Magyar Operációkutatási Társaság

Alapszabálya

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege a 2015. december 15-i állapotnak
megfelelően

*Az egységes szerkezet tartalmazza, illetve figyelembe veszi az Alapszabály adataiban 2015. május
22. napján történt változásokat, módosításokat.
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I. Általános rendelkezések

1. §

Az Egyesület neve, székhelye
1. Az Egyesület neve: Magyar Operációkutatási Társaság
(a továbbiakban: Egyesület)
2. Az Egyesület idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Operations Research Society
3. Az Egyesület rövidített neve: MOT

4. Az Egyesület székhelye: 1111 Budapest, Kende utca 13-17.
5. Az Egyesület alapításának éve: 1991
6. Az Egyesület működési területe: országos
2. §

Az Egyesület célja
1. Az

operációkutatási

kultúra

fejlesztése

és

terjesztése,

konferenciák

szervezése,

lebonyolítása, kiemelkedő szakmai teljesítmény nyilvános elismerése.
2. A tudományos élettel kapcsolatos információk biztosítása a tagság számára, kapcsolattartás
bel-és külföldi hasonló jellegű társaságokkal.
3. A tagok közös érdekeinek egyeztetése, közös álláspontok megfogalmazása és érvényre
juttatása.
4. Az Egyesület célját közvetlenül elősegítő gazdasági-vállalkozási tevékenység végzése.

II. Az Egyesület tagjai, szervezete
3. §

Az Egyesületi tagság
1. Az Egyesületnek rendes, pártóló és tiszteletbeli tagjai vannak.
2. Az Egyesület tagjairól, pártoló tagjairól és tiszteletbeli tagjairól nyilvántartást vezet.
3. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki a belépési kérelemben nyilatkozik
arról, hogy egyetért az alapszabályban rögzített célokkal és feladatokkal, vállalja, hogy az
Egyesület munkájában tevékenyen részt vesz és az évi tagdíjat befizeti.
4. A tagfelvételi kérelmet az Egyesület titkáránál kell benyújtani. A tagfelvételről az Egyesület
Elnöksége egyszerű szótöbbséggel dönt. A tagfelvételi kérelem esetleges elutasítása esetén a
természetes személy tizenöt napon belül kérelmezheti a Közgyűléstől az Elnökség
döntésének felülvizsgálatát.
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5. A rendes tag által fizetendő tagdíjat az Egyesület Közgyűlése határozza meg. Lehetőség van
a tagdíj legfeljebb három évre előre történő -visszafizetési igény nélküli- befizetésére. A
tagdíj összege ekkor az aktuális tagdíj időarányos többszöröse.
A tagsági jogviszony megszűnése

4. §

A tagsági jogviszony megszűnik:
1. a tag kilépésével;
2. a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
3. a tag kizárásával;
4. a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
A tag tagsági jogviszonyát az Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti.

A tagsági jogviszony felmondása, a tagsági jogviszony kilépéssel történő megszűnése

5. §

1. A tagdíj, illetőleg a vállalt anyagi támogatás fizetésének két évnél hosszabb idejű
elmulasztása esetén az Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban
felmondhatja. A felmondást megelőzően köteles az Egyesület írásban figyelmeztetni a tagot
határidő tűzésével fizetési kötelezettségére és ennek elmulasztásának jogkövetkezményeire.
2. A határidő eredménytelen eltelte esetén, a határidő utolsó napját követően az Elnökség dönt
a tag tagsági jogviszonyának felmondásáról.
3. A tag tagsági jogviszonya kilépéssel megszűnhet. A tag a kilépési szándékát köteles az
Elnöknek írásban bejelenteni. A tag tagsági jogviszonya azon a napon szűnik meg, amikor
az Elnök az írásbeli bejelentést kézhez veszi. 1

6. §

A tag kizárása

1. A tagnak jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartása esetén az Elnökség a taggal szemben kizárási eljárást folytathat
le, ha a Közgyűlés erről szótöbbséggel határoz.
2. A kizárási eljárásban az Elnökség köteles meghallgatni az eljárás alá vont tagot, majd a
jelenlévő Elnökségi tagok 3/4-es többségével döntést hozni.
3. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A
kizáró határozatot a taggal közölni kell.
1
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4. A tag a kizáró határozat ellen fellebbezhet a Közgyűléshez, sikertelenség esetén pedig
jogorvoslattal élhet a Fővárosi Törvényszéknél.

