
A Magyarországi Eszperantó Szövetség
ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

A  Magyarországi  Eszperantó  Szövetség  a  2021.  december  12.  napján megtartott,
Közgyűlésén  az  alapszabályt  2016.  december  18-án  kelt  alapszabály
szövegezéséhez  képest  2021.  december  12.  napjától  az  alábbiak  szerint
módosítja (a módosítások félkövér dőlt betűvel kerültek megjelölésre. A törölt
rendelkezések  oly  módon  kerültek  megjelölésre,  hogy  a  félkövér,  dőlt  betűk
áthúzásra kerültek):

1. Az Alapszabály III. fejezetének 2.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.1.1. A tag felvétele belépési nyilatkozat alapján, az éves tagdíj befizetésével, a tagnyilvántartó lap kitöltésével,
és  a  tagnyilvántartásba  való  bejegyzésével  megtörténik,  melyről  az  Elnökség  gondoskodik.  Az  egyesület
megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A két tanú aláírásával ellátott,
kérelmező által aláírt belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől
számított  60 napon belül,  egyszerű szótöbbséggel,  nyílt  szavazással  határoz a tagfelvételről.  Az Elnökség a
határozatát  annak meghozatalát  követő 15 napon belül  írásba foglaltan, igazolt  módon kell  megküldeni  a
tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

A felvételt nyert tag a tagfelvételről szóló határozat kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles megfizetni az
éves tagdíjat. 

2. Az Alapszabály III. fejezetének 2.1.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.1.6. A tagdíj éves díjából kedvezményre jogosult a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elért nyugdíjas és a
közép-, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója. 

3. Az Alapszabály V. fejezetének 1.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.1.2.  A  Szövetséggel  közvetlenül  tagsági  viszonyban  lévő  olyan  tagok,  akik  egyetlen  csoportos  taghoz,
tagegyesülethez  sem  csatlakoznak,  minden  20.  tagdíjat  fizető  tag  után  1  fő  küldött  delegálására  jogosultak,
azonban maximum 9 5 fő képviselőt küldhetnek a Közgyűlésbe. A delegált képviselő akadályoztatása esetén nem
helyettesíthető. A csoportos tagok a III. fejezet 5.2. pontjában meghatározott létszámú képviselővel képviseltetik
magukat a Közgyűlésben.    

4. Az Alapszabály VIII. fejezetének 9. pontja az alábbiak g) alponttal egészül ki:

9.  A Szövetség  bankszámlája  feletti  rendelkezési  jogot  az  Elnök  önállóan az  Általános  Alelnökkel  vagy  a
Gazdasági Alelnökkel  együttesen,  továbbá  az  Általános  Alelnök és  a  Gazdasági  Alelnök együttesen  jogosult
gyakorolni.

Az Alapszabály egyéb rendelkezési változatlanok maradnak.

Budapest, 2021. december hónap ….. napján 

                        ……………………………….. ………………………………
                                            Elnök                                                               Általános alelnök
                  Magyarországi Eszperantó Szövetség                       Magyarországi Eszperantó Szövetség
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A Magyarországi Eszperantó Szövetség
ALAPSZABÁLYA

Egységes szerkezetben

A Magyarországi Eszperantó Szövetség 1902-ben alakult  Magyar Eszperantisták Egylete  néven.
1960-tól Magyar Eszperantó Szövetség néven működött és az 1989. évi II. törvény az egyesülési
jogról  15.  paragrafusának  (1)  bekezdése  alapján  a  Fővárosi  Bíróság  ezen  a  néven  vette
nyilvántartásba  1989.  november  20-án  556.  sorszám  alatt.  Jelenlegi  nevét  (Magyarországi
Eszperantó Szövetség) 1991. június 1-én vette fel.

A Szövetség az Alapszabályban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a Szövetség
demokratikus,  önkormányzati  elven  alapuló  működését,  elősegíti  a  tagok  jogainak  és
kötelességeinek érvényesülését.

A Magyarországi Eszperantó Szövetség a  2021. december 12. napján megtartott Közgyűlésén  a
2016.  december  18.  napján  kelt  Alapszabály  szövegéhez  képest,  módosította  és  egységes
szerkezetbe  foglalta  az  Alapszabály  szövegét  (a  2016.  december  18.  napján  kelt  Alapszabály
szövegéhez  képest  a  módosítások  félkövér  dőlt  betűvel  kerültek  megjelölésre.  A  törölt
rendelkezések oly módon kerültek megjelölésre, hogy a félkövér, dőlt betűk áthúzásra kerültek). 

I. fejezet

A Szövetség adatai

1. A Szövetség neve: Magyarországi Eszperantó Szövetség (a továbbiakban: Szövetség), nevének
rövidítése:  MESZ.  Neve  eszperantóul:  Hungaria  Esperanto-Asocio.  Nevének  rövidítése
eszperantóul: HEA. 

2. A Szövetség székhelye: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. (OKISZ Inkubátorház).

3. A Szövetség nemzetközi és országos, föderatív alapon szerveződő, civil szervezet. 

4. A Szövetség törvényességi ellenőrzését az ügyészség látja el.

5. A Szövetség hivatalos nyelve az eszperantó és a magyar.

II. fejezet

A Szövetség célja, feladatai, jogállása

1. A Szövetség célja: igazságosabb nemzetközi kommunikációs rendszer megteremtése érdekében a
társadalmi környezet tájékoztatása a nemzetközi kommunikáció állapotáról, valamint az eszperantó
nemzetközi nyelvről és közösségéről; a közösség számára újabb tagok és támogatók megnyerése; az
eszperantó nemzetközi nyelv elsajátításának és alkalmazásának elősegítése, valamint az eszperantó
nyelv és kultúra ápolása, gazdagítása; ezek megvalósítására tagsága tevékenységének szervezése.

2.  A Szövetség  céljának  megvalósítása  érdekében  együttműködik  minden  állami,  társadalmi  és
gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel - országhatároktól függetlenül -, amelyek
segítik a Szövetség eredményes működését és céljainak megvalósítását.
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3.  A  Szövetség  jogi  személy,  mely  céljai  megvalósításához  szükséges  anyagi  feltételek
megteremtése  érdekében  a  jogszabályok  előírásai  szerint  gazdasági,  vállalkozási  tevékenységet
folytathat,  gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre,  ilyenbe tagként beléphet,  könyveket,
folyóiratokat,  kép-  és  hanghordozó  anyagokat  adhat  ki.  A  Szövetség  gazdasági-vállalkozási
tevékenységet csak a jelen Alapszabályban foglalt céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez. A Szövetség vagyonával önállóan gazdálkodik. A Szövetség a gazdálkodása
során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységei és céljai
elérésére  fordítja.  A Szövetség  neve  alatt  jogokat  szerezhet  és  kötelezettségeket  vállalhat,  így
különösen:  tulajdont  szerezhet,  szerződést  köthet,  pert  indíthat.  A Szövetség  tartozásaiért  saját
vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal
nem felelnek. 

4. A Szövetség szerződéseit tevékenysége keretében önállóan, saját belátása és akarat elhatározása
szerint, szabadon köti céljainak megvalósítása érdekében. Az általa kötött szerződések jogosítottja,
ill. kötelezettje a Szövetség. 

5.  A Szövetség  kulturális  szervezet,  amely  tájékoztatja  a  társadalmi  környezetet  a  nemzetközi
kommunikáció időszerű kérdéseiről, az eszperantó nyelvről és közösségéről; támogatja és elősegíti
az eszperantó nyelv oktatását, és ezek érdekében tanfolyamokat, képzéseket, tájékoztatókat, hazai
és  nemzetközi  együttműködést  szervez.  Tagjait  rendszeres  önművelésre,  az  eszperantó  nyelv
tökéletes elsajátítására és további nyelvek tanulására ösztönzi.

6. A Szövetség erősíti tagjaiban a humanista szemléletet: a békére, az emberiség közös értékeinek
megismerésére, megbecsülésére irányuló törekvést, és a kölcsönös egymásra utaltság, valamint az
egész emberiségért és annak környezetéért való felelősség tudatát. 

7. A Szövetség az eszperantó világmozgalom részeként tevékenykedik.  Részt vesz a nemzetközi
eszperantó szervezetek munkájában.  A nemzetközi  nyelv alkalmazásával  és terjesztésével  erősíti
tagjaiban a különböző nemzetek és kultúrák iránti megértést, toleranciát, a különböző kultúrák és
más  nemzetek  értékeinek  megismerését  és  megismertetését.  Ennek  érdekében  képviseli  a
magyarországi  eszperantistákat,  azok  szervezeteit  a  nemzetközi  eszperantó  életben  és  külföldi
rendezvényeken, valamint kölcsönös együttműködés keretében kapcsolatot tart fenn más országok
eszperantista szervezeteivel. 

8.  A  Szövetség  a  különböző  anyanyelvű  egyének  és  csoportok  közötti  kommunikáció
megkönnyítésével ösztönzi a közvetlen, személyes kapcsolatok létesítését. Ily módon járul hozzá
nemzetközi, kulturális kapcsolatok létrejöttéhez, fejlesztéséhez.  

9. A Szövetség a demokrácia szellemisége és elvei alapján határozza meg szervezetét és működését.
Ennek  megfelelően  nemzeti,  faji,  nemi,  vallási,  politikai,  nyelvi,  társadalmi  különbségekre  és
állampolgárságra való tekintet nélkül tömöríti az eszperantóért tevékenykedőket. 

