Carpe Futura! – A Fenntartható Társadalomért Egyesület
Módosított Alapszabálya
Az alapszabály elfogadása a 2018. március 29-ei alakuló közgyűlésen, a jelen hatályos
módosított alapszabály elfogadása pedig a 2018. június 6-ai közgyűlésen történt.
I. Az egyesület adatai
Az egyesület neve:
Az egyesület
rövidített elnevezése:
Székhelye:
Levelezési címe:
Szervezeti formája:
Alapítás éve:
Tevékenységi területe:
Az egyesület jelmondata:

Carpe Futura! – A Fenntartható Társadalomért Egyesület
Carpe Futura Egyesület
4700 Mátészalka, Ifjúság tér 25.
1067 Budapest, Eötvös utca 44., 1.emelet, 10. ajtó
egyesület
2018
A Kárpát-medence területe, annak határterületei, kiemelten
Magyarország területe.
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a
jövőn”

II. Az egyesület célja és tevékenysége
1. Az egyesület célja:
1) Támogatni a környezeti, az emberi, a társadalmi és a gazdasági erőforrások
fenntartható használatát biztosító, a teremtésvédelmet szolgáló, illetve az emberi
életminőség jobbá tételét elősegítő szemlélet terjedését és meghonosodását;
2) Elősegíteni a társadalomban a szeretet és a bizalom életminőség javító hatásának
érvényesülését;
3) Kiemelt figyelmet fordítani nemzetünk megmaradására és erősítésére; ápolni nemzeti
értékeinket és hagyományainkat, erősíteni a nemzeti identitástudatot;
4) Előmozdítani a nemzeti egyetértés kialakulását a fenntarthatóságról, a fenntartható
fejlődésről;
5) Szerepet
vállalni
az
ifjúság
szemléletformálásában,
készségés
képességfejlesztésében;
6) Támogatni olyan technológiák és innovációk elterjedését, amelyek segítik a
fenntarthatóság útján történő haladást;
7) Elősegíteni az emberi életminőséget javító digitális technológiák elterjedését;
8) Bevonni a társadalmat a természet-, és környezetvédelemi kezdeményezésekbe;
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9) Elősegíteni az egészségtudatos, környezettudatos, társadalmilag felelős és
családorientált gondolkodást; ösztönözni az önkéntesség kultúrájának megerősödését;
10) Szerepet vállalni a társadalom pénzügyi és vállalkozói kultúra fejlesztésében;
11) Figyelmet fordítani az ifjúság körében a demokratikus értékek fejlesztésére, az
állampolgári jogok és kötelességek tudatosítására;
12) Elősegíteni a társadalmi változásokhoz történő alkalmazkodást elsősorban a hátrányos
helyzetben lévő társadalmi csoportok számára.

2. Az egyesület tevékenysége:
1) Rendezvények, konferenciák, kiállítások szervezése, előadások tartása;
2) Oktatási, kutatási tevékenység, képzések és tréningek szervezése;
3) Szemléletformáló kampányok és akciók szervezése;
4) Kiadványok kiadása és támogatása;
5) A fenntartható fejlődést szolgáló nemzetközi és hazai jogszabályok, stratégiák,
egyezmények végrehajtásának előmozdítása; illetve ezzel kapcsolatos javaslatok
tétele;
6) Együttműködés állami és társadalmi szervezetekkel;
7) Kapcsolattartás hazai és nemzetközi szervezetekkel.