7. §

Az Egyesület tagjainak jogai
1. Választhat és választható az Egyesület szerveibe, tisztségeire.
2. Részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, igényelheti az Egyesület
érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységét.
3. Igénybe veheti az Egyesület adatbankját, információit, szolgáltatásait.
4. Részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekből.
5. Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben.
6. Jogosult a Közgyűlés munkájában részt venni, Közgyűlésen felszólalni, indítványokat tenni.

8. §

Az Egyesület tagjainak kötelezettségei

1. Az alapszabály betartása, az Egyesület vezető szervei által hozott határozatok betartása és
végrehajtása.
2. Rendszeres részvétel az Egyesület és szerveinek munkájában, elősegítve az Egyesület
céljainak megvalósítását.
3. A tagdíj befizetése, az Egyesület vagyonának gyarapítása és megóvása.
9. §

Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai

1. Az Egyesület pártolótagságot szervez a célok jobb megvalósítása érdekében. Pártoló tagként
felvehető az az intézmény, szerv, szervezet, személy, aki vállalja az Egyesület céljainak
megvalósulását vagyoni hozzájárulással segíti elő.
2. Az Egyesületnek tiszteletbeli elnöke és tiszteletbeli tagja is lehet, akik különleges és
kiemelkedő tevékenységükkel elsősorban erkölcsileg támogatják az Egyesületet. A
tiszteletbeli elnökre, a tiszteletbeli tagra vonatkozó alapszabályi rendelkezések az irányadók.
3. A pártoló és tiszteletbeli tagokat a Közgyűlés választja, egyszerű szótöbbséggel. A pártoló és
tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, az Egyesület szerveibe és tisztségeibe
nem választhatók.
10. § Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjainak jogai
1. Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén.
2. Javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban.
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3. Részesülhet az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokban, kedvezményekben.

11. §

A pártoló tag kötelezettségei
A pártoló tag köteles:

1. Az alapszabályt betartani.
2. Az Egyesület tevékenységében vagyoni hozzájárulással résztvenni. A vagyoni hozzájárulás
mértékéről a Közgyűlés dönt szótöbbséggel.
12. § A tiszteletbeli tag kötelezettségei
A tiszteletbeli tag köteles:
1. Az alapszabályt betartani.
2. Az Egyesület céljait erkölcsileg támogatni.
13. § A pártoló és tiszteletbeli tagság megszűnése
A pártoló és tiszteletbeli tagság megszűnik:
1. a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
2. a tag kilépésével,
3. az Egyesület megszűnésével,
4. a pártolótag tagsági jogviszonya Egyesület általi felmondásával. A felmondásra az
alapszabály 5. §-ában foglaltak irányadók.

III. Az Egyesület Közgyűlése
14. § A Közgyűlés összehívása
1. Az Egyesület döntéshozó szervét, a Közgyűlést az Elnök meghívó küldésével, igazolt módon 2
hívja össze, az ülés tervezett időpontját megelőző legalább tizenöt nappal. A meghívót postán kell
megküldeni a tagoknak ajánlott levélként vagy elektronikus úton. Ez utóbbi akkor tekinthető igazolt
megküldésnek, ha a tag a meghívó elektronikus átvételét igazolta. 3
1. A meghívónak tartalmaznia kell:

2
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•

az Egyesület nevét és székhelyét;

•

az ülés idejének és helyszínének megjelölését;

•

az ülés napirendjét.

3. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
4. A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
5. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság, az Elnökség, vagy a
Felügyelőbizottság, illetőleg, ha a tagok legalább 1/4 része az ok és cél megjelölésével azt
indítványozzák.
6. Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha
az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés
megtartásához.
5. A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
6. Az Elnök köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
•

az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

•

az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
vagy

•

az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Az ilyen módon összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről
dönteni.
15. § A napirend kiegészítése
1. A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított nyolc napon belül a tagok és az egyesület
szervei az Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
2. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése
iránti kérelemről az Elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában.
16. § A Közgyűlés ülésezése
1. A Közgyűlés ülését az Elnök nyitja meg, ezt követően egyszerű többséggel megválasztják a
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levezető elnököt és a jegyzőkönyvvezetőt.
2. A tag jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
3. A tagot teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással képviselheti a
Közgyűlés ülésén a meghatalmazottja. A meghatalmazottal szembeni követelmények és
kizáró okok tekintetében az alapszabály 21. §-ában (kivéve a 2. pontot) foglalt
rendelkezések az irányadók.
4. A Közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az Elnökségen kívül a Közgyűlés
összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a Közgyűlés határozata
alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
5. Az Egyesület Közgyűlésének ülése személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő
eszközök igénybevételével is lefolytatható, akkor, ha az igénybe vehető elektronikus
hírközlő eszközök, valamint azok alkalmazásának feltételei és módja a tagok azonosítására
és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációra biztosítottak.
6. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott
határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a
Közgyűlés ülésén hozott határozatot be kell nyújtani a nyilvántartó bírósághoz,
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Elnök aláírásával hitelesít.
17. § Határozathozatal
1. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz.
2. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
3. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlést harminc napon belüli új időpontra kell
másodszor összehívni. Ekkor a megjelentek számától függetlenül határozatképes a
Közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdések vonatkozásában. Az eredeti Közgyűlés
meghívójában a határozatképtelenség esetére összehívandó Közgyűlés időpontja is
megjelölhető.
4. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve:
•

Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

•

Az Egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.

5. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
•

akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az Egyesület terhére
másfajta előnyben részesít;
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•
•
•
•
•

akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja vagy
alapítója;
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

6. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a hozott
határozatokat. A jegyzőkönyvet az Egyesület Elnöke, a jegyzőkönyvvezető írja alá és két tag
hitelesíti.
7. A jegyzőkönyvet a közgyűlést követő tizenöt napon belül a tagok számára hozzáférhetővé
kell tenni.
8. A Közgyűlés jogsértőnek vélt határozatait bármely tag tudomására jutást követő harminc
napon belül megtámadhatja a bíróság előtt. A határozat megtámadása -a bíróság ellentétes
rendelkezésének esetét kivéve- nem gátolja annak végrehajtását.
18. § A Közgyűlés hatáskörébe tartozik
1. az alapszabály elfogadása és módosítása,
2. az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
3. az éves beszámoló - ezen belül az Elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének – elfogadása,
4. költségvetés, gazdálkodási terv elfogadása,
5. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
Egyesülettel munkaviszonyban áll,
6. tiszteletbeli tag, tiszteletbeli elnök és pártoló tag megválasztása,
7. a tagdíj összegének illetve pártolótagok hozzájárulása legkisebb mértékének megállapítása,
8. az Elnök, Elnökség tagjainak és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztatása,

IV. Az Egyesület ügyvezetése
19. § Az ügyvezetést ellátó testület feladatköre
Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el, amelynek feladatköre: 4
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a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
d) az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés és
n) az Egerváry emlékplakett alapító okirata értelmében döntés az adott évi kitüntetett személyéről.
20. § Az Elnökség

1. Az Elnökség az üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja, az ülést az Elnök
hívja össze meghívó küldésével igazolt módon az ülés tervezett időpontját megelőző
legalább tizenöt nappal. A meghívót postán kell megküldeni a tagoknak ajánlott levélként
vagy elektronikus úton. Ez utóbbi akkor tekinthető igazolt megküldésnek, ha a tag a
meghívó elektronikus átvételét igazolta. A meghívóban az Egyesület nevét, székhelyét, a
napirendet, továbbá az ülés idejét és helyét meg kell jelölni. A meghívóban nem szereplő
napirendi kérdésekről az Elnökség akkor tárgyal, ha a jelenlevők egyszerű szótöbbsége a
napirend kiegészítését elfogadta. 5 Az Elnökség öt tagból áll. Az Elnököt, Alelnököt, Titkárt
és a további két tagot a Közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel, legfeljebb három évre. 6
Az Elnök mandátuma közvetlenül a megbízatásának lejárta után nem újítható meg. Az
Elnökség tagjai egyszer újra választhatók.

