
Alapszabály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

1.1 A Szövetség neve: "H-Union" Magyar Társadalom- és Gazdaságfejlesztési
Szövetség

1.2 Rövidített neve: H-Union

1.3 A Szövetség székhelye: 3300, Eger, Faiskola út 12/b. 1116.

1.3.1 A Szövetség telephelyei :

• 3300, Eger, Deák Ferenc út 51. tsz. 3.

• 3300, Eger, Kisköporos dűlö, hrsz.: 21999.

• 3326, Ostoros, hrsz.: 2090.

• 3326, Ostoros, Honvéd út 5.

1.4 levelezési cím: 3300, Eger, Faiskola út 12/b. II/6.

1.5 A Szövetség működési területe: működése kiterjed az ország egész
területére.

1.6 A Szövetség jogállása: önálló jogi személy.

1.7 A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. (1997. évi Cl.Vl.
törvény 1. fejezet, 4.§. (1). d.)

A SZÖVETSÉG CÉLJA

2.

1997.évi Cl.V]. törvény 5.fejezet 26.§. szerint:

1. az euroatlanti integráció elősegítése.

2. egészségmegorzes, betegségmegelőzés, gyógyító·, egészségügyi

rehabilitációs tevékenység,

3. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

4. tudományos tevékenység, kutatás,

5. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

6. kulturális tevékenység,

7. kulturális örökség megóvása,



8. természetvédelem, állatvédelem,

9. környezetvédelem,

10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

11. hátrányos helyzetűcsoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

12.emberi és állampolgári jogok védelme,

13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli

magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

14. munkaerőpiacon hátránvos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának

elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó

szolgáltatások,

15. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez,

fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység,

Célja, hogy segítse az ország Európai Unióhoz történő felzárkózását,
integrálja és információval lássa el a civil és a gazdasági szféra szereplőit.

Folyamatosan figyelemmel kísérje Magyarország és az Európai Unió
pályázatait, ezekről tájékoztatást, tanácsadást és szakmai támogatást nyújtson.

Célja olyan típusú humánerőforrás fej lesztés , melynek keretében olyan
tovább- és átképző tréningek valósulhatnak meg, melyek államilag nem
finanszírozottak, és/vagy kívül esnek az iskolarendszer határain. Kiemelt figyelmet
kívánunk fordítani a pályázatok sikeres megirásához szükséges tudás átadására,
oktatások, képzések keretében kívánjuk ezen tevékenységet megvalósítani.

Gyakorlati közreműködésével részt vállaljon az információs társadalom
fejlesztésében, lehetőséget nyújtson a számítástechnika és az Internet nyújtotta
lehetőségek kiaknázásában.

Célunk, hogy szerepet vállaljunk a
együttműködésének kialakításában,
koordinálásában, versenyképességük
érdekében.

kis és középvállalkozások hálózatos
tevékenységük összehangolásában,

és piaci részesedésük növekedése

Szerepet vállaljon az Uniós egyezmények betartásában, mind szellemi, mind
anyagi eszközeivel segítse akistérségek felzárkózását.

A területfejlesztés, mint kiemelt fontosságú társadalmi tevékenység szereplői
közötti információáramlás elősegítése, illetve hatékonyabbá tétele. Az ország eddig
mind társadalmi, mind természeti szempontok szerint feltáratlannak ítélhető, illetve
kevéssé ismert, de turisztikai értékkel rendelkező területeinek felkutatása.



A falusi turizmus, az ökoturizmus, a lovas turizmus és a gyógyturizmus
népszerűsítése hazánkban és határainkon kívül; falufejlesztés és felújítás, a vidék
tárgyi és kulturális örökségének védelme és megőrzése.

Célja, hogy megkülönböztetett figyelmet fordítson a környezetvédelmi
alapokra helyezett ipar és mezőgazdaság kialakulására.

Célja, hogy tevékenységévei részt vállaljon a közösségi pénzeszközök
hatékony, igazságos és jogszabályok szerinti elosztásában, segítse és koordinálja a
közbeszerzési eljárások Uniós előírások szarinti lebonyolítását.