III. Az egyesület tagsága
1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki az alapszabályban leírt
célkitűzéseket elfogadja, és vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket.
2. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik.
3. Az egyesület megalakulása után a tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat elfogadásával
keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem
beérkezésétől számított harminc napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
határoz a tagfelvételről. A tagokról az elnökség nyilvántartást vezet. A tagságot az
elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal jogosult megvonni, ha a tag az
egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az alapszabállyal össze nem
egyeztethető magatartást tanúsít.
4. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege évi 4.000
Ft, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre
emelkedésétől számított nyolc napon belül, nem alapító tag esetén a tagsági jogviszony
keletkezésétől számított nyolc napon belül, ezt követően minden év március 1. napjáig egy
összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás
útján kell megfizetni.
5. A közgyűlésben valamennyi tag egyenlő szavazattal rendelkezik.
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6. Különleges tagsági viszonyok:
6.1. Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, aki az alapszabályban leírt
célkitűzéseket erkölcsileg és anyagilag támogatja. A pártoló tagsági jogviszony a belépési
nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani,
amely szerv a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül, egyszerű szótöbbséggel,
nyílt szavazással határoz a pártoló tag felvételéről. A pártoló tagokról az elnökség külön
nyilvántartást vezet. A pártoló tagságot az elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott
határozattal jogosult megvonni, ha a pártoló tag az egyesület céljával, szellemiségével,
értékrendjével vagy az alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.
6.2. Az elnökség az egyesület tiszteletbeli tagjaivá választhatja egyszerű szótöbbséggel azt a
természetes személyt, aki kimagasló tevékenységével az egyesület célkitűzéseinek,
feladatainak megvalósítását hosszú időn keresztül eredményesen segítette elő és erkölcsi
támogatásával, szakmai hozzáértésével továbbra is az egyesület rendelkezésére áll. A
tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tag az
egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt, és vezető tisztségviselővé nem
választható. A tiszteletbeli tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, kötelezettségeit csak
személyesen teljesítheti. A tiszteletbeli tagokról az egyesület elnöksége külön nyilvántartást
vezet. A tiszteletbeli tagi címet az elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal
jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az egyesület céljával,
szellemiségével, értékrendjével vagy az alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást
tanúsít.
6.3. Csak azt követően hozható meg a pártoló és a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló
határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget
biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények
ismertetésére.

7. A tagok jogai és kötelezettségei:
7.1. A tag jogai:
a) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein;
b) jogosult igénybe venni az egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit;
c) az egyesületet érintő minden kérdésben véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet;
d) a közgyűlés határozatainak megvitatásában részt vehet, azok elfogadását szavazatával
támogathatja, vagy ellenezheti;
e) választhat és választható az egyesület szerveibe.
7.2. A tag kötelezettségei:
a) köteles az egyesület alapszabályának, szabályzatainak, valamint a közgyűlés és az
elnökség által hozott határozatok betartására;
b) köteles az egyesület által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítésére;
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c) köteles az egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani;
d) köteles az egyesület elnökségének, illetve közgyűlésének a tagokra nézve kötelező
határozatai szerint eljárni;
e) köteles a tagdíjat rendszeresen fizetni;
f) köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek.
7.3. A pártoló tag jogai:
a) javaslatokat és észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban;
b) tanácskozási joggal részt vehet az egyesület rendezvényein, a közgyűlés ülésein;
vezető tisztségviselővé nem választható;
c) igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait;
d) nem köteles tagdíjat fizetni.
7.4. A pártoló tag kötelezettsége:
a) a pártoló tag az egyesület tevékenységében kizárólag vagyoni hozzájárulással vesz
részt.
8.5. A tiszteletbeli tag jogai:
a) jogosult a közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel
összefüggésben kinyilvánítani, és javaslatot tenni;
b) javaslatokat és észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban;
c) tanácskozási joggal részt vehet az egyesület rendezvényein, a közgyűlés ülésein;
d) igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait;
e) nem köteles tagdíjat fizetni.
8.6. A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
a) köteles az alapszabály rendelkezéseit betartani, az egyesület érdekeivel összhangban
tevékenykedni.
8.7. Amennyiben a jelen alapszabály eltérően nem rendelkezik, az egyesület valamennyi tagja
egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

IV. Az egyesület szervei
1. Az egyesület szervei a közgyűlés és az elnökség.

Közgyűlés
2. A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve.
3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
4

b)
c)
d)
e)
f)

az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
az éves költségvetés elfogadása;
az éves beszámoló elfogadása;
döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