5
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Az Egyesület Elnöke: Dr. Maros István
(an.: Zsolnai Etel, 2097 Pilisborosjenő, Temető u. 32.)
Az Egyesület Alelnöke: Dr. Illés Tibor
(an.: Romic Emilija, 1024 Budapest, Kis Rókus u. 35., I. em. 5a )
Az Egyesület Titkára: Dr. Süle Zoltán
(an.: Berzsenyi Anikó, 8200 Veszprém, Sorompó u. 12. 3/1.)
Elnökségi tag:

Dr. Fábián Csaba
(an.: Kovács Ida, 1063 Budapest, Kmety u 19.)

Elnökségi tag:

Dr. Pintér Miklós
(an.: Tajti Mária, 1097 Budapest, Óbester utca 7.)

2. Az Elnökség ülése határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van. Az Elnökség a
határozatait szótöbbséggel hozza. Az Elnökség határozatait az Elnök írja alá, azt az Alelnök
és a Titkár hitelesíti.
3. Az Egyesület Elnökségének ülése személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő
eszközök igénybevételével is lefolytatható, akkor, ha az igénybe vehető elektronikus
hírközlő eszközök, valamint azok alkalmazásának feltételei és módja a tagok azonosítására
és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációra biztosított.
4. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott
határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek.
5. Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen az Egyesülettel
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről
beszámolni.
21. § Elnökség tagjaival szembeni követelmények és kizáró okok
1. Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
2. Az Elnökség tagjai feladatait személyesen kötelesek ellátni.
3. Nem lehet az Elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
4. Nem lehet az Elnökség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak az eltiltás hatálya
alatt.
5. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az Elnökség tagja az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
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22. § Az Elnök
1. Vezeti és szervezi a Elnökség munkáját.
2. Képviseli az Egyesületet harmadik személyekkel szemben.
3. Kapcsolatot tart más társadalmi, állami gazdálkodó szervezetekkel.
4. Intézkedik és dönt a Közgyűlés vagy az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.
5. Összehívja a Közgyűlést. A Közgyűlés összehívásának kötelező eseteire az alapszabály 14.
§-ában foglalt rendelkezések az irányadók.

23. § A Titkár
1. Kidolgozza az Egyesület éves gazdálkodásának, programjának tervét, valamint a munka-és
üléstervét, amelyet az Elnökség elfogad.
2. Vezeti az Egyesület könyvelését, illetve ha az Egyesület külső céget bíz meg a könyveléssel,
akkor felügyeli a könyvelés működését.
3. Befogadja a tagfelvétel iránti kérelmeket
.

4. Vezeti az Egyesület tagnyilvántartását és értesíti a tagdíjfizetésben hátralékban lévő tagokat.
5. Elvégzi az Elnökség által rábízott feladatokat.

24. § Az Alelnök
1. Az Elnökségben helyettesíti az Elnököt.
2. Elvégzi az Elnökség által rábízott feladatokat.
3. Az Egyesület képviseletét önállóan látja el az alapszabály 27. §-a szerint.

V. Az Egyesület tulajdonosi ellenőrzése
25. § A Felügyelőbizottság tagsága
1. Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
2. Elnökét és tagjait a Közgyűlés választja. Nem lehet elnöke, illetve tagja az, aki az Egyesület
alkalmazásában áll, az Elnökségnek tagja, vagy az Egyesület gazdasági-vállalkozási
tevékenységére befolyással bír.
3. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben az Elnökség tagjaira vonatkozó kizáró
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ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület Elnökségi tagja.
4. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt
venni. A Felügyelőbizottság tagjai az Egyesület Elnökségétől függetlenek, tevékenységük
során nem utasíthatóak.
5. A Felügyelőbizottság három tagú, tagjait a Közgyűlés, egyszeri ötéves ciklusra választja,
tevékenységéért a Közgyűlésnek felel.
6. A Felügyelőbizottság határozatait szótöbbséggel hozza.
7. A Felügyelőbizottság tagjai:
Elnök: Dr. Bozóki Sándor
(an.: Kurucsai Mária, 1117 Budapest, Kőrösy József utca 12. fsz. 1.)
Tag:

Balogh János
(an.: Váradi Rozália, 6724 Szeged, Csongrádi sugárút 86. A lph 3.
em. 9. a.)