10. A Szövetség tevékenységének alapvető működési elve az emberi jogok, különösen az egyén
nyelvi  identitásának  megőrzéséhez  való  jog,  annak  tiszteletben  tartása,  valamint  e  jogok
érvényesítése.  Ennek  értelmében  a  Szövetség  a  nyelvi  diszkrimináció  megszüntetésének  elve
alapján állást foglalhat különösen a céljait és működését érintő nyelvalkalmazási, nyelvoktatási és
egyéb, a nyelvvel kapcsolatos, belföldön vagy a nemzetközi kapcsolatokban felmerülő kérdésekben.
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11.  A Szövetség  politikai  kérdésekben  semleges.  A Szövetségnek  politikai  alapon  szerveződő
egységei  vagy  tagegyesületei  nem  lehetnek.  A  nyelvpolitikai  kérdéseken  túlmenően  politikai
ügyekben  a  Szövetség  egyetlen  szerve,  tagegyesülete,  tisztségviselője  egyéni  tagja  ebben  a
minőségükben nem foglalhatnak állást. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

12. A Szövetség legfőbb szervének hozzájárulása szükséges a Szövetség nevéhez hasonló vagy a
Szövetség  nevével  összetéveszthető  nevet  felvenni  kívánó  tagegyesületnek,  más  eszperantó
szervezetnek a névfelvételéhez. A Szövetség legfőbb szerve útján köteles tiltakozni és a szükséges
intézkedést megtenni minden olyan szervezet névviselése ellen, amely a Magyarországi Eszperantó
Szövetség  nevével  összetéveszthetően  hasonló,  vagy  amely  a  Magyarországi  Eszperantó
Szövetséghez való tartozást ill. annak látszatát kelti, és amely / aki a Szövetség nevével visszaél. Ide
értve a domain-névvel történő visszaélést is és azt is, amikor a Szövetség arculatát, nevét ki- vagy
felhasználva könyvkiadás, oktatás vagy egyéb területen jövedelemszerző tevékenységet folytatnak.

13.  A Szövetség  -  legfőbb  szerve  útján  -  köteles  megakadályozni  minden  olyan  cselekményt,
tevékenységet,  amely  a  Szövetségnek  -  akár  anyagi,  akár  erkölcsi  -  hátrányt,  kárt  okoz,  a
Szövetséget céljai elérésében hátráltatja, a Szövetség hírnevét csorbítja. A Szövetség - Elnöksége
útján  -  köteles  fellépni  és  megtenni  a  szükséges  intézkedéseket  (felelősségre  vonási,  fegyelmi,
büntető-, polgári eljárási, szabálysértési stb.) minden olyan a tag, tisztségviselő vagy a Szövetség
szervei által elkövetett cselekmény miatt, amely az Alapszabállyal, a Szabályzattal vagy a hatályos
jogszabályokkal  ellentétes,  ill.  azokba ütközik.  Ide értve azt  is,  amikor  a tag,  a tisztségviselő a
Szövetség valamely szervének hozzájárulása vagy felhatalmazás nélkül tesz meg intézkedéseket - a
halaszthatatlan és rendkívül sürgős intézkedést kivéve. 

14. A Szövetség az alábbi tevékenységeket is ellátja:

-  Az  eszperantó  nyelvvel  kapcsolatosan  kulturális,  oktatási  és  közművelődési  programok
szervezése, és egyéb ilyen irányú tevékenység folytatása.

- Az eszperantó nyelv megismertetése, terjesztése érdekében közösségi programokat (például:
szabadidős-,  és  sportesemények,  táborozás,  klubdélutánok,  előadások,  konferenciák,
kongresszusok) szervez.

- A Szövetség eszperantó nyelv elsajátítását ösztönzi, ennek érdekében tanfolyamokat szervez,
könyveket ad ki. 

III. fejezet

A Szövetség tagsága

1. A Szövetségnek egyéni és csoportos tagjai vannak. 

2. A Szövetség tagja lehet minden 14. életévét betöltött magyar állampolgár, amennyiben elfogadja
a Szövetség alapszabályát.
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2.1.1.  A tag felvétele belépési nyilatkozat alapján, az éves tagdíj befizetésével, a tagnyilvántartó
lap  kitöltésével,  és  a  tagnyilvántartásba  való  bejegyzésével  megtörténik,  melyről  az  Elnökség
gondoskodik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával
keletkezik.  A  két  tanú  aláírásával  ellátott,  kérelmező  által  aláírt  belépési  nyilatkozatot  az
elnökséghez  kell  benyújtani,  amely  szerv  a  kérelem  beérkezésétől  számított  60  napon  belül,
egyszerű  szótöbbséggel,  nyílt  szavazással  határoz  a  tagfelvételről.  Az  Elnökség  a  határozatát
annak meghozatalát követő 15 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a
tagfelvételt  kérelmező  számára.  A tagfelvételi  kérelem elutasítása  esetén  jogorvoslatnak helye
nincs.

A felvételt  nyert  tag  a  tagfelvételről  szóló  határozat  kézhezvételtől  számított  30  napon  belül
köteles megfizetni az éves tagdíjat.

2.1.2. A tagfelvételt elutasító határozat meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik.

2.1.3. A Szövetség tagja a Szövetségen belül egyidejűleg több szervezeti egységnek is tagja lehet. 

2.1.4.  A tag  azokban a  szervezeti  egységekben,  amelyekhez  tartozik,  választhat  és  a  Szövetség
bármely tisztségére megválasztható. 

2.1.5.  A tag  kötelessége  a  Közgyűlés  által  meghatározott  éves  tagsági  díj  határidőben  történő
megfizetése,  mely  történhet  postai  úton,  a Magyarországi  Eszperantó  Szövetség bankszámlájára
történő átutalással,  és  személyes  befizetés  útján.  Az éves  tagdíj  fizetése  az adott  év április  30.
napjáig  esedékes. Késedelmes  fizetés  esetén  a  tag  jogait  a  fizetésig  nem  gyakorolhatja.  Ha  a
tagdíjfizetés az adott év december 31. napjáig nem történik meg, az érintett tagot írásban, igazolható
módon 30 napos póthatáridővel fel kell hívni, hogy elmaradt tagdíját fizesse meg. Amennyiben a 30
napos póthatáridő is eredménytelenül telik el, a tagot a Szövetség kizárja a III. fejezetben foglaltak
szerint. 

2.1.6. A tagdíj éves díjából kedvezményre jogosult a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elért
nyugdíjas és a közép-, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója. 

2.1.7. A tag a tagdíj  fizetésén túl más anyagi szolgáltatásra nem kötelezhető.  A tag a Szövetség
tartozásaiért nem felel, ide nem értve az általa szándékosan okozott kárt, anyagi hátrányt. 

2.1.8. A tag jogai: 
a) részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, észrevételeket, javaslatokat
tehet, véleményt nyilváníthat a Szövetség működésével kapcsolatban;
b) a tag ajánlásokat tehet a Szövetséget érintő kérdések megtárgyalására;
c)  az  általa  kezdeményezett  ügyben  felvilágosítást  kérhet  a  Szövetség,  az  Elnökség
tevékenységéről, intézkedéséről, amelyre az Elnökség 60 napon belül köteles választ adni;
d)  választhat,  illetve  választható  a  Szövetség  ügyintéző  és  képviseleti  szerveibe,  illetve
tisztségeire;
e) indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség ülésének napirendi pontjaira;
f) betekinthet a Szövetség nyilvántartásaiba, irataiba,  
g)  a  tagok  egyharmada  írásban  az  ok  és  a  cél  megjelölésével  rendkívüli  Közgyűlés  és
rendkívüli Elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti, 
h)  megismerheti  a  Szövetség  terveit,  célkitűzéseit,  részt  vehet  ezek  alakításának
folyamataiban, 
i) a Szabályzatban meghatározott módon igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait. (Egyes
korlátozott  számú  szolgáltatás  és  kedvezmény  igénybevételét  az  Elnökség  a  tagsági
viszonyokon kívül egyéb feltételekhez is kötheti.)
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2.1.9. Bármely tag joga, hogy a Szövetség vagy valamely szervének törvénysértő határozatát - a
tudomásra  jutástól  számított  30  napon  belül  -  a  bíróság  előtt  megtámadhatja.  A  határozat
meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

2.1.10. A tag kötelezettségei: 
a)  eleget  tenni  az  Alapszabályban  meghatározott  kötelezettségeinek  és  Közgyűlési
határozatban vállalt feladatainak, 
b)  betartani  a  Szövetség Alapszabályát,  Szabályzatát,  határozatait,  valamint  elősegíteni  a
Szövetség munkáját, a kitűzött célok megvalósítását, 
c) megfizetni az éves tagsági díjat, 
d) a Szövetség vagyonát és eszközeit megóvni, gyarapítani, 

2.2. Örökös tag lehet az, aki a befizetéskor érvényes éves rendes tagdíj hússzorosát egy összegben
befizeti. Ezzel az örökös tag a további tagdíj fizetése alól mentesül. Az örökös tag tagsága azonban
nem akadálya az örökös tagság örökös tag, vagy a Szövetség általi megszüntetésének.  Az örökös
tagot tagra a tagra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal a különbséggel, hogy az örökös
tag tagdíjfizetés elmulasztása miatt nem zárható ki a Szövetségből.    

2.3.  A Közgyűlés  tiszteletbeli  taggá  választhatja  a  Szövetségben,  a  Szövetségért  kiemelkedő
tevékenységet végző személyt, illetve a tagot egyszerű többséggel. A tiszteletbeli tag mentesül a
tagdíjfizetési kötelezettség alól. A tiszteletbeli tag a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt,
szavazati joggal nem rendelkezik és a Szövetség tisztségeire nem választható. 

2.4. A Szövetség természetes személyű tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti tagok jogaikat - a jogszabályok által
megkívánt alakiságoknak megfelelő képviseleti felhatalmazás, meghatalmazás alapján - képviselőik
útján gyakorolhatják.

