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SIRIUS Oktatási Egyesület
(Közhasznú Egyesület)

egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabálya

(2018. január 22-től)

1.
Általános rész

1.1 A társadalmi szervezet neve: SIRllJS Oktatási Egyesület
(a továbbiakban: Egyesület)

1.2 Az Egyesület székhelye: 1191 Budapest, Józse! Attila utca 57-63/A 3. 53.

1.3 Működési területe: Magyar Köztársaság

lA Az Egyesület: jogi személy

1.5 Az Egyesület honlapja: www.siriusiskola.hulfenntarto

1.6. Az Egyesület a 2. pontban meghatározott közös, tartós céljának folyamatos
megvalósítására jön létre.

1.7. Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik.

Az Egyesület tagjai:

1.) Székely-Suber Zsolt

2.) Földi Tibor

3.) Földiné Kukoricza Katalin

4.) Molnár Sándor

5.) Molnárné Székely Márta

6.) Székely Józsefné

7.) Sényi Gabriella

8.) Duró István

9.) Duróné Golarz Erika

10.) Földi András

1.8. Az Egyesület tagjai tagdíjfizetési kötelezettek. A tagdíj összege évente 5.000.- Ft,
azaz ötezer forint. A tagdíjfizetésre a tagok évente március 31-ig kötelesek.
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1.9. Az Egyesület vezető tisztségviselői (az Elnökség tagjai):

1.) Székely-Suber Zsolt
1191 Budapest, József Attila utca 57-63/A 3.53.

2.) Molnár Sándor
1162 Budapest, Diófa utca ~8.

3.) Földi Tibor
2120 Dunakeszi, Dr. Legindi István u. 8.

2.
Az Egyesület célja

2.1. Az Egyesület célja a számítástechnikai kultúra terjesztése, az ismeretek
gyakorlása és magasabb szintre emelése, minél szélesebb körben való
népszerűsítése és megismertetése. A fentiek érdekében a számítástechnikai
képzés és továbbképzés, az iskolai és iskolán kívüli oktatás formáinak a
támogatása, az oktatás módszertani és tartalmi fejlesztésének az elősegítése. Az
egyesület kizárólag a fenti célok megvalósítása érdekében, azokat nem
vcszclyezrctve gazdasági tevékenységet is folytathat.
/\70 Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja lel. azt az
AL1!'SZi1húlyban meghatározott tevékenységre fordítja.

A 7., egyesület közoktatási feladatokat végez, iskola fenntartási feladatokat lát
el.
A nemzeti köznevelésről szóló 201 1. évi CXC. Törvény 2. §. (2) b bekezdése az
állarn közszolgálati feladataként (közfeladatként) határozza meg az ingyenes és
körelcző alapfokú, valamint az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető
kövépfokú nevelés - oktatáshoz való jog biztosítását az érettségi, illetve az első
szak képzettség megszerzéséig.
Az egyesület ezen közfeladathoz kapcsolódóan végzi közhasznú oktatási
tevékenységet.

2.3 /\/. I:gycsülct célj ainak megvalósítása érdekében tudományos, kutatási, oktatási,
kulrurális, sport és szociális tevékenységet is végezhet.

2.2 /\7 Egyesület jogot formál arra, hogya tagságát érintő jelentősebb szakmai, jogi,
clik~li cs gazdasági kérdésekről tájékozódjék, azokban állást foglaljon és
Úli;'i"li)~'I<:lúséÍt nyilvánosságra hozza. Ennek (1 jogának az érvényesitéséért
folvamaiosan tevékenykedjen.

2.4.A' Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
fii~'.~)cl1cn. azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól anyagi támogatást
nem fogod el. Együttműködésre törekszik azonban mindazon állami és társadalmi
szcrvekkel, elsősorban a televíziók felelős vezetőivel, illetve tulajdonosi
testületével és a művészeti szakszervezettekkel, amelyek céljai megvalósításában
éri IItettek.
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2.5.Az Egyesület gazdasági - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú célja
megvalósítása érdekében a közhasznú célok megvalósitását nem veszélyeztetve
végez. Az Egyesület csak a célja megvalósításával közvetlenül összefüggő
gazdasági tevékenységet végezhet.