A Szövetség célja továbbá a tagok által megvalósított programok
színvonalának emelése, továbbfejlesztése, koordinálása, mely a végzett
tevékenység összehangolásával, megfelelő kooperációval, a tagok egymás közötti
rendszeres tapasztalatcseréjével segíti e célok elérését. Fontos feladata a
Szövetség tagjainak közös érdekvédelme, érdekegyeztetése, civil társadalom
erősítése.

Törekszik a helyi önkormányzatokkal, kamarákkal közös platform
kialakítására, a non profit szektor támogatására, regionális gondolatok
kialakítására, a Szövetség hazai és nemzetközi elismertetésére.

Célunk, a megújuló energiahordozó-felhasználás növelése, a kisebb
környezeti terheléssei járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése;
növeini a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamosenergia szerepét az
összenergia felhasználáson belül. Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani mind a
lakossági mind a közületi épületenergetikai fejlesztesek bevezetésére.

A társadalom és a környezet harmonikus viszonyának bemutatásán keresztül
tudatos fogyasztói magatartásmintákat szeretnénk megszilárdítani, nem csupán
elméleti oktatás keretében, hanem konkrét, fizikailag is megvalósuló projektek által.
Ezen belül kiemelt célterületként kezeljük az anyagtakarékosság, a huJladék
megelőzés, illetve szelektív hulladékgyűjtés igényének kialakítását. Az energia- és
víztakarékosság módszereinek és lehetőségeinek megismertetésévei egyaránt
szeretnénk környezettudatos fogyasztói viselkedésekre átnevelni a felnőtt
korosztályt, és ezen magatartásmintákat interiorizálni a felnövekvő új generációkban.

Ennek érdekében feladatként tűzzük ki, hogy a társadalom minél szélesebb
körében tudatosuljon a fenntarthatóság mint értékrend, ismertté váljanak a
fenntartható alternatívák használatának módjai és a fogyasztás környezeti hatásai,
valamint javuljon a különböző fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége,
elérhetősége és használata. Célunk olyan programok megvalósítása, melyek a
célközönség számára lehetőségeket teremtenek tájékozódásra, tanulásra,
képességfejlesztésre mindennapi életvitelük során.

A gazdasági növekedés forrásai között az egyik legjelentősebb tényező az
innováció. Ennek érdekében támogat juk mind a magánszemélyek, mind a
vállalkozások, az oktatási intézmények innovatív tevékenységét, kutatás-
fejlesztésen alapuló új termékek, szolgáltatások, technológiák kialakítását,
létrehozását.



Célunk a stabil foglalkoztatási helyzet kialakítása, a munkájukat vesztett
emberek újbóli elhelyezésének támogatása, az álláskeresési idő lerövidítése, mivel
ez megakadályozza a munka világával való kapcsolat leépülését, a megszerzett
munkatapasztalat, gyakorlat erózióját, az álláskereső kényszerű alkalmazkodását a
munkanélküli léthez, illetve esetleges mentális sérülését.

Részt vállalunk olyan turisztikai szolgáltatások kialakításában és attrakciók
fejlesztésében melyek által a turisták igényei magasabb színvonaion és a
meglévőnél szélesebb spektrumban elégíthetőek ki. Ezáltal kívánjuk növeini a
vállalkozások jövedelmezőségét, az adott térség vonzerejét, és mérsékelhetjük a
turizmus időbeli koncentráltságát. Fontos célunk, hogy segítsük a vállalkozásokat
abban, hogyameglévő, sok esetben természetesen adott turisztikai atlrakciókra
nagyobb figyelmet fordítsanak, és ezekhez kapcsolódó programokat alakítsanak ki:
horgász- és viziturizmus, geocaching, gasztra-kulturális rendezvények, hagyományos
és népi konyhaművészet, hagyományőrző tevékenységek, foglalkozások.

A Szövetség céja a magyar mezőgazdaság stabilitásának minden
eszközzel törtértö segítése. A mezőgazdaság, az élelmiszeripar, valamint a
kapcsolódó kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek gazdaságunk alappilléreit
jelenthetik, mely által nagymértékben csökkenthető az idegen tőkétől való
függőségünk. Nemzetgazdasági hatásain túl komoly társadalmi, szociológiai
jelentősséggel bír, mivel egy jól szervezett, megfelelően működő agrárium a
lakosság széles rétegei számára tud munkát és megélhetést biztosítani, csökkentve
az alulképzettségből, korosztályi jellmzőkből fakadó hátrányokat.