3. Az egyéni tagok lehetnek az örökös és tiszteletbeli tagok és a tiszteletbeli elnökök is. 

4. Az egyéni tag tagsági viszonya megszűnik:
a) a tag halálával,
b) a Szövetség megszűnésével,
c) a tag kilépésével,
d) a tag kizárásával,
e) a tagdíjfizetés elmaradása esetén.

4.1. Az Elnökség kizárja a Szövetség tagjai közül:
a) azt a tagot, aki az I. fejezetben foglaltak érvényesülését, a Szövetség célját felróható, a
Szövetség eszméivel összeegyeztethetetlen magatartásával gátolja, a Szövetséggel, ill. annak
bármely tagjával, szervével, tisztségviselőjével szemben etikátlan magatartást tanúsít, ill. a
Szövetség vagy annak bármely szervének munkáját ellehetetleníti, 
b) azt, aki az Alapszabályt súlyosan megsérti vagy más, súlyos fegyelmi vétség vagy egyéb
jogszabály megsértése miatt a Szövetségi tagságra méltatlanná vált, 
c)  azt,  aki  a  Szövetség  Alapszabályával  ellentétes,  meg  nem  engedett  célra,  burkolt
tevékenység  folytatása  érdekében  csatlakozott  a  Szövetséghez,  és  ily  módon  fejtett  ki
tevékenységet, és aki nem a Szövetség céljait szem előtt tartva tevékenykedett,   
d) azt,  aki a Szövetség céljait,  a Szövetség szervezetét,  tagságát,  magát a Szövetséget és
annak eszmeiségét, hátterét a Szövetség érdekeivel ellentétes célra vagy saját ill. szervezete
céljaira használja fel, 
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e) aki a Szövetség vagyonát, eszközeit felróható módon károsítja, aki a Szövetségnek anyagi
kárt  és  erkölcsi  hátrányt,  kárt  okoz,  aki  a  Szövetség  vagyonával,  eszközeivel  nem
megfelelően,  kárt,  hátrányt  okozva  gazdálkodik,  aki  a  Szövetség  vagyonát,  eszközeit
-engedély nélkül - saját céljaira használja fel, 
f) aki a tagságra vonatkozó bejelentési, nyilvántartási kötelezettségét elmulasztja vagy ezzel
összefüggésben valótlan adatot közöl,
g) aki a tagdíjfizetési kötelezettségét az adott év december 31. napjáig nem teljesíti, és a vele
írásban igazolható módon közölt felhívásban a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésére előírt
30 napos póthatáridőben sem fizeti meg a tagdíjat.

4.2. A tag kizárásáról első fokon az Elnökség határozattal dönt. A kizárási eljárás megindításáról az
érintett tagot írásban, igazolható módon értesíteni kell, és meg kell hívni az Elnökség azon ülésére,
amelyen a kizárásról az Elnökség döntést hoz. A kizárásról döntő elnökségi ülésen az az érintett tag
az álláspontját kifejtheti. 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.  A kizáró  határozatot  a  taggal  írásban,
igazolható módon közölni kell.  A kizárt  tag a kizárással  kapcsolatos határozat  ellen a határozat
kézbesítésétől számított 15 napon belül a Közgyűléshez intézett írásbeli fellebbezéssel élhet, melyet
az  Elnökségnél  kell  benyújtani.  A Közgyűlés  a  következő  ülésén  a  jelenlévő  tagok  2/3-ának
szavazatával határoz a kizárással kapcsolatos fellebbezésről. A Közgyűlés az Elnökség határozatát
megváltoztatja vagy helybenhagyja. 

4.3. A kilépési szándékot az Elnökséghez írásban kell bejelenteni. A tagsági viszony megszűnik az
Elnökséghez megküldött nyilatkozattal. 

4.4. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett személyes és a
tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségének teljesítése alól. 

4.5. A tagok fegyelmi ügyeiben előzetesen az Elnökség által kijelölt munkacsoportnak kell eljárnia,
amely a tényállás feltárása után határozati javaslatot tesz az Elnökségnek a szükséges intézkedés
megtételére.  

5.  A csoportos  tagok azok a  tagegyesületek,  amelyek  elfogadják  a  Szövetség  Alapszabályát  és
belépési  nyilatkozatban  vállalják,  hogy  tevékenyen  részt  vesznek  a  Szövetség  munkájában  és
megfizetik a tagdíjat. A csoportos tag felvételéről a Közgyűlés határoz. 

5.1.  A  Szövetség  tagegyesülete  lehet  azon,  jogi  személyiséggel  rendelkező,  valamint  jogi
személyiséggel nem rendelkező, Magyarországon és az Európai Unió más tagállamában (a tagállam
joga szerint) székhellyel rendelkező, önálló szervezetű eszperantista szervezet, amely 

a) elfogadja a Szövetség Alapszabályát, 
b) belépési nyilatkozatban vállalja,  hogy tevékenyen részt vesz a Szövetség munkájában,
céljai megvalósításában részben mint szervezet, részben pedig egyes tagjai útján, 
c) rendszeresen fizeti az Elnökség által meghatározott éves tagdíjat, 
d) melynek céljai részben vagy egészben megegyeznek a Szövetség céljaival, azokkal nem
ellentétesek, 
e)  minden  év  június  30.  napjáig  tagjainak  létszámáról  adatot  szolgáltat,  mely  adatok
valódiságát - felhívásra - igazolni tudja.
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5.2. A tagegyesület - tényleges, nyilvántartott, évente változó és részére rendszeresen tagdíjat fizető
- rendes tagjainak létszáma után tagdíj-hozzájárulást fizet a Szövetségnek, és ezzel arányosan helyet
kap a Közgyűlésben. Az adott évben az egyes tagegyesületek által így megszerezhető Közgyűlési
helyek száma maximum 5 fő, úgy, hogy a 30 fő alatti tagegyesület 1 fő, a 30-49 fős tagegyesület 2
fő, az 50-99 fős tagegyesület 3 fő, a 100-149 fős tagegyesület 4 fő, a 150 és afeletti tagegyesület 5
fő  küldött  delegálására  jogosult  a  Közgyűlésbe.  A tagdíj-hozzájárulás  mértéke  a  MESZ egyéni
tagdíjának 50%-a beszorozva a tagegyesületi taglétszámmal, illetve egyedi megállapodás alapján. 

5.3. A kölcsönös együttműködésen túl a Szövetség segíti a tagegyesületet céljai megvalósításában
azáltal  is,  hogy  a  Szövetség  megbízottja  hazai  szerveknél  és  az  UEA (Universala  Esperanto-
Asocio / Eszperantó Világszövetség) Választmányában tagegyesületei képviseletét is ellátja. 

IV. fejezet

Csoportok, közösségek, szakirányú szervezetek

1. A tagok maguk határozzák meg, hogy a Szövetségen belül milyen szervezeti egységet kívánnak
létrehozni.  Ezek  a  szervezeti  egységek  -  saját  szabályzatuk  szerint  -  önállóan  és  közvetlenül
választják meg tisztségviselőiket. 

2. Szervezeti egységek:
a) Csoport: az azonos lakóterületen, azonos munkahelyen, vagy azonos érdeklődésű tagok
szervezeti egysége, amely a Szövetség céljainak és feladatainak megfelelően tevékenykedik.
b) Szakcsoport: az azonos munkahelyen, azonos szakágban szakirányú tevékenységet kifejtő
tagok szervezeti egysége.
c) Szakosztály: az azonos vagy rokon szakirányú tevékenységet folytató szakcsoportokból
és egyéni tagokból álló szervezeti egység. 

3.  A  szakosztályok,  szakcsoportok  és  csoportok  vezetői,  vagy  megbízott  tagjai  képviselik
társaságukat a megfelelő hazai és nemzetközi szakmai eszperantista szervezetek előtt. 

4.  A  szervezeti  egységek  a  Szövetség  nevében  pénzügyi  kötelezettséget  nem  vállalhatnak,
gazdálkodást csak az Elnökség írásos engedélyével és az általa meghatározott módon végezhetnek. 

5. A Szövetség szakosztályai, szakcsoportjai és tagegyesületei a nemzetközi szakmai eszperantista
szervezetekkel  való együttműködésükről  és annak eredményeiről  évente írásban tájékoztatják az
Elnökséget. 

V. fejezet

A Szövetség szervezete

A Szövetség szervei:

1. Közgyűlés 
2. Elnökség 
3. Tisztségviselők: 

3.1. Elnök 
3.2. Általános Alelnök 
3.3. Gazdasági Alelnök 

4. Ellenőrző Bizottság
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1. Közgyűlés 

1.1.  A Közgyűlés  a  Szövetség  legfőbb  szerve,  amely  a  Szövetséget  érintő  minden  kérdésben
határozhat, és amely a tagságot képviselő választott küldöttekből áll. A Közgyűlés a Szövetséggel
közvetlenül  tagsági  viszonyban  lévő  tagok  küldötteinek  és  a  csoportos  tagok  képviselőinek
összessége. 

1.1.1. A Közgyűlés megbízatása 4 évre szól. 

1.1.2.  A Szövetséggel közvetlenül  tagsági viszonyban lévő olyan tagok, akik egyetlen csoportos
taghoz,  tagegyesülethez  sem  csatlakoznak,  minden  20.  tagdíjat  fizető  tag  után  1  fő  küldött
delegálására jogosultak, azonban maximum 9 5 fő képviselőt küldhetnek a Közgyűlésbe. A delegált
képviselő akadályoztatása esetén nem helyettesíthető. A csoportos tagok a III. fejezet 5.2. pontjában
meghatározott létszámú képviselővel képviseltetik magukat a Közgyűlésben. 