2.6. Az Egyesület vagyonát nem osztja fel tagjai közöu. továbbá a gazdálkodása során
elért eredményt a tagok között nem osztja fel, részükre nyereséget nem juttat,
vagyonát céljának megfelelően használja fel, az alapító okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységre fordítja.

3.
A tagsági viszonyról

3.1 Az Egyesület alapító tagja az, aki a társaság alakuló közgyűlésén a társaság
alapszabályát elfogadja. A tagságuk az Egyesület nyilvántartásba vételévei
keletkezik.

3.2 Az Egyesület tagja lehet mindazon személy, aki belépési kérelmét benyújtja és az
Alapszabályt magára nézve kötelezőnck ismeri el. A jelentkezők felvételéről az
l.gycsület közgyűlésc dönt többségi szavazattal. /\ tagság a belépési kérelernnek
a kövgyűlés általi el fogadásával keletkezik.

3.3 A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

5.

Az Egyesületi tagság megszünik:

- a tag kilépésévei

- a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondás ával

- a tag kizárásával

- tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

A kilépest irásban kell közölni a társaság képviselöjével. A tag barmikor kiléphet. a kilépést
indokolni nem kell.

6.

Tekintettel arra, hogy az Alapszabálya tagságot nem köti feltételekhez, a tagsági jogviszony
Egyesület általi fel mondására nem kerülhet sor.

A közgyülés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az
Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabályt vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartást tanúsít.

A kizárást bármely tag, vagy az Egyesület bármely szerve kezdeményezheti.

A kezdeményezés alapján a k izárási eljárást al. Elnökség folytatja Ic.
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Az eljárás során a tagnak biztosítani kell a védekezés lehetőségét, és igénye esetén jogi
képviselő igénybe vételét. Az eljárás során az Elnökség köteles feltárni a tényállást, és
beszerezni a bizonyítékokat. A tagot az Elnökség nyilvános ülés keretében hallgatja meg. Az
ülésen a tag bizonyítási és egyéb indítványokat tehet, bizonyítékot csatolhat. Az ülésről
jegyzőkönyvet kell készíteni. Az eljárás eredményeképpen az Elnökség többségi döntéssel
határoz arról, hogy ajavasolja-e a közgyűlésnek a tag kizárását.

'7
1.

A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolni kell. Az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, valamint a
jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatást. A hozott határozalot a taggal igazolható rnódon -
átvétellel vagy tértivevényes levéllel közölni kell. A határozat ellen fellebbezésnek nincs
helye.

A kizárásra az elnökség tehet javaslatot. A kizárásra javasolt tagnak biztosítani kell a
védekezés lehetőségét, amennyiben igényli, jogi képviselet igénybe vételét. A kizáró
határozatot indokolni kell, és postai úton, tértivevényes levélben kell kézbesíteni a kizárt
tagnak. A határozatnak tartalmaznia kell, hogy a kizárt tag a közgyűlés határozata ellen 30
napon belül keresetet terjeszthet elő a Fővárosi Bíróság előtt.

A kizárási eljárás szabályainak a meghatározásán túlmenően az alapszabály mellözi a
jogszabályt, alapszabályt, vagy az egyesületi határozatot sértő magatartás esetén alkalmazható
jogkövetkezmények és a taggal szembeni eljárás szabályozását.

A kizárásra vonatkozó szabályokat a közgyülés által elfogadott Fegyelmi Szabályzat
tartalmazza,

A tagok jogai és köielezeuségei

8.

Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület
működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A
szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag
megválasztható. Minden tag választási joggal rendelkezik.