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

3.

3.1 A Szövetségnek rendes tagja lehet minden olyan magyarországi, jogi
személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, illetve természetes személy, amely/aki a Szövetség céljaival
egyetért, és jelen Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezönek ismeri el,

3.2 A tagok belépése önkéntes.

3.3 Az Elnökség jogosult új tagot felvenni, a tagsági jogviszony az elnökségi
határozat megszületésével jön létre, melyet nyilvántartásba vétel kísér. A
tagfelvétel határozattlan időre szól.

3.4 A tagsági viszony megszűnik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó
kizárással, továbbá a Szövetség megszűnése, illetve a tag kilépése, vagy
elhalálozása esetén.



I

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

3.5. A tagok jogai:

- a tagok jogosultak a 2. pontban meghatározott célok elérése érdekében eljárni, a
Szövetség tevékenységében és a Közgyűlésen részt venni,
Tisztségekre jelölést tehetnek és választhatok
Közgyűlés összehívására és annak napirendjére vonatkozó javaslattétel,
szavazat a határozatok meghozatalához,
a Szövetség szolgáltatásainak, információinak igénybevétele.

3.6. A tagok kötelezettségei:

a Szövetség célja elérése érdekében végzett munkában való részvétel,
információ megadása,

a Szövetség Alapszabályában és a határozataiban foglaltak betartása, ajánlásai
figyelembevétele,

a Szövetség etikai normáinak betartása,

3.7. Tagjain kívül más is részesülhet a Szövetség közhasznú szolgáltatásaiból (1997.
évi ctvi. törvény 1. fejezet, 4.§. (1). a.)

A KÖZGYŰLÉS

4.

4.1. A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve az évente egy alkalommal kötelezően
megtartandó Közgyűlés. Ülései nyilvánosak, de a nyilvánosságot a jelenlévő tagok
egyszerű szótöbbséggel kizárhatják, ha az ülés témája személyiségi vagy
adatvédelmi, továbbá üzleti érdeket sért. Időpontját a Szövetség Internetes
honlapján kell közzé tenni legalább 8 nappal a Közgyűlés időpont ja előtt

4.2. A Közgyűlést a Szövetség elnöke hívja össze, és a meghívás akkor szabályos,
ha abból megállapítható a tervezett napirend, továbbá ha arról a tagok legalább 8
nappal a Közgyűlés időpontia előtt értesülnek.

4.3. Az elnök kivételes esetben rendkivüli közgyűlést hivhat össze.

4.4. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a. a tisztségviselők, elnökség megválasztása, visszahivása
b. a tisztségviselők éves beszámolójának, és a következő éves terv elfogadása
c. megszűnés, egyesülés, szétválás elfogadása, az alapszabály módosftása
d. tag kizárása

4.5. A Közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű meghívást követően a
nyilvántartott tagoknak legalább fele + 1 megjelent.



4.6. A Közgyűlés döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza (a
4.4. pont c. és d. pontja kivételével, ehhez az összes tag 213-ának szavazata
szükséges).

4.7. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlést levezető elnök szavazata dönt

ELNÖKSÉG

5.

5.1. Az. elnökből és két alelnökből álló Elnökség a szervezet ügyintéző és képviseleti
szerve.

5.2. Két közgyűlés között az Elnökség a Szövetség ügyintézői és döntéshozó
testülete.

5.3. Az Elnökség mindazon kérdésekben eljárhat, melyek nem tartoznak a
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

5.4. Az. Elnökség jogosult új tagot felvenni.

5.5. A választott elnök képviseli a Szövetséget, és jogosult a Szövetség ügyeinek
intézésére. Az. ügyintézésen betol az elnök gondoskodik:

a 2. cikkben meghatározott célok elérése érdekében kifejtendő tevékenység
szervezéséről,
a Kőzgyűlés és az elnökségi ülés összehlvásáról, és dőntéseinek
végrehajtásáról.
a Szövetség kiadványaínak szerkesztéséről és kiadásáról
az éves beszámoló ésa terv elkészítéséről
a pénzkezelésről és az egyesület könyveinek vezetéséről
az elnökség munkájának vezetéséről és szervezéséről

5.6. Az Elnökség az elnök vezetésével szükség szerint, de legalább évente elnökségi
ülést tart. Az. ülést a Szövetség elnöke hívja össze és vezeti. Az. Elnőkség ülései
nyilvánosak. Ügyrendjét maga állapítja meg. Napirendjét az elnök ismerteti.