1.1.3. A Közgyűlésbe való delegálást a Szövetséggel közvetlenül tagsági viszonyban lévő tagok és a
csoportos  tagok,  tagegyesületek  saját  tagi  gyűlésükön  bonyolítják  le  az  Alapszabályban
meghatározottak szerint és annak figyelembe vételével, hogy a tagság meghatározásánál kizárólag
azok a tagok vehetők figyelembe: 

a) akik fél évvel a delegálás előtt már a Szövetség tagjai voltak, 
b) akik tagdíjfizetési kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek, és
c)  tagegyesület  esetén  további  feltétel:  a  tagegyesület  a  csatlakozott  tagra  vonatkozó
bejelentési,  nyilvántartási,  tagdíj-befizetési  kötelezettségének  eleget  tett  és  az  ezekre
vonatkozó  adatok  a  Szövetség  nyilvántartásából  megállapíthatóak,  ellenőrizhetőek  és  a
tagdíj a Szövetség részére befizetésre került,
d) ha a delegálásra jogosult tag egyidejűleg több csoportos tagnak, tagegyesületnek is tagja,
a delegálásra való jogosultság megállapításánál csak egyszer - nyilatkozata szerint - vehető
figyelembe, azaz csak egy szervezetnél jelölhet. Amennyiben a tag ezt a szabályt megszegi,
valamennyi jelölése, delegálása érvénytelen. 

1.1.4. A delegálást jelölés előzi meg. A jelölés akkor érvényes, ha ahhoz a jelölt írásban hozzájárult.
A delegálás  akkor  érvényes,  ha  a  delegálásra  jogosultak  20  %-a  a  delegáláson  jelen  van.  A
Közgyűlési  küldöttet  a delegálásra jogosultak legalább 5%-ának jelölése alapján,  titkos szavazás
útján kell kiválasztani. 

1.1.5.  A jelöltek  közül  azok  delegálhatók  a  Szövetség  Közgyűlésébe,  akik  a  jelölést  követő
szavazáson  a  legtöbb  szavazatot  szerzik  meg  addig,  amíg  az  Alapszabályban  meghatározott
létszámot eléri a küldöttek száma.  Nem delegálható az, aki nem szerzi meg a szavazatok legalább
10%-át. 

1.1.6.  A Közgyűlést  évente legalább egyszer  össze kell  hívni  a  hely,  az időpont  és  a  napirendi
pontok közlésével. A meghívót legalább 14 nappal a Közgyűlés időpontja előtt írásban, igazolható
módon  meg  kell  küldeni  a  résztvevőknek.  Erről  az  Elnökség  gondoskodik.  A  közgyűlési
meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az
eredeti  időpontban  megtartott  Közgyűlés  nem  határozatképes.  A  megismételt  Közgyűlés  a
meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes,
amennyiben erről a tagokat az eredeti meghívóban előre figyelmeztették. 

A meghívónak tartalmaznia kell

a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
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c) az ülés napirendjét;
d)  azt  a  figyelmeztetést,  hogy  a  megismételt  közgyűlés  az  írásban  közölt  napirendi  pontok
tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképest. A közgyűlés összeghívására
irányuló meghívóban megjelölhető a megismételt közgyűlés napja is. 

1.1.7. A rendkívüli Közgyűlést az Elnök, az Általános alelnök, illetve a Gazdasági alelnök 15 napon
belül - 30 napon belüli időpontra - köteles összehívni. 

1.1.8. A rendkívüli Közgyűlést össze kell hívni:
a) ha a tagok  egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
b) ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
c) ha azt a bíróság elrendeli. 

1.1.9. A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata. 

1.1.10. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint a fele jelen van. 
Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség  megállapítása  során  figyelmen  kívül  kell  hagyni.  Amennyiben
határozatképtelenség miatt el kell halasztani a Közgyűlést, úgy az újabb Közgyűlés 30 napon belüli
időpontban, változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül. 

1.1.11. A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat.
A határozat meghozatalakor 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 a Szövetségnek nem tagja vagy
alapítója;
e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A  Közgyűlés  határozathozatalában  nem  vehet  részt  az  a  személy,  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  a  Szövetség  cél  szerinti  juttatásai
keretében  a  bárki  által  megkötés  nélkül  igénybe  vehető  nem  pénzbeli  szolgáltatás,  illetve  a
társadalmi  szervezet  által  tagjának,  a  tagsági  jogviszony  alapján  nyújtott,  létesítő  okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.

1.1.12. A Közgyűlés üléseit az Elnök, illetve bármely Elnökségi tag vezeti.  Az Elnök, illetve az
Elnökségi tag a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül,
amelyet az ülést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két, a Közgyűlés által megválasztott tag
hitelesít.  A közgyűlési  tisztségviselők,  a levezető elnök, a szavazatszámlálók megválasztásáról a
közgyűlés a jelenlévő tagok szótöbbségével határoz. 

1.1.13. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a Szövetség megalakulásának, feloszlásának, más szövetséggel, egyesülettel, szervezettel
történő egyesülésének a kimondása; határozás más hazai vagy nemzetközi szervezethez való
csatlakozásról vagy abból való kiválásról, 
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b)  az Alapszabály megállapítása, elfogadása és módosítása,
c) az Elnökség megválasztása, felmentése, visszahívása, 
d) az éves beszámoló jóváhagyása, 
e) a tagdíj mértékének, összegének megállapítása,
f) az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása, felmentése, kizárása, visszahívása, 
g) az Elnökség, az Elnök éves beszámolójának elfogadása,
h) a pénzügyi beszámoló és a mérleg megtárgyalása, elfogadása, 
i) az éves költségvetés meghatározása és elfogadása,
j)  a  Szövetség  tiszteletbeli  elnöke  és  tiszteletbeli  tagja  kitüntető  cím  adományozása,
visszavonása, 
k) határozathozatal a választási ciklus meghosszabbításáról, lerövidítéséről, 
l)  a Közgyűlés  minden olyan hatáskört  és  feladatkört  az Elnökségre ruházhat,  amelynek
ellátása nem tartozik kizárólagos feladat- és hatáskörébe, 
m) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, 
n) határozathozatal csoportos tag felvételéről, 
o) befektetési szabályzat elkészítése.

1.1.14. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van.
A szavazás nyílt, de személyi kérdésekben, továbbá a Közgyűlés többségi döntése alapján az általa
meghatározott kérdésben, titkos. A Közgyűlés határozatairól a Szövetség Elnöksége nyilvántartást
vezet, melyből megállapíthatónak kell lennie: 

a) a határozat, a döntés tartalma, 
b) a határozathozatal helye és ideje, a határozat hatálya, 
c) a határozathozatal során a szavazati arányok (azt ellenzők, támogatók, tartózkodók). 

A döntésekről  készített  nyilvántartás  a  Szövetség  székhelyén  -  előzetes  egyeztetést  követően  -
bármikor megtekinthető.

1.1.15.  A Közgyűlés  határozatait,  döntéseit  írásban,  igazolható  módon  kell  közölni  a  tagokkal.
Továbbá  a  Szövetség  határozatait,  döntéseit  és  beszámolóit  posta  vagy  e-posta,  a  Szövetség
internetes honlapján vagy a Szövetség hírlevele útján is nyilvánosságra hozza. 

1.1.16. A Közgyűlés jelenlévő tagjainak kétharmados többségének szavazata szükséges:
a) az Elnökségi tagok megválasztása, felmentése,
b) tag, bizottsági tag felmentése, kizárása,
c) az Elnök és az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
d) az éves költségvetés meghatározása és elfogadása,
e) határozathozatal a választási ciklus meghosszabbításáról, lerövidítéséről,
f) zárt Közgyűlésről való döntés.

1.1.17. A Közgyűlés jelenlévő tagjainak háromnegyedes többségének szavazata szükséges:
- A Szövetség alapszabályának módosításához 

1.1.18. A szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes többségének szavazata szükséges:
A  Szövetség  céljának  módosításához  és  a  Szövetség  megszűnéséről  szóló  közgyűlési
döntéshez. 

1.1.19.A Közgyűlés  ülései  nyilvánosak.  A Közgyűlésen  a  Közgyűlés  tagjain  kívüli  résztvevők
tanácskozási joggal rendelkeznek, szavazati jog nem illeti  meg őket. A Közgyűlés megválasztott
tagjai  többségi  határozattal  zárt  ülést  rendelhetnek  el,  ha  a  személyiségi  jogok  védelme  ezt
szükségessé teszi. 

11



1.1.20.Az  Elnök  a  Közgyűlésre  tanácskozási  joggal  meghívhatja  állami,  társadalmi,  gazdasági
szervezetek képviselőit, ill. azon magánszemélyeket, akik segítik a Szövetséget céljai elérésében,
vagy  olyan  ismeretekkel  bírnak,  amelyekkel  a  felmerült  feladat  megoldásában  segítséget
nyújthatnak. 

1.2. A Közgyűlés megbízatása megszűnik: 
a) a megbízatás lejártával,
b) ha feloszlatja önmagát, 
c) ha a Szövetség megszűnik,
d) visszahívással. 

1.2.1. A megüresedett Közgyűlési helyre a soron következő Közgyűlésre új tagot kell delegálni azon
csoport delegál új küldöttet, ahol a megüresedés fennállt.

1.2.2. A Közgyűlés feloszlathatja önmagát, ha 
a) feladatait - akár önhibából, akár önhibán kívül - fél éven át nem tudja ellátni, 
b)  a  Közgyűlés  tagjai  között  olyan  feloldhatatlan  ellentét  alakult  ki,  amely  működését,
feladatai hatékony ellátását hátrányosan, a Szövetség céljaival ellentétesen befolyásolja,
c) működése ellehetetlenült. 

1.2.3. A Közgyűlést a Szövetség teljes nyilvántartott és tagdíjat rendszeresen fizető, az adott évre
tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett tagjai 2/3-ának szavazatával visszahívhatja.

