Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter
Egyesület
székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22.

ALAPSZABÁLYA

Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én

Hatályos 2009. 08. 24.-től.

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA
Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény (Khsztv.) alapján létrehozták,
megalapították a Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesületet.
A Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesületének 2009. június 29-i alapító
Közgyűlése, majd azt követően a 2009. 08. 24.-i közgyűlése az alábbi egységes szerkezetbe
foglalt alapszabályt fogadta el.
I.
Az Egyesület adatai
1. Az Egyesület neve: Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület
2. Az Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22.
3. Levelezési címe: 1097 Budapest, Gyáli út 22.
4. Az Egyesület működési területe: Országos

II.
Az Egyesület célja és feladatai
1.

Az Egyesület célja:
- A Gyáli úti almamáterben végzettek szellemi tőkéjének aktivizálása a hazai
telekommunikációs és tartalomszolgáltatási szakemberképzés fejlesztésének
érdekében.
- A Gyáli úti Puskás Tivadar Távközlési Technikum életében való szerepvállalás, a
hagyományok ápolása, e célból a közéleti tevékenységben való aktív részvétel.
- A távközlési oktatást érintő döntések előkészítésében, meghozatalában való
részvétel.
- A civil közélet fellendítése, a kapcsolatok fejlesztése.
- A telekommunikáció, az információs forradalom, új technológiák minél szélesebb
körben való megismertetése és terjesztése.

- Az Egyesület segíti azokat a kezdeményezéseket, amelyek az előbbiekben
megfogalmazott általános és konkrét elképzelést és cselekvési szándékot
tartalmaznak.
1.1.

Az Egyesület politikai pártoktól független, azok tevékenységét nem támogatja. Az
Egyesület pártoktól támogatást nem fogad el. Az országgyűlési képviselői és helyi
választásokon jelöltet nem támogat. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

1.2

Az egyesület közhasznú szervezetként működik, a társadalom és az egyén közös
érdekeinek kielégítésére irányuló, a Khsztv-ben meghatározott következő közhasznú
tevékenységeket alábbiakban nevesített cél szerint folytatja:

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
Tudományos tevékenység, kutatás.
Kulturális tevékenység.
Kulturális örökség megóvása.
2.
Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami,
társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és civil szövetséggel, amelyek
segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

3.

Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges gazdasági feltételek biztosítása
érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat,
gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. Az Egyesület
gazdasági tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez.
Gazdálkodással elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott
tevékenységének ellátására fordítja.
Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell
határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
A fenti bekezdésben foglaltak szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok
mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szervezet által
nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e
személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások,

illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a
pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek
mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van
(színlelt pályázat).
4.
Az Egyesület által nyújtott közhasznú szolgáltatásból tagjain kívül más is
részesülhet.
5.

Az Egyesület tagja lehet társadalmi szervezetek szövetségeinek.

6. Az Egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi
felügyeletet gyakorol. Ha a működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az
ügyész a bírósághoz fordulhat.

III.
Az Egyesület tagsága
1.

Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint annak jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és
belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában,
valamint fizeti a tagdíjat.
Az egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek.
A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége
dönt.
Az Egyesület tagjának jogai:
– részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés
határozatainak meghozatalában, szavazhat, észrevételeket, javaslatokat tehet,
véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;
– a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
– felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon
belül köteles választ adni;
– választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve
tisztségeire;
– indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
– betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;

– a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és
rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
- A társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a
tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.
2.

Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint annak jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja,
valamint anyag eszközökkel vagy egyéb módon hathatósan támogatja az Egyesület
működését céljai elérése érdekében.
Tiszteletbeli taggá nyilváníthatja az egyesület közgyűlése az arra érdemes személyt.
2.1

A pártoló, illetve a tiszteletbeli tagot az Elnökség veszi nyilvántartásba.

2.2

A pártoló tag kötelessége az alapszabály betartása, az Egyesület munkájában
tanácskozási joggal részt vehet, szavazati joga nincs, tagdíjat nem fizet, a
vállalt támogatást kell megfizetnie.

2.3.

A tiszteletbeli tag kötelessége az alapszabály betartása, nincs szavazati joga.

3.

Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják.
A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat
képviselőik útján gyakorolják.

4.

Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint
részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását,
tagdíjat megfizetni, melynek mértékét és rendjét a Közgyűlés állapítja meg.

5.

A tagsági viszony megszűnik:
– a tag halálával,
– az Egyesület megszűnésével,
– a tag kilépésével,
- a tag kizárásával.

6.

Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül
azt a tagot, aki az esedékességtől számított 1 éven belül írásbeli felszólítás ellenére
sem tesz eleget tagdíj megfizetési kötelezettségének.
– azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a
közügyektől eltiltott.
–

A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület
Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.
A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és
tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

7.

A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg. Az alapításkor
meghatározott tagdíj havonta rendes tagok számára 1.000 Ft, amely egy évre összesen
12.000 Ft.
IV.
Az Egyesület szervezete

1. Az Egyesület szervei:
Közgyűlés,
Elnökség,
Felügyelő Bizottság,
Fegyelmi Bizottság.
Az egyesület a későbbiekben felmerülő igényeknek megfelelően más bizottságokat,
szerveket is létrehozhat.

2. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja, amely
az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet, A Közgyűlést évente legalább egyszer
össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban
szereplő tagok részére –átvételt igazolható módon- meghívót kell küldeni legalább 8
naptári nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlések nyilvánosak.

3. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 50 %+1fő jelen
van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti
napirendben szereplő minden ügyben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes,
amennyiben a tagokat előzetesen értesítették. A megismételt közgyűlést az eredeti –
határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követően 1 napon belül kell
összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is meg kell jelölni.
A Közgyűlést össze kell hívni:
– ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
– ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
– ha a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli.

4.

A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata.

5.

A Közgyűlés döntéseit –az Alapszabályban meghatározott esetek kivételével-, - a
jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. (Az ügyintéző és
képviseleti szerveket, a tisztségviselőket is nyílt szavazással kell megválasztani.)
A Közgyűlés minősített többséggel hozott határozatához a nyilvántartott tagság 50%+ 1
fő szavazata szükséges.

6.

A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is
megbízhat.

A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető, és két, a
Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.
7.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más társadalmi szervezettel történő
egyesülésének a kimondása;
– az Alapszabály megállapítása és módosítása;
– tisztségviselők megválasztása és visszahívása (a tisztségviselő akkor hívható vissza,
ha tisztségéből adódó feladatát nem látja el);
– tagdíj mértékének megállapítása;
– az Elnökség és az Egyesület éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének
valamint az Egyesület éves költségvetésének elfogadása, jóváhagyása;
- az Egyesület tagja elleni II. fokú fegyelmi eljárás, és az egyesület tagjának
kizárásával kapcsolatos II. fokú eljárás,
– döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, vagy az alapszabály a
Közgyűlés hatáskörébe utal.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból
saját költségére másolatot készíthet.
A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben,
legkésőbb június 30-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára
elérhető módon közzétenni.
A nyilvántartott tagok 50 % +1 fő szavazata szükséges:
– az Alapszabály megállapításához, elfogadásához, módosításához;
– az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához;
– a tag törlésével kapcsolatos határozatához.

8.

Az Egyesület képviseletét a Közgyűlés által nyílt szavazással választott 5 főből álló
Elnökség látja el. Az elnökség tagjainak megbízása 5 évre szól.
Tagjai: Elnök, Alelnök, Titkár, 2 fő Elnökségi tag

Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve –
gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség
szükség szerint, de évente legalább négy ülést tart . Az Elnökséget az Elnök hívja össze.
Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.
Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg, ülései nyilvánosak.
Az Elnökség üléseiről a határozatokat is magába foglaló jegyzőkönyv készül, amit az
Elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá.

Az Elnökség feladata és hatásköre:
– tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;
– a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés
munkáját elősegítő szervező tevékenység;
– az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves
programok, költségvetés megvitatása ;
– az Elnök éves beszámolójának megtárgyalása;
– személyzeti munka irányítása;
– tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
– az Egyesület tagjának törlésével, kizárásával kapcsolatos eljárás;
– minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és
amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.
Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább 3 tag jelen van.
Az Elnökség határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt.
Az ügyintéző és képviseleti szervnek, így az Elnökségnek is csak olyan személy lehet a
tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától, tagja az Egyesületnek, és
a) magyar állampolgár,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezik, vagy
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya
alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel
rendelkezik.

9. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnök, az Alelnök, a Titkár, a 2 fő Elnökségi
tag, a Felügyelő Bizottság Elnöke és 2 tagja, a Fegyelmi Bizottság Elnöke és 2 tagja.

10. Az Egyesület Elnöke
Az Egyesület elnökét 5 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a
Közgyűlésnek felelős.
Az Elnök feladata és hatásköre:
– képviseli az Egyesületet;
– az Egyesület tevékenységének irányítása;
– a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
– döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe
tartozó kérdésekben;
– a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
– kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
– irányítja az Elnökség munkáját;
– vezeti az Elnökség üléseit;
– intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
– összehívja az Elnökség üléseit;
– vezeti az ügyintéző apparátust;
– irányítja az Egyesület gazdálkodását;
– utalványozási jogot az Egyesület Titkárával együttesen gyakorol;
– gyakorolja a munkáltatói jogokat;
– minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.
11.

Az Egyesület alelnöke
Az Elnököt távollétében az alelnök helyettesíti. Helyettesítés esetén az alelnök teljes
joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait.

12.

Az Egyesület Titkára
Az Egyesület Titkára az Elnök irányításával szervezi és intézi az Egyesület ügyeit,
gondoskodik az elnökségi ülések rendszeres megtartásáról.
Feladata:
- Az Egyesület készpénz állományának kezelése,
- A pénzügyi műveletek, számlák, bizonylatok kezelése, ellenőrzése, nyilvántartása,
megőrzése,
- A pénztárjelentés vezetése
- Az Elnökség és a Közgyűlés jegyzőkönyveinek elkészítése, irattározása, a
határozatok naprakész nyilvántartása azokba való betekintés biztosítása. A
betekintés, egyeztetés alapján bármely naptári napon megejthető.

13.

Az Egyesület Titkára köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható
a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, úgy a személye is).
Köteles a vezető szerv döntéseit az Egyesület honlapján megjelentetni, az
érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról így gondoskodni.

Az Egyesület, mint közhasznú Egyesület működésének, szolgáltatási igénybevétele
módjának, beszámolói közlésének nyilvánossága is az Egyesület honlapján való
közzététellel valósítandó meg.

14.

A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit az Egyesület Titkára köteles az érintettek
részére írásban megküldeni. A vezető szervek egyesületi körön túlmenő döntéseit az
egyesületi honlapon keresztül nyilvánosságra kell hozni.

15.

Az Egyesület működésével kapcsolatban keletezett iratokba az Elnök engedélyével
az érintettek vagy érdekeltek betekinthetnek.
A betekintés nem zavarhatja az Egyesület működését. Amennyiben a betekintés
személyiségi jogokat érint, úgy a betekintés előtt az érintett beleegyezését is be kell
szerezni. A betekintés megtagadása ellen az érintett vagy érdekelt panasszal fordulhat az
Elnökséghez.

16.

Az Egyesület, mint közhasznú szervezet, működéséről szóló éves jelentést és
beszámolót, közhasznúsági jelentését, valamint a szolgáltatásai igénybevételének
módjáról és lehetőségeiről szóló tájékoztatót az egyesület honlapján nyilvánosságra kell
hozni.

17.

A Khsztv. 8.§. (1) bekezdés alapján a vezető szerv határozathozatalában nem vehet
részt az a személy , aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685.§.b)pontja alapján
közeli hozzátartozónak minősül. Így a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott-, a mostoha-, és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha-, és
nevelőszülő, valamint a testvér, hozzátartozó továbbá az élettárs, az egyeneságbeli
rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona, testvére, valamint a
testvér házastársa)
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 juttatási keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
társadalmi szerv által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
8 §. (2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

18.

A Khsztv. 9.§ (1) bekezdése alapján 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.
(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.

19.

Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, úgy a vezető
szervektől elkülönült felügyelő szerv létrehozása kötelező.

20.