5.7. Az elnökségi ülés határozatképes, ha az elnök és valamelyik alelnök jelen van.
Döntéseit konszenzussal hozza.

5.8. Az. elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, de feljegyzés is készíthető, amit
minden jelenlévő aláír.

5.9. Az. Elnökség hatáskörébe tartozik:
a Szövetség tevékenységének a Közgyűlések határozataival összhangban álló
irányítása

- Alapszabály módositás beterjesztése a közgyűlésre
Bizottságok létrehozatala



5.10. Bankszámla felett az elnök és a két alelnök közül bármelyik két személy
együttesen rendelkezik.

5.11. Az elnököt távollétében az alelnökök helyettesítik. Az elnök jogkörét
esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve meghatalmazással az
alelnökökre átruházhatja.

5.12. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú
szervezet 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.

Az EGYESÜLET, GAZDÁLKODÁSA

6.

6,1. A Szövetség a 2. pontban meghatározott célok elérése érdekében felmerülő
egyéb kiadásait pályázatok elnyeréséböl, szponzorok támogatásából, jogi és
magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, illetve gazdasági, vállalkozói
tevékenység bevételeiből fedezi.

6.2. A Szövetség tartozásaiért a saját vagyonával felel.

6.3. A tagok a Szövetség tartozásaiért nem felelnek.

6.4. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez; (1997. évi Cl.Vl. törvény 1. fejezet, 4.§. (1). b.)

6.5. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja; (1997.évl elVI. törvény 1. fejezet, 4.§.(1). c.)

6.6 Az Szövetség tisztségviselőit tevékenységükért járandóság nem illeti meg,
viszont költségtérítésben részesülhetnek.

NYILVÁNOSSÁG

7.

7.1 A Szövetség éves beszámolóját az elnök ismerteti a közgyűlésen, és azt a
közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hagyja jóvá.
7.2 Az elnökség és a közgyűlés határozatait a határozatok könyvében, évenkénti
sorszámozással kell nyilvántartani oly módon, hogy rögzíteni kell a döntés tartaimát,
időpontját, és hatályát, továbbá a döntést támogatók, illetőleg ellenzők számarányát.
A határozatok könyvét a Szövetség irodája vezeti.

"7



7.3 Tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja - elektronikus hírlevél formájában - a
tagokat, a nyilvánosságot (Internetes honlapon). Hírleveleit, az Egyesület
működésének számszerű adatait, Alapszabályát az Interneten nyitott honlapon
mindenki számára lehívhatóvá, megtekinthetővé, letölthetövé teszi.

7.4 Az elnök gondoskodik a szarvezet döntéseinek érintettekkel való közléséről
írásban, igazolható módon.

7.5 A testületi szervek döntéseit a szervezet székhelyén elhelyezett hirdető táblán
és az Internetes honlapon hozza nyilvánosságra.

7.6 A szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, a
szervezet székhelyén előre egyeztetett időpontban.

7.7 A szervezet működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról,
valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és Internetes honlapján
tájékoztatja a nyilvánosságot.

7.8 Az Alapszabály, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés egy-egy
példányát a Szövetség irodájában, bárki számára hozzáférhető helyen kell tartani,
továbbá az Internetes honlapon kell közzé tenni. A Szövetség működése során
keletkezett iratokba, a határozatok könyvébe bárki betekinthet, és azokról saját
költségén másolatot készíthet.

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE

8.

8.1. A Szövetség megszűnik feloszlással, feloszlatással, egyesülésseI, illetve
megszűnésének megállapításával.

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülési jogról szóló
1989. évi II. tv. rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési
határozatok az irányadók.

Eger, 2011. február 3.
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