Az Egyesület tagja köteles a közgyülési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat
megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködní a társasági célok megvalósítása
érdekében: a közgyülés által meghatározott konkrét prograrnok végrehajtása érdekében. A tag
kötcles az Alapszabály rendelkezései t megtartani.

A tagokai egyenlő jogok illetik meg. és egyenlő kötclezeuségek terhelik.
A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
A tag nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának a megvalósitását és az Egyesület
tevékenységet.

9.

Az Egyesület szervei: közgyülés és tisztségviselők
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9.1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyülés a tagok összessége, amely az
Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A· közgyűlést az Elnökség hívja össze. A
közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók
elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. A
meghívókat igazolható módon (ajánlott levélben, visszaigazolható e-mailben) kell a tagok
részére kézbesíteni. Évente legalább kétszer rendes közgyűlést kell tartani.

Az elnökség kötclcs összehívni a közgyűlcst a szük 'éges intézkedések megtétele céljából, ha

a.) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b.) az egyesület előre láthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;

vagy

c.) az egyesület céljainak az elérése veszélybe került.

A közgyűlést az Egyesület székhelyére kell összehívni. A meghívásnak tartalmaznia kell az
egyes ·napire.ndi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket.

A Közgyülés határozatképes. ha legalább a tagság fele + egy tag jelen van. Ha a közgyűlés
nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő
ügyekben el jelen lévők számától függetlenül határozatképes. ha a távolmaradás
jogkövetkezménycire a tagok figyclméi et meghívóban felhívták. J\ megismételt közgyűlést az
eredeti .. határozatképtelenség rniatt elmaradt - közgyülés időpontját követően 15 napon belüli
időpontra kell összehívni, amelynek időpontját az eredeti közgyűlcs meghívójában fel kell
tüntetni. A közgyülési meghívó kézbesítésétöl számított 8 napon belül a tagok és az Egyesület
szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indokolásával. A
kiegészítésről az Elnökség dönt. Ha az elnökség a kiegészítésről nem dönt, vagy azt elutasítja,
a közgyülés a napirend elfogadását megelőzően dönt a napirend kiegészítése tárgyában. Az
elnökség a kiegészítést annak beérkezését követően 3 napon belül köteles a tagok részére
írásban (ajánlott levélben vagy visszaigazolható e-mail üzenetben) kézbesíteni.

A közgyűlés kezdetekor meg kell választani a közgyülés tisztségviselőit, a levezető elnököt, a
szavazatszámlájókat és a jegyzőkönyvvezetöt, majd a közgyűlés szavaz a napirend
elfogadásáról. Ezt követően a közgyülés naprendi pontok egyenkénti megtárgyalásával
folytatódik. Az egyes napirendi pontok végén szavazás történik. A szavazásra a kérdést a
levezető elnök teszi fel és a szavazatszámlálók számolják össze és rögzítik a szavazatokat. Az
utolsó napirend szavazásat követően a levezető elnök a közgyülést lezárja. A közgyűlésen a
tagnyilvántartásban szcrcplö, a tagok szavazati jogukat személycsen gyakorolhatják. A tagok
szavazati joga egyenlő A tagok a közgyulésen jogosultak íelszólalni. kérdéseket Ichenni.
javaslatokat cs észrevételeket tenni. A közgyűlés -- tekintettel az Egyesület közhasznú
jogállására nyilvános.

9.2. A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel. nyílt
szavazással hozza. A közgyűlés az Egyesület tisztségviselő it (vezetőket) titkos szavazással
választja meg.

