NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………… (lakcím: ……………………………………….,
an: ………………………………..) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a
Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnökségi tagságát/elnöki tisztségét elvállalom és
ügyvezetői feladataimat személyesen látom el.
Nyilatkozom, hogy nem állnak fenn velem szemben azok a kizáró okok, amelyek az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38. § (1) és (2) bekezdésében és a 39. §. (1)
bekezdésében szabályozottak, azaz tudomásul veszem, hogy az ügyvezető szerv
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a
határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Kijelentem továbbá, hogy a megbízatásomat megelőzően nem töltöttem be vezető tisztséget
olyan közhasznú szervezetnél - jelen megbízatásomat megelőző 3 éven belül -, amely
szervezet
a) jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22 §. (1), (4) (5) (6) bekezdéseiben
szabályozottak alapján kijelentem, hogy büntetlen előéletű nagykorú magyar állampolgár
vagyok, bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre nem ítéltek,
illetőleg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények hatálya alatt nem állok.
Nyilatkozom, hogy vezető tisztségviselői foglalkozástól és az egyesület által folytatott
tevékenységtől nem tiltottak el.
Nyilatkozom, hogy közügyektől eltiltás hatálya alatt sem állok (Btk. 61. §. (2) bekezdés i)
pont).

Kijelentem egyúttal, hogy előzetesen tájékoztatom valamennyi közhasznú szervezetet arról,
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltök.

Budapest, 2015. …………………………….
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