Tag:

Dr. Kéri Gerzson Ferenc
(an.: Hujber Rozália, 1113 Budapest, Villányi út 24/a)

26. § A Felügyelőbizottság feladata
1. az Egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az Egyesületi határozatok
végrehajtásának, betartásának ellenőrzése,
2. az Egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos rendelkezések
betartásának vizsgálata és ellenőrzése,
3. a Felügyelőbizottság az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, az Elnökségtől és az Egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az
Egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit
megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja,
4. az Egyesület beszámolójának, költségvetésének és gazdálkodási tervének véleményezése,
5. az Egyesület éves költségvetés végrahajtásának ellenőrzése,
6. tapasztalatairól tájékoztatja az Elnökséget és a Közgyűlést.

VI. Az Egyesület képviselete
27. § Az Egyesület képviseletét az Elnök önállóan látja el. Az Elnök meghatalmazást adhat az
Alelnöknek, hogy az Egyesületet képviselje.

VII. Az Egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása
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28. § Az Egyesület bevételei
1. tagdíj
2. jogi személyek, pártoló tagok és magánszemélyek vagyoni hozzájárulásai
3. az Egyesület kitűzött céljai elérése érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységből
(szolgáltatás nyújtásából) származó bevételek
29. § Az Egyesület gazdasági tevékenysége
1. Az Egyesület nem gazdasági tevékenység folytatásra alakult, az nem lehet elsődleges célja.
2. Az Egyesület, célja megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is
végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.
3. A gazdálkodási tervet (üzleti tervet) az Elnökség kidolgozza, a Közgyűlés pedig elfogadja.
4. A gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásáról a Közgyűlés szótöbbséggel határoz.
5. Az Egyesület alapcél szerinti tevékenységéből, illetve gazdasági-vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait a mindenkori számviteli törvény és a
civil szervezetekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell
nyilvántartani.

30. § Az Egyesület gazdálkodása
Az Egyesület költségvetés és gazdálkodási terv (üzleti terv) alapján gazdálkodik.

31. § Helytállás az Egyesület tartozásaiért
1. Az Egyesület saját vagyonával köteles helytállni; az Egyesület
tartozásaiért nem felelnek.

tagjai az Egyesület

2. Ha az Egyesület tagja korlátolt felelősségével visszaélt, és emiatt az Egyesület jogutód
nélküli megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért a
tag korlátlanul köteles helytállni.

VIII. Az Egyesület megszűnése
32. § Az Egyesület jogutódlással történő megszűnése
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.

13

33. § Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése
1. a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését;
2. az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni
viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi
személyt a nyilvántartásból törli;
3. az Egyesület megvalósította célját, vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
4. az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
34. § Irányadó jogszabályok
A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a
1. Ptk/ 2013. évi V. törvény/, a 2011.évi CLXXV.tv. az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;
2. a 2011 évi CLXXXI. tv. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról;
3. a 342/2011.(XII.29.) Korm. rendelet a számviteli törvényhez kapcsolódó sajátos számviteli
szabályokat tartalmazó kormányrendelet módosításáról;
4. a 350/2011(XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodás, az adománygyűjtés és
közhasznúság egyes kérdéseiről;
5. az 5/2012.(II.6.) KIM. rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes
kérdésekről;
6. a 11/2012.(II.29)KIM. rendelet a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó
űrlapjairól valamint
7.
8. a 24/2012.(IV.25.) KIM rendelet a civil szervezetek információs rendszeréről rendelkezései
az irányadók.

Kelt. Budapest, 2015. december 15.
.......................................
Dr. Maros István
az Egyesület Elnöke
Alulírott, Dr. Udvarhelyi Miklós jogi képviselő igazolom, hogy az alapszabály egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának,
mégpedig a 2015. december 15. napján történt változások szerint. 7
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Módosítva: 2015.12.15.
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Fentieket igazolom, az egységes szerkezetű okiratot készítettem és ellenjegyzem.
Budapest, 2015. december 15.

Dr. Udvarhelyi Miklós
8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A
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