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8. A Védegylet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, és az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a Védegylet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti
juttatásban nem részesítheti.

VII. Egyéb rendelkezések

1. A Védegylet vezető tisztségviselői és a testületeknek az Egyesület alkalmazásában álló tagjai rendszeres
díjazásban részesedhetnek. A rendszeres díjazások mértékét a főtitkár-helyettes és az Egyesület
alkalmazásában álló testületi tagok esetében a főtitkár, a többi esetben a közgyűlés állapítja meg. Ott, ahol az
alapszabály munkáltatói jogokat említ, a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell a megbízói, megrendelői
jogok gyakorlására is. A díjazásra vonatkozó szabály esetében az Egyesület alkalmazásában állónak kell
tekinteni a tartós megbízási jogviszonyban álló megbízottat és a rendszeres eredmény-kifejtésre kötelezett
vállalkozót is.

2. Az egyesület tagjai az egyesülettel való kapcsolattartás érdekében az egyesület rendelkezésére
bocsáthatják elektronikus levélcímüket ( email). Amennyiben a tag e-mail címe rendelkezésre áll, a
küldeményeket vele elektronikus úton kell közölni. Vita esetén az elektronikus levél megküldésének tényét a
feladónak kell igazolnia. Az elektronikus levélcímeket a Főtitkár tartja nyilván.

3. Az e-mail vagy postacím (levelezési cím) változását a tagnak 8 napon belül be kell jelentenie a Védegylet
felé. Amennyiben az egyesület küldeménye azért nem volt kézbesíthető, mert az email vagy postai (levelezési)
cím megváltozását a tag nem jelentette be, a régi címre megküldött küldeményeket szabályosan
kézbesítettnek kell tekinteni.

4. Amennyiben az alapszabály valamely szavazásra feltett kérdéshez egyszerű szótöbbséget kíván meg,
szavazategyenlőség esetén a szavazásra feltett kérdést elvetettnek kell tekinteni.

5. A Védegylet főtitkára feletti munkáltatói jogot a közgyűlés gyakorolja. A Védegylet alkalmazottai feletti
munkáltatói jogot a főtitkár gyakorolja.

6. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 3:1 - 3:48, 3:63-3:87 §-ai
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. tv. rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2018. május 30. ¼· 
főtitkár 

Záradék 

Alulírott, a Védegylet Főtitkára jelen záradék aláírásával igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe 
foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű 
okirat elkészítésére a létesítő okiratnak a dőlt és vastagított betűvel szedett rendelkezéseinek változása adott 
okot, amelynek kelte 2017. augusztus 7. napja. 

Budapest, 2018. május 30. 

főtitkár 
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