A két fő Elnökségi tag végzi az Elnök által meghatározott feladatokat.
V.
Felügyelőszerv, és a Fegyelmi Bizottság
Az 1997. évi CLVI. Tv. 10.§ (1) bekezdése alapján az Egyesület Felügyelő
Bizottságot hoz létre 3 fővel, 1 fő Elnök, 2 fő tag.
Az Elnököt és a tagokat a közgyűlés választja nyílt szavazással, 5 év időtartamra.

A Felügyelő Bizottság határozatait 3 fő jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
hozza meg. Határozatképes, ha tagjai közül legalább az Elnök és 1 tag jelen van. (Két fő jelenléte
esetén csak egyhangúan hozható határozat.)
Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg, ülései nyilvánosak.
A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.
(1) A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(2) A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet elnökségének ülésén tanácskozási joggal részt
vehet.
(3) A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása,
illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

(4) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
(5) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

Fegyelmi Bizottság

Az Egyesület közgyűlése a tagok közül 5 évre elnökből és 2 tagból álló Fegyelmi
Bizottságot választ, amely közvetlenül a közgyűlésnek felelős.
A Fegyelmi Bizottság feladata a fegyelmi eljárások lefolytatása, a hatáskörébe utalt
fegyelmi határozatok meghozatala.
A bizottság működésére, a fegyelmi eljárásra vonatkozó részletes szabályokat a Fegyelmi
Szabályzat tartalmazza, amely részletesen tartalmazza a fegyelmi eljárás során hozható
szankciókat, és garanciális szabályokat is.
Az Elnököt és a tagokat a közgyűlés választja nyílt szavazással.
A Fegyelmi Bizottság elnöke az Intéző Bizottság üléseire tanácskozási joggal vesz részt.
A Fegyelmi Bizottság elnöke évente beszámol a közgyűlésnek a Fegyelmi Bizottság
tevékenységéről, valamint az Egyesület fegyelmi helyzetéről.

VI.
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
1.

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az
Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a
Közgyűlés elé terjeszt.
Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

2.

Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
– tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;
– magán és jogi személyek támogatásai;
– az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
– rendezvény bevétel;
– egyéb bevételek.
- az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú
céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
- a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel;
- az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel;
- a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
- egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
- a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
A közhasznú szervezet költségei:
- a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);

- az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások);
- a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);
- a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett
költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
3.

Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem
felelnek.
4.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a
társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján
végzi.
5.
Az Elnökség esetenként dönthet a tisztségviselők, tagok olyan költségeinek
megtérítéséről, melyek kizárólag az Egyesület működésével függnek össze és hiteles
bizonylatokkal alátámasztottak.
6.

Az Elnökség döntése alapján a titkár- pénztárosnak díjazás állapítható meg.

7.

Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.

VII.
Az Egyesület képviselete
1.

Az Egyesület képviseletére az Egyesület Elnöke önállóan jogosult.
2.
A bankszámla feletti rendelkezést az Elnök önállóan, Alelnök és Titkár együttesen
gyakorolja.
VIII.
Az Egyesület megszűnése

1.

Az Egyesület megszűnik:
– ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja,
– ha feloszlatják,
– ha más társadalmi szervezettel egyesül,
– ha megszűnését megállapítják.
Az Egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után –vagyonáról, valamint a
felszámoló kijelöléséről a Közgyűlés rendelkezik.

Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon
hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba
kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra
kell hozni.

IX.
Vegyes és záró rendelkezések
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az 1989. évi II. törvény (Etv.), az
1997. évi CLVI. Törvény (Khsztv.), az 1959 évi IV. törvény a MK Polgári
Törvénykönyvéről, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.
Az Egyesület az egységes szerkezetbe foglalt, és részletesen megtárgyalt
Alapszabályát a 2009. június 29-i Közgyűlés fogadta el.
Kelt: Budapest, 2009. 08. 24.
..........................................
jegyzőkönyvvezető

..........................................
az Egyesület megválasztott Elnöke
…………………………….
a közgyűlés levezető elnöke

Előttünk, mint hitelesítők, tanúk előtt:
1. ................................................................
2. ...............................................................

Az Egyesületet, közhasznú fokozatban, a Fővárosi bíróság ............................szám
alatt, …….. ….. ….. –én nyilvántartásba vette.
P.H.
.......................................................
az Egyesület Elnöke