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt (nem szavazhat) az

a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére
másfajta előnyben részesít;
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b.) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

- a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása. visszahívása és díjazasuk megállapítása.

d.) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek 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 közgyulés hatáskörébe tartozik:

- .í Z alapszabály rnódositása,

- az Eg) esület megszünésének, egyesülésének és szétválasztásának az elhatározása,

- a vezető tisztségviselő megválasztása, összehívása. visszahívása és díjazásának a
megállapítása,

- az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének és a közhasznúsági jelenlésnek - az elfogadása,

- fU: éves költségvetés elfogadása,

- a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha munkaviszonyban áll,

- olyan szerzödés megkötésének a jóváhagyása. amelye! az egyesület saját vezető
tiszlség\ isclöjével. a felügyelőbizottság tagjaival vagy ezek hozzátartozóival köt,

. a jelelllegi és korábbi tagok, vezető tisztségviselök és a felügyelőbizottsági tagok vagy más
egyesületi szervek elleni kártérítési igények érvényesítéséről vaió döntés.

- d választou könyvvizsgáló megválasztása, visszahivása. díjazása megállapítása,

- végelszámoló kijelölése.

Az egyesület alapszabályának a módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának a módosításához és az
Egyesület megszűnésének az elhatározásahoz a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A tisztségviselők visszahívására akkor kerülhet sűr. ha tevékenységüket nem az ilyen
tisztséget betöltöktói elvárható gondossággal járnak et, megsértik aj! Alapszabályt vagy
egyébként az Egyesület célját, müködését veszélyeztetik.

9.3. A Közgyűlés ülései és azokon hozott határozatok nyilvánosak, A Közgyűlést megelőzően
legkésőbb 3 nappal az Egyesület honlapján közzéteszi a közgyülési meghívó teljes szövegét,
beleértve a Közgyűlés időpontját, helyét és napirendjét. A Közgyűlést követő 3 napon belül az
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Egyesület honlapján közzéteszi a Közgyűlésen hozott határozatokat. A hozott határozatokat a
közgyűlést követő 3 napon belül az egyesület elnöke ajánlott levélben közli az érintettekkel.

10.

10.1. Az Egyesület ügyvezető és ügyintéző szervei:

Az Egyesület ügyvezetését a Közgyülés által választott három főből álló Elnökség látja el.

Az elnökség tagjait az Egyesületi tagok közül kell megválasztani. Az elnökség egy tagja az
egyesület i tagságon kívül i személy is lehet.

A közgyülés mind az Elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket (képviselőket) 5 évre
választja.
A közhasznú szervezet rnegszünését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselöje volt -- annak megszünését megelőző két évben legalább egy évig-

amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvén)' szerint felfüggesztette, illetőleg törölte,

Nem kb:) \,'Inöksét! tagja továbbá. ci Felügyelő Bi/Ottság tagja és elnöke. valamint a
könyvvizsgátó es azok közeli hozzátartozója,

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidej üleg más közhasznú
szervezetné I is betölt.

Nem lehel továbbá az Elnökség tagja, aki nem felel meg a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013, évi 'v. törvény 3:22 §. (1), (4), (5) és (6) bekezdésében. valamint a Büntető
Törvénykönyvról szóló 2012. évi C. törvény 61. §, (2) bekezdésében szabályozott
feltételelmele

Két közgyülés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik
kizárólag aközgyűlés hatáskörében. Döntéseiról, intézkedéseiról a következő közgyűlésen az
Elnökség köteles beszámolni,

Az elnökség ülései nyilvánosak, azok időpontjáról a tagokat értesíteni kell.

Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelczettségek (szerződések) és illető jogok
vállalásaról - a közgyűlés, illetve a tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség
rnellett - dönteni.

Az Elnökség tagjai közül az elnököt maga választja meg.
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10.2. /\/. Llnök scg feladata

Az Elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, az Egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.

Az Elnökség mindhárom tag jelenléte eseten határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest
- de legalább évente négyszer - tart ülést. melyet az Elnök hiv össze. Az Elnökség ülésére
minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogya meghivók elküldése és az ülés
napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt
egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.

Az elnökség ülései és az azokon hozott határozatok nyilvánosak. Az ülést megelőzően
legkésőbb 3 nappal az Egyesület honlapján közzéteszi a közgyülési meghivó teljes szövegét,
beleértve a közgyűlés időpontját, helyét és napirendjét. Az ülést követő 3 napon belül az
elnökség ajánlott levélben közli a hozott határozatokat az érintettekkel, továbbá a honlapján
nyilvánosságra hozza azok szövegét.