4. A közgyűlés szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.
5. A közgyűlést az elnök legalább nyolc nappal az ülés időpontja előtt írásban, elektronikus
formában kiküldött meghívóval hívja össze. A közgyűlési meghívó tartalmazza a
közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat.
6. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a
megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a
megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes lesz.
7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van.
8. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet.
A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két
jegyzőkönyv hitelesítő személyét.
9. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a
tag nevét és lakóhelyét.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
az egyesület nevét és székhelyét;
a közgyűlés helyét és idejét;
a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv
hitelesítőjének a nevét;
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a
szavazástól tartózkodók számát.

10.
a)
b)
c)

11.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két
erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.
12.
A közgyűlés a határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 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 közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és
az érintett tagokkal a határozat meghozatalát követő nyolc napon írásban közli.
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Elnökség
13.
Az egyesület tisztségviselői az elnök és az elnökség tagjai. Az elnökség az egyesület
öt elnökségi tagjából álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet
jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
14.
Az elnökség tagjait a közgyűlés választja két év határozott időtartamra.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a) a megbízás időtartamának lejártával;
b) visszahívással;
c) lemondással;
d) a vezető tisztségviselő halálával
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
15.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A
vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető
tisztségviselő 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 vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az
eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem
lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
16.

Az egyesület vezető tisztségviselői:

Az egyesület elnöke:
Ary Tamás
Az elnökség tagjai:
Dr. Szikszai Evelin
Lukácsi Tamás
Murányi Máté
Odor Máté
17.

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
Az egyesület elnöke által gyakorolt utalványozási jogkör módja: önálló.
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18.

Az elnökség hatáskörébe tartozik:
1) az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
2) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
3) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
4) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
5) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
6) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
7) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
8) a tagság nyilvántartása, a tagdíj megállapítása;
9) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
10) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
11) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
12) a tag felvételéről való döntés.
13) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

19.
Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja. Az
elnökségi ülést az elnök legalább nyolc nappal az ülés időpontja előtt írásban, elektronikus
formában kiküldött meghívóval hívja össze. Az elnökségi ülésre szóló meghívó
tartalmazza az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat.
20.
Az elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség
határozatképes, ha ülésén az elnökségi tagok több mint a fele jelen van.
21.
Az elnökség a határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tagokkal
a határozat meghozatalát követő nyolc napon belül írásban közli.
V. Az egyesület gazdálkodása
Az egyesület vagyona a tagok által fizetett díjakból, támogatásokból, felajánlásából, pályázati
támogatásokból képződik. Az egyesület pénzintézetnél vezetett számlája fölött aláírási joggal
az egyesület nevének betű szerinti használata mellett az elnök rendelkezik. Az egyesület tagjai
tudomással bírnak arról, hogy az egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a
tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az
egyesület éves költségvetésében jóváhagyott összegek rendeltetés szerinti felhasználásáért, a
mindenkori pénzügyi előírások betartásáért, az egyesület ingó- és ingatlan vagyontárgyainak
kezeléséért az elnök a felelős.
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VI. Záró rendelkezések
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az
irányadóak.
Az egyesület jogi személy, olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező
szervezet, amely az alapszabályban megfogalmazott célok elérésére alakult, nyilvántartott
tagsággal rendelkezik és céljainak elérése érdekében szervezi tagságát.
Az egyesület megszűnik:
a) feloszlással;
b) feloszlatással;
c) más társadalmi szervezettel való egyesüléssel;
d) megszűnésének megállapításával.
Az egyesület megszűnése esetén a fennmaradó vagyon a közgyűlés által kijelölt, az egyesület
céljaival, hasonló célokkal rendelkező más társadalmi szervezetet illet. Az ezzel kapcsolatos
teendők ellátása a felszámolók feladata. Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg
vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés,
vagyona állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon
felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. Felelős: az egyesület elnöke.
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