheti önállóan a szervezetet.

A Felügyelő Bizottság tagja:
a)

A MEIT vezető tisztségviselőjének minősül a Felügyelő Bizottság elnöke
és tagja, aki az Egyesület működésének szabályosságát, illetve a
gazdálkodás ok- és célszerűségét felügyeli a FB saját ügyrendje alapján.

b)

A Felügyelő Bizottság tagja betekintést kérhet az Egyesület irataiba, illetve
felvilágosítást kérhet bármely ügyben, és észrevételt, indítványt vagy
javaslatot tehet az Elnöknek és az Elnökségnek.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezések:
1.

2.

3.

A vezető tisztségviselői funkció megszűnik:
a)
a tagság megszűnésével,
b)
lemondással,
c)
visszahívással, valamint
d)
a közügyektől eltiltó jogerős bírói ítélettel.
Vezető tisztségviselő mandátumának lejárta előtti visszahívása bármely tagnak az
indoklással kiegészített, az Elnökségnek eljutatott, a Közgyűlésen megvitatott
javaslata alapján a Közgyűlésnek az alapszabály III/A/8 pontja alapján meghozott
határozatával történik. A visszahívás oka csak megindokolt súlyos szakmai hiba,
vagy az alapszabállyal ellentétes magatartás lehet. A visszahívási javaslatról az
alapszabály III/F pontjában meghatározottak szerint az Etikai Bizottság javaslata
alapján a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés határozata ellen a vezető tisztségviselő
30 napon belül bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
A tisztség megszűnésének időpontja visszahívás esetén a megválasztásra jogosult
szerv által hozott jogerős határozat, lemondás esetén a benyújtás, bírósági ítélet
esetén a jogerőre emelkedés napja.
Összeférhetetlenségi szabályok:
a)

A vezető tisztségviselők
kapcsolatban.

b)

Az 1997. évi CLVI. törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a
közgyűlési és elnökségi határozat meghozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat
alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a MEIT, mint közhasznú szervezet cél szerinti
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nem

állhatnak

egymással

hozzátartozói

juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának – a tagsági
jogviszony alapján nyújtott – jelen alapszabály I. fejezetében
meghatározott célok szerinti juttatás.

4.

c)

Az 1997. évi CLVI. Törvény 8. § (2) bekezdése alapján nem lehet a
Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve – amennyiben az Egyesület
későbbi működés során megválasztására sor kerül – könyvvizsgálója az a
személy, aki a vezető szerv elnöke vagy tagja, aki a MEIT-tel a
megbízatásán
kívüli
más
tevékenység
kifejtésére
irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
ha jogszabály másként nem rendelkezik, továbbá a MEIT cél szerinti
juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, a jelen alapszabály I. fejezetében
meghatározott célok szerinti juttatást .-, illetve a jelen c. pontban
fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.

d)

Az 1997. évi CLVI. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a
közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a MEIT
Elnökségének tagja, Felügyelő Bizottságának elnöke, illetve tagja, vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását
nem egyenlítette ki.

e)

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles a MEIT-et és a többi közhasznú szervezetet - előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

f)

Ügyvezető nem FB tag, FB elnök, ill. Elnök.

g)

Nem lehet vezető tisztségviselő továbbá az sem, aki politikai pártban
tisztséget tölt be.
Az Egyesület vezető tisztségviselői az erre vonatkozó megbízatás
elfogadásakor kötelesek nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy velük
szemben a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 8-9 §§
-aiban meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
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V.

A MEIT képviselete

A.

Az Egyesületet általános, mindenre kiterjedő képviselője az Elnök. Az Ügyvezető az
Elnök felhatalmazásával nyilvános fórumokon szakmai kérdésekben képviseli az
egyesületet. Az elnökség tagjai csak egyes esetekben, kizárólag szakterületükre
vonatkozóan képviselhetik önállóan a szervezetet.

B.

A MEIT képviseletében bankszámla feletti rendelkezésre az Elnök és az Ügyvezető
együttesen jogosult, továbbá az Elnök és az Ügyvezető külön-külön az Elnökség bármely
két tagjával együttesen.

C.

Az utalványozási jogot az Elnök gyakorolja.
VI.

A MEIT vagyona és gazdálkodása

A.

A MEIT a vonatkozó jogszabályok keretei között a bevételeivel és a kiadásaival
szabadon, a céljainak megfelelően gazdálkodik. Az Egyesület vagyonát növeli a tagok,
támogatók befizetése, pályázatokból elnyert bevételek, a vagyonának hozama, az
Egyesületnek juttatott adományok, illetőleg azok hozama, az Egyesület által – a jelen
fejezet D. pontjában meghatározott keretek között – végzett vállalkozási
tevékenységekből származó bevételek. Az Egyesület vagyona a vonatkozó jogszabályok
keretei között, kizárólag a jelen alapszabály I. fejezetében meghatározott célokra
fordítható.

B.

A bevételeket és a kiadásokat arra alkalmas és előírt módon kell könyvelni. Az
adományokról az adományozók részére - kérésükre - külön elszámolást kell adni.

C.

Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírása szerinti üzleti könyveket kell
vezetni, és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az Elnökség az Egyesület üzleti évben
folytatott gazdálkodásáról mérleget, a gazdálkodás eredményéről pedig vagyonkimutatást
készít.
A MEIT mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet másodlagos jelleggel, csak
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet,
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a – jelen alapszabály I.
fejezetében meghatározott - céljai megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordítja.
A szövetség vagyonának a fentiek szerint történő felhasználásáról – a jelen alapszabály
által meghatározott keretek között - az Elnökség dönt.

D.

A vagyon felhasználásának módja követi az alapszabály I. fejezetében felsorolt célok és
közhasznú tevékenységek megvalósításának, kifejtésének jellegét. A vagyon
felhasználása elsősorban a következő úton történik:
1.

a célok megvalósulását elősegítő egyeztető mechanizmus kialakítása és
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2.
3.

működtetése;
kommunikációs stratégia kidolgozása és megvalósítása;
szakmai tevékenységek kifejtése (szakértők alkalmazása, tanácsadók
felhasználása, konferenciák, workshop-ok, stb. szervezése, azokon való részvétel).

E.

A MEIT mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől - a normatív
támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A
szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

F.

A MEIT mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által
megismerhetők.

G.

Az 1997. évi 14. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a MEIT mint közhasznú szervezet
az 1997. évi CLVI. tv. 26. § e) pontja szerinti felelős személyt, a támogatót, valamint e
személyek hozzátartozóját - a bárki által igénybe vehető szolgáltatások, illetve az
Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen alapszabályban
foglaltaknak megfelelő juttatás kivételével- cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

H.

A MEIT közhasznú szervezetként váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírt nem bocsáthat ki.

I.

A MEIT közhasznú szervezetként vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás
alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem
használhatja fel.

J.

A MEIT befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési szabályzat
készítési kötelezettsége nincs.

K.

Az Egyesület társadalmi és belső kontrolljának biztosítása érdekében, továbbá arra való
figyelemmel, hogy az Egyesület várható éves bevétele várhatóan az ötmillió forintot eléri,
a MEIT létrejöttétől kezdődően felügyelő szerv (Felügyelő Bizottság) működik az 1997.
évi CLVI. tv. 10.§-ában foglalt előírás szerint.

L.

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba – különösen a közhasznú
jelentésbe, illetve az éves beszámolóba – az Egyesület székhelyén – az Egyesület
képviselőjével előzetesen egyeztetett módon és időpontban – bárki betekinthet, arról saját
költségére másolatot készíthet. Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást
vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és
teljesítésének ideje.
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VII.

Beszámolási és nyilvántartási szabályok

A.

Az Elnökség köteles a vagyon felhasználásáról és működéséről a közgyűlésnek évente
egyszer írásban beszámolni. A beszámoló elfogadásáról a közgyűlés határozattal dönt.

B.

A MEIT mint közhasznú szervezet a számviteli törvény szerinti éves beszámoló
jóváhagyásával egyidejűleg éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg köteles
közhasznúsági jelentést készíteni. Az éves számviteli beszámoló elfogadása a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe tartozik. A számviteli törvény szerinti éves beszámolót, a
közhasznúsági jelentést, valamint a jelen fejezet A. pontja szerinti éves beszámolót a
Közgyűlés tagjainak 2/3-os minősített szótöbbségével fogadja el. A közhasznúsági
jelentés tartalmára az 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (3) bekezdésében foglaltak az
irányadók, figyelemmel az (5) bekezdésben foglaltakra is. A Közhasznúsági jelentésnek
tartalmaznia kell:
1.
A számviteli beszámolót;
2.
A költségvetési támogatás felhasználását;
3.
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
4.
A cél szerinti juttatások kimutatását;
5.
A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
6.
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét;
7.
A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

C.

A Közgyűlés és az Elnökség üléseinek határozatait, döntéseit, továbbá a MEIT
szolgáltatásai igénybevételi módját, a jelen fejezet A. pontja szerinti, illetve a számviteli
törvény szerinti éves beszámolókat, valamint- legkésőbb a tárgyévet követő év június 30.
napjáig – a közhasznúsági jelentést, a működés adatait az MEIT honlapján kell
nyilvánosságra hozni, amiről az Ügyvezető gondoskodik.

D.

A MEIT mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

E.

Az Egyesület bármely okból történő megszűnése esetén köteles esedékes köztartozásait
rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződésből eredő kötelezettségeit
időarányosan rendezni. A megszűnés idején meglévő vagyont az alapítási célokkal
azonos, vagy hasonló célú közhasznú szervezet támogatására kell fordítani.
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VIII. Záró rendelkezések
A.

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az
Szövetségekre vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint az 1997. évi CLVI. tv.
rendelkezései az irányadóak.

B.

A közhasznú jogállás elnyerésének feltétele, hogy az illetékes bíróság az Egyesületet
határozatával jogerősen felvegye a közhasznú szervezetek nyilvántartásába.

A jelen Alapszabályt a Megújuló Energia Ipari Társaság 2005. év március hó 25 -én megtartott alakuló
Közgyűlése tárgyalta meg, és fogadta el a 1. sz. közgyűlési határozatával,

Kelt Budapesten,2005. év március hó 25-én

Vass Zoltán
Elnök
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