1.2.4.  Ha  visszahívás  miatt  szűnt  meg  a  Közgyűlés  megbízatása,  és  emiatt  kell  új  Közgyűlést
alakítani, az új Közgyűlésnek nem lehetnek tagjai azok, akiket a korábbi Közgyűlésbe delegáltak. 

1.2.5. A visszahívást a Szövetség Elnöksége is kezdeményezheti az ok megjelölésével. 

2. Az Elnökség

2.1. Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban - a kizárólagos hatásköröket kivéve - gyakorolja
a  Közgyűlés  hatáskörét,  irányítja  a  Szövetség  működését.  Az  Elnökség  feladata  a  Szövetség
munkájának  irányítása,  dönthet  minden  olyan  kérdésben,  amelyet  az  Alapszabály  nem  utal  a
Szövetség más szervének kizárólagos hatáskörébe és amely nem sérti az egyes szervezeti egységek,
tagegyesületek szervezeti önállóságát. 

2.2.  Az Elnökség üléseit  írásban, igazolható módon kell  összehívni.  Az Elnökség határozatait  a
jelenlévő  tagok  többségi  szavazatával  hozza.  Az  Elnökség  akkor  határozatképes,  ha  az  ülésen
legalább 3 elnökségi  tag jelen van.  Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belülre  az
Elnökséget  ismételten  írásban,  igazolható  módon  össze  kell  hívni.  Határozatképtelenség  miatt
ismételten összehívott ülés csak akkor határozatképes, ha azon legalább 3 elnökségi tag jelen van.
Az  Elnökség  üléseire  -  annak  tárgykörére  figyelemmel  -  esetenként  további,  a  tárgykör
megtárgyalásában  segítséggel,  információval  rendelkező  Szövetségi  tagok  hívhatók  meg,  akik
szavazati joggal nem, kizárólag tanácskozási joggal rendelkeznek.

12



2.3. Az 5 tagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg 4 éves időtartamra a Szövetség tagjai sorából.
A jelölés és a választás a tisztségek szerint történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni,
aki a jelöltek rangsorában a legtöbb szavazatot kapta addig, amíg az Elnökségi tagok létszáma el
nem éri az 5 főt. Nem lehet az Elnökség tagja az, aki az érvényes szavazatok legalább 15%-át nem
kapja meg (eredménytelen forduló). Ilyen esetben új választást kell tartani. A következő fordulóban
ugyanazon jelöltek indulnak, akik az első fordulóban. A második fordulóban a választásra az első
forduló szabályai  érvényesek,  azzal,  hogy a második fordulóban a 10 legtöbb szavazatot  kapott
jelölt  indulhat.  A második fordulóban azt  a  jelöltet  kell  az  Elnökség tagjának megválasztottnak
tekinteni, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. 

2.4. Az Elnökség tagja csak cselekvőképes, büntetlen előéletű, nagykorú személy lehet. A feltételek
fennállásáról,  ill.  arról,  hogy  a  jelölttel  szemben  nem  áll  fenn  kizáró  ok,  a  jelöltnek  írásban
nyilatkoznia kell. 
Az Elnökség tagjaival szembeni követelmények és kizáró okok

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Ha  a  vezető  tisztségviselő  jogi  személy,  a  jogi  személy  köteles  kijelölni  azt  a  természetes
személyt,  aki  a  vezető  tisztségviselői  feladatokat  nevében ellátja.  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 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.

2.5. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. 

2.6. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a
tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően - postai kézbesítés vagy e-
posta  útján  -  írásban  értesülnek,  és  az  ülés  tárgysorozatáról  leírást  kapnak.  Sürgős,  rendkívüli
esetben,  és  haladéktalan  intézkedést  igénylő  esetben  az  Elnök  ennél  rövidebb  határidőt  is
megjelölhet  és más módon (fax, telefon,  személyes  találkozó stb.) is  összehívhatja  az Elnökség
ülését az ok feltüntetésével. 

2.7.  Az  Elnökség  ülései  nyilvánosak.  Az  Elnök,  ill.  az  Elnökség  által  kiadott  meghívólevéllel
rendelkező személyek tanácskozási joggal részt vehetnek az Elnökségi ülésen, azonban szavazati
joggal nem rendelkeznek.  Meghívólevél  hiányában az Elnökség a napirend előtt  megtárgyalja  a
részvétel  engedélyezését,  és  arról  szótöbbséggel  határoz.  Az  Elnökség  kétharmados  többséggel
meghozott  határozatával  a  nyilvánosságot  kizárhatja,  ha  a  személyiségi  jogok  védelme  ezt
szükségessé teszi.
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2.8. Az Elnökség a döntéseiről nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartásból megállapíthatónak
kell  lennie  a  döntés  tartalma,  időpontja  és  hatálya,  illetve  a  döntést  támogatók  és  ellenzők
számaránya. Az Elnökség 5 napon belül köteles a döntését írásban közölni az érintett személyekkel,
személlyel.  A döntéseket  az Elnökség köteles  a  Szövetség honlapján  közzétenni.  A döntésekről
készített  nyilvántartás  a  Szövetség  székhelyén  -  előzetes  egyeztetést  követően  -  bármikor
megtekinthető.

2.9. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akivel szemben a közhasznú
szervezetekről  szóló az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. felsorolt kizáró okok állnak fenn.

2.10. Az Elnökség ülésén külön meghívó nélkül részt vehet az EEU magyarországi képviselője, az
UEA fődelegátusa,  a  tiszteletbeli  elnökök,  a  Szövetség  jogi  tanácsadója  és  az  oktatási  ügyek
felelőse,  mint  állandó meghívottak.  Az Elnökség előzetesen szóban tájékoztatja  a  jelen pontban
jelzett személyeket az Elnökség soron következő üléséről.

2.11.  Az Elnökség bármely  szervezeti  egység működését  felfüggesztheti,  a  tagegyesülettel  való
együttműködést  megszüntetheti,  ha  az  jogszabállyal,  az  Alapszabállyal  vagy  a  Közgyűlés
határozatával, a Szövetség céljaival,  érdekeivel ellentétesen működik. A határozathozatal előtt ki
kell kérni az Elnökség által kijelölt munkacsoport véleményét. Az Elnökség ülését az Elnök, vagy
bármely alelnök levezetheti. 

2.12. Az Elnökség feladat- és hatásköre:
a) az Alapszabály megállapításával, módosításával kapcsolatos előkészítő munka, 
b) a Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása, elfogadása, módosítása, 
c)  tagsági  viszony keletkezésével  és  megszűnésével,  kizárással  kapcsolatos  eljárás;  arról
való döntéshozatal, 
d)  a  Közgyűlés  összehívásával,  működésével  kapcsolatos  előkészítő  és  a  Közgyűlés
munkáját elősegítő szervező tevékenység; a Közgyűlés visszahívásának kezdeményezése,
e) az éves munkaterv és költségvetés előkészítése, 
f)  a  Szövetség  gazdasági  tevékenységével  kapcsolatos  döntés-előkészítő  munka,  az  éves
programok, költségvetés megvitatása és elfogadása,
g) a Szövetség képviseletének ellátása, 
h) a Pro Esperanto Emlékérem és a MESZ Kitüntető Jelvényének adományozásáról való
határozathozatal, és emléklapok adományozása,
i) javaslattétel a Tiszteletbeli Elnök és a Tiszteletbeli Tag kitüntető címek adományozására, 
j)  javaslattétel  a  Közgyűlés  által  megválasztható  bizottsági  tagok,  tisztségviselők
személyére, 
k) az Elnök éves beszámolójának elfogadása,
l) az éves beszámoló elkészítése, 
m) csoportok felvételéhez együttműködési szerződések megkötése, 
n) javaslattétel a Közgyűlés felé az éves tagdíj megállapítására,
o) tisztségviselők beszámoltatása,
p) az éves pénzügyi beszámoló és mérleg elkészítése, 
q) az egyes szervezeti egységek pénzügyi támogatásának megállapítása, 
r) a Szövetség tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás,
s) fegyelmi, büntetőjogi és polgári jogi felelősségre vonási eljárás kezdeményezése,
t) a számviteli szabályok, a pénzkezelés ellenőrzése,
u)  minden  olyan  eljárás,  amely  nem  tartozik  a  Közgyűlés  kizárólagos  hatáskörébe,  és
amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.

2.13. Az Elnökség megbízatása megszűnik: 
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            a) a megbízatás lejárával, 
b) a Szövetség megszűnésével, 
c) az Elnökség felmentésével, 
d) az Elnökség lemondásával. 

2.14.  A megüresedett  Elnökségi  helyre  a  soron  következő  vagy  a  rendkívüli  Közgyűlésen  új
Elnökségi tag választható, az Elnökségi tag választására vonatkozó szabályok szerint. 

2.15. Az Elnökség felmentésére és lemondására az Elnök felmentésére (V.fejezet 3.1.8., 3.1.9.) és
lemondására (V. fejezet 3.1.6., 3.1.7.) vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

3. A Szövetség tisztségviselői

3.1. A Szövetség elnöke

3.1.1.  A Szövetség  Elnökét  4  éves  időtartamra  az  Elnökség maga  választja  a  tagjai  közül,  aki
tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős.