Az Elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggcl, nyílt szavazással hozza. Az elnökség az
üléseiról jegyzőkönyvet készit, melyet mindhárorn tag aláírja.

a.) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;

b.) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése:

c.) az éves költségvetés elkészítése és annak közgyűlés elé terjesztése:

d.) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűles hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e.) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztásának előkészítése;

f.) a közgvülés összehívása. a tagság cs al. egyesület szervcinek értesitése.

g.) az ügyvezető szerv által összehí 'on közgyúlés napirendi pontjainak meghatározása;

i.) a tagság nyilvántartása;

h.) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre:

j.) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

k.) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

1.) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén e törvényben elő írt intézkedések megtétele.

Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg.

A/ l.Inök sóg tagjai közül elnökhelyenest cs tik túrt választhat.

A tisztségviselők feladatmegosztását az ügyrend határozza meg.



9

Az Elnökség köteles az Egyesület közgyüléséi, a szükséges intézkedések megtétele céljából
összehívni a PTK. 3:81 §-ában foglalt esetekben.

ll.

Az elnökség a tagokjavaslatára folyamatos vagy eseti feladatok ellátására eseti vagy állandó
bizottságokat hozhat létre. A határozatban kell megállapítani a létrehozott bizottság
feladatkörét és rnűködési rendjét.

Az Elnök köteles mind a közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását
naprakészen vezetn i.

12.

1\./ Egyesület iratait. bevételi és kiadási bizonylatait a titkár ke/eli,

Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személy: pénztárosi teendők
ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

13.

Az Egyesület képviselete

Az Egyesület képviseletére az elnök, illetve az elnökség tagjai jogosultak. Képviseleti joguk
önálló.

14.

Az Egyesület felügyelő szervezetc

I\.z Egyesület a Ksvtv. 10. ~. (1) bek, értelmében háromtagú Felügyelő Bizouságot hoz létre.

A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyülés választja meg 5 évi időtartamra.

A FelügyelőBizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
,. .,

A Felügyelő' Bizottság elnökét maga választja meg a tagok közül.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását, ennek során az
elnökségtöl jelentést, a munkavállaló tói, pedig tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, a társaság
könyveibe és iratai ba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság tagja a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet.

A Felügyelő Bizottság köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez
tudomást. hogy

- az egyesület rnüködése során jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit súlyosan sértő
esemény (rnulasztás) történt és ez a közgyülés döntését igényli,

- az elnökség Ielelősségét megalapozó tény merült fel.
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Amennyiben a kezdeményezés megtételétől számított 30 napon belül az elnökség nem hívja
össze a közgyűlést, annak összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult, ha pedig a
közgyűlés a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles
törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezni.

15.

A Felügyelő Bizottság legalább évente egyszer ülést tart, köicles az éves beszámolót és a
közhasznúsági jelentést véleményezni.

A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja össze írásban az ülést megelőzően legalább 8
nappal. Az ülés akkor határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van. A felügyelő szerva
döntéseit egyszerű többséggel hozza.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, aki nem felel meg a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 3:22 §. (1), (4), (5) és (6) bekezdésében, valamint a Büntető
Törvénykönyvról szóló 2012. évi C. törvény 6l. §. (2) bekezdésében foglaltaknak, illetve
akivel szemben a civil szervezetek támogatásáról szóló 201l. évi CLXXV. törvény 38. és 39.
§-ában szereplő összeférhetetlenségi körülmények állnak fenn.

A Felügyelő Bizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és az
ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni.

Az Egyesü let vagyona, gazdálkodása

14.1. A tagok által befizetett tag díj ak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizctés al.
Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesület tagság
bánnilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen
tértrés nem illeti meg.