3.1.2. Az Elnök a Szövetség hazai és nemzetközi kapcsolataiban képviseli a Szövetséget. 

3.1.3 Az Elnök feladat- és hatásköre:
a) a Szövetség tevékenységének irányítása;
b) a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
c)  döntés  és  intézkedés  az  Elnökség ülései  közötti  időszakban  az  Elnökség  hatáskörébe
tartozó kérdésekben; melyekről a következő Elnökségi ülésen köteles beszámolni, 
d) a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése;
e) kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
f) összehívja a Közgyűlés és az Elnökség üléseit;
g) tevékenységéről beszámol az Elnökségnek, 
h)  az  Elnökség  bármely  tagját  megbízhatja  bármely,  a  hatáskörébe  tartozó  feladat
ellátásával, 
i) irányítja az Elnökség munkáját;
j) intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
k) irányítja a Szövetség gazdálkodását, 
l) önállóan utalványozási jogot gyakorol;
m)  ellenőrzi  a  pénz-,  számlakezelést,  a  folyószámla  mozgásait,  felügyeli  a  Gazdasági
alelnök gazdasági, pénzügyi intézkedéseit, 
n) gondoskodik az éves beszámoló elkészítéséről, 
o) minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

3.1.4. Az Elnök megbízatása megszűnik: 
a) annak halálával, 
b) a megbízatás lejártával, 
c) a Szövetség megszűnésével,
d) az Elnöknek a Szövetségből történő kilépésével, 
e) az Elnök lemondásával, 
f) az Elnök felmentésével, 
g) összeférhetetlenség megállapításával, 
h) az Elnöknek a Szövetségből történt kizárásával. 
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3.1.5.  A kilépésre  és  a  kizárásra  a  III.  fejezet  4.1.,  4.2.  és  a   4.3.  pont  szabályait  megfelelően
alkalmazni kell. 

3.1.6. Az Elnök megbízatásáról bármikor lemondhat, ha feladatát a továbbiakban nem tudja ellátni.
A lemondási idő 3 hónap.  A lemondási szándékot a Közgyűléshez írásban be kell jelenteni és az, a
Közgyűlés  tudomásul  vételt  kimondó határozatával  hatályos.  A Közgyűlés  3 hónapnál  rövidebb
lemondási időhöz is hozzájárulhat. Visszamenőleges hatállyal nem lehet érvényesen lemondani. A
lemondását benyújtó Elnök az új Elnök megválasztásáig a haladéktalan intézkedést igénylő ügyeket
- a Közgyűlés ellenkező utasításáig - köteles ellátni, és arról köteles az Elnökséget tájékoztatni.  

3.1.7.  A lemondott  Elnök  a  Szabályzatban  meghatározott  összegen  felül  nem gyakorolhatja  az
utalványozás jogát, személyi kérdésekben szavazati joga a Szabályzatban meghatározottak szerint
korlátozott, nemzetközi kapcsolatokban a Szövetséget nem képviselheti. 

3.1.8.  Az  Elnök  felmentéséről  a  Közgyűlés  kétharmados  határozattal  dönt.  Az  Elnök  akkor
menthető fel, ha 

a) feladatát 2 hónapon át akár önhibájából, akár önhibán kívül nem tudja ellátni, 
b) aki feladata ellátására tartósan alkalmatlanná vált, 
c)  aki  feladatát  szándékosan  elmulasztja  vagy  szándékosan  lényeges  adatot,  tényt,
információt valótlanul közöl, azt elhallgatja, 
d) ha a Szövetség Alapszabályával, céljaival ellentétes magatartást tanúsít, vagy más módon
a bizalom elvesztése miatt a tisztségre méltatlanná válik, 
e) akit a közügyektől jogerősen eltiltottak,  büntető- és/vagy szabálysértési eljárás hatálya
alatt áll, 
f) ha a vele szemben lefolytatott etikai és fegyelmi eljárás során a felmentését javasolták, 
g) ha az Elnökségnek a vele való további együttműködése ellehetetlenült vagy más módon
az Elnökség bizalmát elvesztette, amely már az Elnökség működését veszélyezteti. 

3.1.9. Fel kell menteni az Elnököt, ha fél éven át nem vesz részt a Szövetség munkájában. 

3.1.10.  Ha  az  Elnök  személyével  kapcsolatosan  összeférhetetlenség  merült  fel,  köteles  azt
megszüntetni.  Amennyiben ennek a Közgyűlés felszólításától számított  30 napon belül nem tesz
eleget, a Közgyűlés határozatban megállapítja, hogy az Elnök megbízatása megszűnt. 

3.1.11.  Összeférhetetlenségnek minősül,  ha az Elnök a Szövetséghez hasonló,  más szervezetben
tisztségviselőként  működik,  vagy  ennek  tényét  elhallgatja,  vagy  ha  a  másik  szervezet  céljai  a
Szövetség céljaival  ellentétesek,  vagy a Szövetséget  saját,  ill.  más szervezet  céljainak elérésére
használja fel. Az összeférhetetlenséget az Elnök köteles haladéktalanul bejelenteni a Közgyűlésnek.
A Közgyűlés  a  Szövetség  céljait  figyelembe  véve  az  összeférhetetlenség  megszüntetése  alól
felmentést adhat az Elnöknek. 
MESZ  alaptevékenységével  azonos  tevékenységeket  végző,  piaci  versenytárs  szervezetekben
meghatározó  befolyású,  illetve  vezető  pozícióiban  lévő  személyeket  a  MESZ  vezetőségébe  és
országos  testületeibe,  illetve  bizottságába  nem lehet  beválasztani.  Ez  alól  a  közgyűlés  indokolt
esetben felmentést adhat.

3.1.12.  Az Elnök megüresedett  helyére 2 hónapon belül  új  Elnököt  kell  választani  az Elnökség
tagjai közül. 

3.1.13. Az Elnök önállóan képviseli a Szövetséget. 

3.2. A Szövetség Általános alelnöke
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3.2.1.  Az  Elnököt  távollétében  és  akadályoztatása  esetén  az  Általános  alelnök  és  a  Gazdasági
alelnök együttesen helyettesíti.  Helyettesítés esetén az Általános alelnök és a Gazdasági alelnök
együttesen teljes joggal képviseli a Szövetséget, és gyakorolja az Elnök jogait.

3.2.2. Az Általános alelnök feladat- és hatásköre: 
a)  az  Általános  alelnök  segíti  az  Elnököt  annak  munkájában,  előkészítő,  javaslattevő
tevékenységével,
b)  szervezi  a  Közgyűlés  és  az  Elnökség  határozatainak  előkészítését,  megalkotását,
végrehajtását,
c) országosan ellátja a szervező munkát,
d)  az  Elnök  és  az  Elnökség  által  adott  felhatalmazás  alapján  a  Gazdasági  alelnökkel
együttesen képviseli a Szövetséget,
e) az eszperantó nyelv népszerűsítése érdekében szervezi a Szövetség és más szervezetek
tevékenységét, közös programjait, és arról értesíti a Szövetség tagjait,
f) elősegíti a Szövetség és a Szövetséghez tartozó szervezeteknek a más szervezetekkel való,
zavartalan együttműködését,
g)  saját  munkájának  megszervezése,  a  munka  operatív  irányítása,  annak  rendszeres
értékelése,
h)  a  szövetségi  munka  hatékonyságát  javító,  eredményességét  növelő,  fejlesztést  célzó
javaslatokat tesz.

3.2.3.  Az  Elnök  az  Általános alelnökre  ruházhat  olyan  feladatokat,  hatásköröket,  amelyeket  az
Alapszabály, Szabályzat nem utal az Elnök kizárólagos feladat- és hatáskörébe. 

3.2.4. Az Általános alelnök megbízására és annak megszűnésére az Elnökre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni. 

3.3. A Szövetség Gazdasági alelnöke 

3.3.1.  A Gazdasági  alelnök a Szövetség legfőbb operatív  irányítója.  Az Elnököt  távollétében és
akadályoztatása  esetén  az  Általános  alelnök  és  a  Gazdasági  alelnök  együttesen  helyettesíti.
Helyettesítés esetén az Általános alelnök és a Gazdasági alelnök együttesen teljes joggal képviseli a
Szövetséget, és gyakorolja az Elnök jogait.

3.3.2. A Gazdasági alelnök feladat- és hatásköre:
a) az Elnök utalványozása esetén kifizetéseket eszközöl,
b) a költségvetés keretein belül felmerülő kiadásokra - a Szabályzat szerint - utalványozási
joga van,
c) az Általános alelnökkel együttesen képviseli a Szövetséget
d)  ellátja  a  bizonylatolási,  nyilvántartási  feladatokat,  azok  alaki,  tartalmi,  számszaki
szempontból való ellenőrzését, teljesítésének ellenőrzését,
e)  biztosítja  a  szigorú  számadású  okmányok  őrzését,  kezelésének  rendjét  és  annak
végrehajtását ellenőrzi,
f) intézkedik a külső és belső ellenőrzések által feltárt,  és a területét érintő hiányosságok
megszüntetése érdekében,
g)  elkészíti  a  munkaterületét  érintő  szabályzatokat,  azokat  előzetesen  véleményezteti  az
Elnökséggel,
h)  a  szövetségi  munka  hatékonyságát  javító,  eredményességet  növelő,  fejlesztést  célzó
javaslatokat tesz,
i)  gondoskodik  arról,  hogy  a  Szövetség  a  hatályos  számviteli  törvénynek  és  egyéb
jogszabályoknak megfelelően végezze gazdálkodását,
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j) ellenőrzi és gondoskodik a számla- és nyugtaadási kötelezettség betartásáról, a kötelezően
készítendő számviteli politika, pénzkezelési szabályzatok elkészítéséről, betartásáról,
k)  köteles  a  gazdasági  eseményekről  folyamatos  nyilvántartást  vezetni,  a  pénztárt  a
jogszabályok szerint kezelni,
l)  gondoskodik a  Szövetség  meglévő  értékeinek,  eszközeinek,  kiadványainak  átvételéről,
nyilvántartásba  vételéről,  azok  biztonságos  őrzéséről,  értékállóságuk  fenntartásáról,
gyarapításáról.

3.3.3. A Gazdasági alelnök megbízatására és annak megszűnésére az elnökre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.

3.4. A tisztségviselőkre, bizottsági tagokra vonatkozó közös szabályok

3.4.1. A tisztségviselőkre vonatkozó közös szabályokat akkor kell alkalmazni, ha az Alapszabály,
Szabályzat ettől eltérően nem rendelkezik. 

3.4.2. Tisztségviselőnek kizárólag a Szövetség tagja választható meg. 

3.4.3. A tisztségviselők (Elnök, Általános alelnök, Gazdasági alelnök) megválasztása az Elnökség
hatáskörébe tartozik, a választás titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell
tekinteni, aki az érvényes szavazatok kétharmadát megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül senki
sem kapja meg az érvényes szavazatok kétharmadát, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb
szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a
legtöbb szavazatot kapott személy.

3.4.4. A tisztségviselőkkel szembeni követelmények és kizáró okok
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Ha  a  vezető  tisztségviselő  jogi  személy,  a  jogi  személy  köteles  kijelölni  azt  a  természetes
személyt,  aki  a  vezető  tisztségviselői  feladatokat  nevében ellátja.  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 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.

3.4.5. A tisztségviselő megbízatása megszűnik: 
a) annak halálával, 
b) a megbízatás lejártával, 
c) a Szövetség megszűnésével,
d) a tisztségviselőnek a Szövetségből történő kilépésével, 
e) a tisztségviselő lemondásával, 
f) a tisztségviselő felmentésével, 
g) összeférhetetlenség megállapításával, 
h) a tisztségviselőnek a Szövetségből történt kizárásával. 
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3.4.6.  A kilépésre  és  a  kizárásra  a  III.  fejezet  4.1.,  4.2.  és  a   4.3.  pont  szabályait  megfelelően
alkalmazni kell. 

3.4.7. A tisztségviselő megbízatásáról lemondhat, ha feladatát a továbbiakban nem tudja ellátni. A
lemondási idő 2 hónap.  A lemondási szándékot az Elnökséghez írásban be kell jelenteni és az, a
Közgyűlés  tudomásul  vételt  kimondó határozatával  hatályos.  A Közgyűlés  2 hónapnál  rövidebb
lemondási időhöz is hozzájárulhat. Visszamenőleges hatállyal nem lehet érvényesen lemondani. A
lemondását benyújtó tisztségviselő az új tisztségviselő megválasztásáig a haladéktalan intézkedést
igénylő ügyet - az Elnökség ellenkező utasításáig - köteles ellátni, és arról köteles az Elnökséget
tájékoztatni.  

3.4.8.  A  tisztségviselő  felmentésére  az  V.  fejezet  3.1.8.  pont  szabályait,  a  tisztségviselő
összeférhetetlenségére az V. fejezet 3.1.10, 3.1.11. pont szabályait megfelelően alkalmazni kell. 

3.4.9.  Fel  kell  menteni  azt  a  tisztségviselőt,  aki  hat  hónapon  át  nem  vesz  részt  a  Szövetség
munkájában. 

3.4.10. A megüresedett tisztségviselői helyre a soron következő Közgyűlésen, Elnökségi ülésen új
tisztségviselőt kell választani. 

3.4.11.  Nem lehet  a  Szövetség  tisztségviselője,  az  Ellenőrző  Bizottság  tagja,  elnöke,  aki  ellen
szabálysértési és/vagy büntetőeljárás van folyamatban, ill. akit a közügyek gyakorlásától jogerősen
eltiltottak. 

4. Az Ellenőrző Bizottság

4.1. Az Ellenőrző Bizottság a Szövetség ellenőrző szerve. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak név
szerinti felsorolását, tisztségét, megbízatásuk időpontját, állampolgárságát igazoló dokumentumokat
a Szövetség székhelyén elzártan kell kezelni.

4.2.  Az  Ellenőrző  Bizottság  szükség  szerint,  de  legalább  évente  egy  alkalommal  ülésezik.  Az
Ellenőrző  Bizottság  határozatait  a  jelenlévő  tagok  többségi  szavazatával  nyílt  szavazás
(kézfelemeléssel)  során hozza.  A határozattal  egyet  nem értő Bizottsági  tag a  határozathoz  zárt
borítékban különvéleményt nyújthat be, melynek felbontására az Elnökség jogosult. Az Ellenőrző
Bizottság  akkor  határozatképes,  ha  az  ülésen  legalább  2  bizottsági  tag  jelen  van.
Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belülre a Bizottságot ismételten össze kell hívni.
Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülés csak akkor határozatképes, ha azon legalább
2  bizottsági  tag  jelen  van.  A Bizottság  üléseire  -  annak  tárgykörére  figyelemmel  -  esetenként
további,  a  tárgykör  megtárgyalásában  segítséggel,  információval  rendelkező  Szövetségi  tagok
hívhatók meg, akik szavazati joggal nem, kizárólag tanácskozási joggal rendelkeznek. 

4.3. A 3 tagú Ellenőrző Bizottságot a Közgyűlés választja meg titkos szavazással 4 évi időtartamra a
Szövetség rendes tagjai sorából. A Bizottság tagjainak és a Bizottság elnökének megválasztására az
Elnökség tagjainak megválasztására vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.
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4.4.  Az  Ellenőrző  Bizottság  tagjainak  összeférhetetlenségére  az  elnökség  tagjaira  vonatkozó
összeférhetetlenségi  szabályokat  kell  alkalmazni,  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  nem  lehet  az
ellenőrző bizottság tagja az, akivel szemben a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény meghatározott kizáró okok állnak fenn. Az Ellenőrző Bizottság tagja az
a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben
nem korlátozták. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre
vonatkozó  kizáró  ok  áll  fenn,  továbbá  aki  vagy  akinek  a  hozzátartozója  az  egyesület  vezető
tisztségviselője.

4.5. Az Ellenőrző Bizottság feladatai:
a) a Szövetség jogszabály, Alapszabály és Szabályzat szerinti működésének ellenőrzése, 
b) a Szövetség vagyon- és pénzkezelésének, gazdálkodásának ellenőrzése, 
c) a költségvetés végrehajtásának és mérlegének ellenőrzése, 
d)  együttműködés  más  bizottságokkal,  szervekkel  a  feladatok  eredményes  végrehajtása
érdekében, 
e) a Szövetség ügyvitelének ellenőrzése, 
f) a Közgyűlés, az Elnökség  felhatalmazása alapján eseti vizsgálatok elvégzése, 
g)  jogszabálysértés,  Alapszabállyal,  Szabályzattal,  Szövetségi  határozattal  ellentétes
gazdálkodás  gyanúja  esetén  szakértői  vizsgálat  kezdeményezése,  és  a  felelősség
megállapításáról  vizsgálatot  kezdeményez,  melynek  eredményéről  és  az  eljárás
megindításáról köteles az Elnökséget és Közgyűlést tájékoztatni. 

4.6. A Bizottság saját tagjai közül választja meg a Bizottság Elnökét. 

4.7.  A Bizottság  tagja  más  tisztséget  a  Szövetség  más  szervében  nem  viselhet,  kivéve,  ha  a
Szövetség  nyomós  érdeke  és  olyan  szakmai  indok  merül  fel,  amely  ezt  szükségessé  teszi.  A
felmentést a Közgyűlés adhatja meg. 

4.8.  A  Bizottság  határozatait  egyszerű  szótöbbséggel  hozza.  Szavazategyenlőség  esetén  a
határozatot elvetettnek kell tekinteni.

4.9.  A  Bizottság  megállapításairól  írásban  tájékoztatja  az  Elnökséget  és  jelentést  tesz  a
Közgyűlésnek. 

4.10.  A Bizottság  ügyrendjét  maga  állapítja  meg.  A Bizottság  tagjait  egyenlő  jogok  illetik  és
kötelezettségek terhelik. 

4.11.  A Bizottság  munkáját  a  Szövetség  minden  tagja,  szervezete  köteles  segíteni,  köteles  a
szükséges felvilágosítást megadni, az iratokat, számlákat, adatokat (betekintésre vagy másolatban)
átadni. 

4.12.  A Bizottság  jogosult  a  Szövetséget  érintő  iratokba betekinteni,  adatokat,  nyilvántartásokat
megvizsgálni. 

4.13.  A  Bizottság  tagja  jogosult  a  Közgyűlés  ülésén  tanácskozási  joggal  részt  venni,
jogszabálysértés,  Alapszabállyal,  Szabályzattal  ellentétes  vétség,  súlyos mulasztás  esetén köteles
haladéktalanul az Elnökséget tájékoztatni, annak összehívását kezdeményezni az Elnöknél. 
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4.14. A Bizottság ülései zártak, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. Szükség szerint a Bizottság az
ügy természetére tekintettel, a tényállás felderítésének előmozdítása érdekében más személyeket a
Bizottság  ülésére  meghívhat.  A Bizottság  esetenként  a  Szövetség  más  tagjait  is  bevonhatja  a
munkába. 

5. A Közgyűlésre és a Szövetség választott szerveire érvényes közös szabályok

5.1. Minden választott szervet és tisztségviselőt a választásra jogosultak legalább 1%-ának jelölése
alapján, titkos szavazás útján kell megválasztani. 

5.2. A Bizottságok és a tisztségviselők megújítása 4 évenként történik, de a Közgyűlés minősített
többséggel ennél rövidebb ciklust is meghatározhat.  