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból,
illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület
gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő érték papírt nem bocsáthat ki.
Az Egyesület közhasznú tevékenységet veszélyeztető mériékű hitelt nem vehet fel.
1\ tagsági díjakat az Egyesület elsősorban - J'enntartási,- ügyviteli köliségck. valamint az
Egyesületet tcrhelo járadékok és adók megfizetésére használju Cel.

14.2. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját
vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértéké ig.

14.3. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell
vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az Egyesület
gazdálkodásáról a közgyülés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről
vagyonkimutarást készít.

14.4. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott
támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél
támogatására, elősegítésére fordítja. az esetleges rnaradvány összegeket hasonló célok
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támogatásáru fordítja, rendezvényeket tart. melyck bevételeit a rendezvény céljaban
meghatározott körbcn használja fel.

'f

16.
Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület jogutódlással. vagy jogutód nélkül szűnik meg.
Jogutóddal szűnik meg az Egyesület:
- átalakulás,

- egyesülés.
- szétválás esetén.

Egyesület csak Egyesülettel egyesülhet. és csak egyesületekre válhat szét.

Jogutód nélkül szűnik meg az egyesület, ha
- a tagok kimondják a megszünését,
- a7 arra jogosult S7crv megszüntcti.
_ az Egyesűle. mcg , alósítoua a célját \ agy acél megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem

határoztak meg.
_ az Egyesület tagjainak a száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt.

A jelen Alapszabály nem határozza meg, hogy jogutód nélküli megszűnés esetén mely
megegyező vagy hasonló célú közhasznú szervezetnek kell a hitelezők kiegészítése után
fennmaradó vagyont átadni. Erről a törlést kimondó határozatában az Egyesületet nyilvántartó
Bíróság rendelkezik.

17.

Vegyes rendelkezések

Az Egyesület, bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

18,

Az Egyesülel politikai tevékenysége! nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól
támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat
továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon. és a
továbbiakban sem fog.

19.

Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést
készíteni. A közhasznúsági jelentést az éves beszámolóval együtt a közgyűlés hagyja jóvá. Az
éves beszámoló elfogadásáról a közgyűlés egyszerű többséggel dönt. Az Egyesület a
beszámolót és a közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő év június 30-ig honlapján
közzéteszi.

20.

Az Egyesület biztosítja a működése során keletkezett iratokba való betekintést. A betekintést
bárki kérheti, és a kérelmet az Elnök g napon belül köteles teljesíteni.
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21.

23.

Az Egyesület közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti. Az igénybevétel biztosításáról
az Elnök gondoskodik. Az egyesület szervezete működésének , szolgáltatásai igénybevételi
módjának és beszámolójának a nyilvánosságát az egyesület a honlapján történő közzététellel
biztosítja.

A közgyülés és az elnökség határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni. amelyből a
döntések tartalma, ideje, hatálya, a mellette és ellene szavazók szám aránya, illetőleg > nyílt
szavazás esetén - a személye megállapítható.

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykőnyvről és a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról. a közhasznú
jogállásról. valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló szabályai,
valamint az Egyesület közgyűlési határozatai az irányadók.

Ezt az alapszabályt az Egyesület 2018. január 22. napján összehívott közgyűlésen fogadta el.

fúró rendelkezések:
Jelen modusuásokkal egységes szcrkczeibe foglalt alapszabal. magaban foglalju a 2005.
november 7-bl, a 2005. december 7-én. a :2006. március 8-án, a 2000. február 10-éle, a 2009.
március 23-án, a 2009. április 28-án, 2012. október ló-án, 20J4. május 27-én. '1201~L október
7-én és a 2015. március ló-ám kelt alapszabály módosításokat, és megfelel a P'fK., valamint
a Civil törvény rendelkezéscinek.

Alulíronak igazoljuk, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapesten, 2018. január 22.

Molnór Sándor
elnökhelyettes

Előttünk mint tanúk előtt:
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