5.3. Bármely megválasztott tisztségviselő, az Elnökség, az Elnökség tagja, a Bizottság, illetve annak
tagja, valamint a Közgyűlésbe delegált küldött is visszahívható, ha 

a) három hónapon keresztül elmarad a tagdíj megfizetésével, 

b) az, aki az I. fejezetben foglaltak érvényesülését, a Szövetség célját felróható, a Szövetség
eszméivel összeegyeztethetetlen magatartásával gátolja, a Szövetséggel, ill. annak bármely
tagjával, szervével, tisztségviselőjével szemben etikátlan magatartást tanúsít,

c)  az,  aki  a  Szövetség  Alapszabályával  ellentétes,  meg  nem  engedett  célra,  burkolt
tevékenység folytatása érdekében csatlakozott a Szövetséghez, 

d) az,  aki a Szövetség céljait,  a Szövetség szervezetét,  tagságát,  magát  a Szövetséget  és
annak eszmei hátterét a Szövetség érdekeivel ellentétes célra használja fel, 

e)  akivel  a  további  együttműködés  -  személyes,  vagy  bármely  más  okból  -  annyira
lehetetlenné  vált,  hogy  az  a  Szövetség  célját,  szervezetének  munkáját  veszélyezteti,
ellehetetleníti. 

5.4.  A  visszahívást  a  megválasztó  testület  tagjainak  2/3-a,  vagy  a  Szövetség  Elnöksége
kezdeményezheti, és arról a Közgyűlés 2/3-a határoz.

5.5.  A választó  szervek  döntéseiket  egyszerű  többséggel  hozzák,  kivéve  azokat  az  eseteket,
amelyekre az Alapszabály vagy a Szabályzat minősített többséget vagy kétharmados többséget ír
elő. A minősített többség a testület teljes létszámának szavazattöbbségét jelenti. 

5.6. A választott szervek döntése ellen írásban benyújtott panasszal - a döntés kézbesítésétől, ill.
kihirdetésétől számított 30 napon belül, amennyiben a döntés később jutott az illető tudomására, a
tudomásszerzéstől számított 30 napon belül - a választó testülethez lehet fordulni. Amennyiben a
választó testület érdemben nem vizsgálja ki az ügyet, illetve annak döntése ellen - 8 napon belül - az
Elnökséghez lehet fordulni fellebbezéssel. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. 

5.7.  Azon  szervezeti  egységeknél,  ahol  a  tagok  jelentős  részére  nem  azonos  lakóhelyen
tevékenykedik vagy él, a választás levél- vagy e-posta útján lebonyolítható. 

VI. fejezet

A Szövetség nyelvoktatási tevékenysége
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1. A Szövetség Elnöksége által  javasolt  személyek közreműködésével,  szervezésében jogosult  a
Magyarországi  Eszperantó  Szövetség  nevében  és  a  Szövetség  ajánlásával  nyelvoktatási
tevékenységet kifejteni és ezen személyek jogosultak a Magyarországi Eszperantó Szövetség nevét,
arculatát megjelentetni ajánlataikban. 

2. A Szövetség jogosult  fellépni  minden olyan, a Szövetség jó hírét  csorbító,  a MESZ nevében
végzett  nyelvoktatási  tevékenység  ellen  -  akár  a  megfelelő  szakmai  fórum  előtti  eljárás
kezdeményezésével is - amellyel szemben akár a képzés színvonalát, akár a nyelvoktatást folytató
személyét,  akár  a  tárgyi,  személyi  feltételeket  illetően  kifogás  érkezik  a  Szövetséghez,  bármely
szervéhez,  ill.  erre  vonatkozóan  bármely  nyelvoktatással,  nyelvvizsgáztatással  foglalkozó
szervezettől kifogás érkezik. 

VII. fejezet

A Szövetség nemzetközi kapcsolatai

1.  A  Szövetség  nemzetközi  tevékenysége  során  az  UNESCO-val  együttműködő  Eszperantó
Világszövetség (Universala Esperanto-Asocio, UEA) kollektív tagjaként működik. 

2. A Szövetség nemzetközi kapcsolatainak ellátása az Elnök és az Általános alelnök hatáskörébe
tartozik. 

3. Az UEA választmányi tagjait az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés választja meg a MESZ
tagjai közül. 

VIII. fejezet

A Szövetség vagyona és gazdálkodása

1. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. A Szövetség
gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.
2. A Szövetség működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:

a) tagdíjak, 
b) magán és jogi személyek támogatásai,
c)  a  Szövetség  gazdasági,  vállalkozási,  könyvkiadási,  nyelvoktatási  tevékenységéből
származó bevétel,
d) rendezvényi bevétel,
e) egyéb bevételek.

3. A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség
tagjai  a  Szövetség  tartozásaiért  -  a  befizetett  tagdíjon  és  az  általuk  okozott  károk megtérítésén
túlmenően - nem felelnek.

4.  A Szövetség  vállalkozási  tevékenységéből  származó  bevételének  megállapítását  a  társadalmi
szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

5. A Szövetség pénzeszközeit pénzintézetnél vezetett számlán kezeli. 

6. A Szövetség vagyonát készpénz, pénzkövetelések, ingó és ingatlan vagyontárgyai képezik. 
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7.  A  költségvetésben  jóváhagyott  összegek  rendeltetésszerű  és  a  pénzügyi  előírásoknak,
jogszabályoknak  megfelelő  felhasználásáért  az  utalványozási  joggal  rendelkező  személyek
felelősek. 

8. A szervezeti egységek tagjaik előző évben lejelentett létszámától és a létszámra befizetett tagdíjak
arányában  a  Szövetség  központi  költségvetéséből  -  a  Szövetség  anyagi  helyzetéhez  mérten
támogatást kaphatnak, mellyel és egyéb saját bevételeikkel önállóan gazdálkodnak. 

9. A Szövetség bankszámlája feletti rendelkezési jogot az Elnök önállóan az Általános Alelnökkel
vagy a Gazdasági Alelnökkel együttesen, továbbá az Általános Alelnök és a Gazdasági Alelnök
együttesen jogosult gyakorolni.

10.  A civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV. törvény 45.§-a
alapján, amennyiben a Szövetség befektetési tevékenységet folytat, akkor befektetési szabályzatot
kell készítenie, amelyet az Ellenőrző Bizottság véleményének kikérését követően a Közgyűlésnek
kell elfogadnia.

IX. fejezet

Az egyesület működésének nyilvánossága

1.  A Szövetség  működése  mindenki  számára  nyilvános.  A Szövetség  a  Szövetség  szolgáltatási
igénybevételének módját, beszámolóit, szervezetének működéséről szóló információkat a Szövetség
hivatalos honlapján közzéteszi.

2. A Szövetség Elnöke köteles gondoskodni a Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett
iratokba való betekintésről, illetve azokról köteles felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés
iránti kérelmet írásban kell az Elnök részére megküldeni. 

3.  A Szövetség működésével  kapcsolatos egyéb iratok a  Szövetség székhelyén előre egyeztetett
időpontban hozzáférhetők. Erről az Elnök gondoskodik.

4. Az Elnökség köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a
kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

5. A Szövetség által nyújtott szolgáltatások kérelemre, illetve személyes megkeresésre is igénybe
vehetők. A beérkezett kérelmeket az Elnökség összesíti és rangsorolja aszerint, hogy azok teljesítése
mennyiben szolgálja a Szövetség célkitűzéseit. A kérelmezők az Elnökség által kialakított sorrend
szerint,  a  felhasználható  vagyon  és  a  rendelkezésre  álló  dologi  eszközök  mértékétől  függő
mennyiségben juthatnak hozzá az igényelt szolgáltatásokhoz.

6.  A Szövetség  egyes  szolgáltatásainak  igénybevételére  jogosult  pályázatot  kiírni.  A pályázati
kiírásokat a Szövetség honlapján kell közzé tenni. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell, hogy a
megpályázott  szolgáltatások  igénybevételére  benyújtott  pályázatok  elbírálásánál  az  Elnökség
milyen  szempontok  alapján  hoz  döntést.  A pályázat  eredményéről  a  pályázókat  a  meghirdetett
módon és névre szóló levélben kell értesíteni. 

7.  A Szövetség  nyilvántartásba  bejegyzett  adatai  -  ideértve  a  törölt  adatokat,  a  közgyűlés  által
jóváhagyott  beszámolót  és  könyvvizsgálat  esetén  a  könyvvizsgálói  jelentés  is  -  nyilvánosak.  A
Szövetség bírósághoz benyújtott iratai, ideértve a még el nem bírált kérelmet és mellékleteit is, - az
alakuló ülésének jelenléti  íve,  valamint  a Szövetség tagnyilvántartása kivételével  -  nyilvánosak,
azokat bárki megtekintheti.
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X. fejezet

A Szövetség megszűnése

1. A Szövetség megszűnik:
a) ha a Közgyűlés a Szövetség feloszlatását kimondja,
b) ha feloszlatják,
c) ha más szervezettel egyesül,
d) ha a Szövetség szétválik,
e) ha megszűnését megállapítják.

XI. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil  szervezetek  működéséről  és támogatásáról  szóló 2011.  évi  CLXXV. törvény,  valamint  a
mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az irányadóak.

Budapest, 2021. december hónap ……….. napján 

……………………………….. ………………………………
  Elnök  Általános alelnök

                  Magyarországi Eszperantó Szövetség      Magyarországi Eszperantó Szövetség

A jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a  2021. december 12-én kelt
közgyűlési  határozatok és  alapszabály  módosítások – amelyek  az Alapszabály III.  fejezetének
2.1.1.; III. fejezetének 2.1.6.,  V. fejezetének 1.1.2.; és VIII.  fejezetének 9.  pontját  érintik  (a
módosítások vastagon dőlt betűvel, a törölt részek áthúzással kerültek megjelölésre)  – alapján
hatályos tartalmának.

Ellenjegyzem Budapesten, 2021. december hónap …….. napján 

            dr. Pataki Dániel ügyvéd
Kamarai Azonosító Szám: 36066941
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