„HELLOWORLD” OKTATÁS ÉS FEJLESZTÉS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA

Elhatározva a „HelloWorld” Oktatás és Fejlesztés Egyesület létrehozását, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják
el a szervezet alapszabályát:

I.
Az egyesület adatai

I.1. Az egyesület neve: „HelloWorld” Oktatás és Fejlesztés Egyesület
I.2. Az egyesület rövidített elnevezése: „HelloWorld” Egyesület
I.3. Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: I.4. Az egyesület székhelye: 3770 Sajószentpéter, Üveggyár út 2.
I.5. Az egyesület jogállása: önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult.
I.6. Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1.
számú mellékletét képezi.
I.7. Az egyesület honlapjának címe: www.helloworldegyesulet.hu
II.
Az egyesület célja, tevékenysége
II.1.

Az egyesület célja:

Becslések szerint 20-30 ezer informatikus hiányzik a hazai munkaerő-piacról; nemzetközi
kitekintésben még nagyobb a gond. A felsőoktatási intézmények és a tanfolyamok nem
képesek kiszolgálni a cégek igényeit, égető problémáról van szó, amely látványos mértékben
rontja hazánk versenyképességét, éppen ezért igen fontos az utánpótlás-nevelés új alapokra
helyezése, minél több ember bevonása az informatikusoktatásba.
Kiemelt törekvéseink:


a „HelloWorld” Oktatás és Fejlesztés Egyesület célja az, hogy közkincsé tegye a
modern informatikai oktatást, érthető, szerethető módon mutassa be a fiatalok
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számára az IT területén található számtalan szakmai életpálya előnyeit, értékeit.
Küldetése, hogy a szülőket, a gyerekeket és a pedagógusokat is edukálja,
összegyűjtse a legjobb modern informatikai kezdeményezéseket, példaképeket,
csapatokat és versenyeket, valamint hírt adjon minden fontos eseményről, amely
segít népszerűsíteni a modern IT-megoldásokat és kompetenciákat a 10–18 évesek
körében, iskolai és nyári táborok segítségével nyújtson gamifikált eszközökkel
készséget és alaptudást a további szakirányú tanulmányokhoz.




mindemellett az egyesület számára kiemelten fontos a fiatalokat és családokat
veszélyeztető témákról történő objektív és alapos tájékoztatás, edukáció:
játékszenvedély, függőség, drogproblémák, lelki betegségek, iskolai nehézségek,
online zaklatás, jogi kérdések, egészséges életmód. Szakértők, alapítványok, civil
szervezetek segítségével, hatékony BTL és médián keresztül történő eléréssel.
az egyesület kiemelt feladatának tekint az oktatás megújítására, fejlesztésére tett
kezdeményezéseket, pedagógusok segítését, a szülők edukációját és a mindenkori új
generáció megfelelő és hatékony képzését, segítését abban, hogy piacképes tudással,
szakmai szemlélettel, megfelelő tehetséggondozás mellett léphessenek ki a
munkaerőpiacra.

II.2.
Az egyesület a célok megvalósítása érdekében együttműködik minden állami,
társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amely segíti az
egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. Az egyesület a céljai
megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály
előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és
alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. Az egyesület bármely cél szerinti
juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket,
amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a
pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél
szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
II.3.
Az egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi
célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is
foglalkoztathat.

II.4.

Az egyesület tevékenysége

Oktatási tevékenység: Gyermekek és fiatalok oktatása és fejlesztése az egyesület céljával
összefüggésben.
III.
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok
III.1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
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IV.
A tagság
IV.1.

Az egyesületi tagság formái:

rendes tag,
pártoló tag,
tiszteletbeli tag.

Az egyesületbe felvételét kérheti állampolgárságtól függetlenül bármely természetes
személy, továbbá – a politikai pártok, társaságaik és szervezeteik kivételével – honosságtól
függetlenül bármely jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
gazdálkodó vagy más szervezet. Az egyesület tagja egyidejűleg csak egy címen lehet tag. Az
egyesület bármely tagja jogosult részt venni az egyesület rendezvényein és igénybe venni a
tagok részére nyújtott szolgáltatásokat.
A rendes tag és a tagi jogai
Az egyesület rendes tagja lehet valamennyi nagykorú és kiskorú természetes személy, aki
életkori adottságainál, testi és szellemi képességeinél fogva alkalmas az egyesület oktatásain,
rendezvényein és munkájában való részvételre, feltéve, hogy az alakszerűen kitöltött
felvételi kérelmében a kötelezően megadni rendelt adatokon túl nyilatkozik, hogy az
egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek fogadja el és vállalja a tagsági viszonyból
származó kötelezettségek teljesítését, ide értve a tagdíj megfizetését is.
A felvételi kérelem elfogadásáról az elnökség, az elutasításáról az elnökség előterjesztése
alapján a közgyűlés határoz. Az indokolt írásbeli elutasító határozatot az érintettel a
meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban közölni kell. A rendes tag az egyesület
közgyűlésén részt vehet, ott felszólalhat, a napirendre indítványt tehet és az elnökséghez
kérdést intézhet. A rendes tagot a közgyűlésen egy szavazat illeti meg. Az egyesület
tisztségére csak teljes cselekvőképességgel bíró nagykorú rendes tag választható. A rendes
tag az egyesületnek belátása szerint adományt juttathat.
A kiskorú, valamint a cselekvőképességében korlátozott nagykorú rendes tag a közgyűlés
előtti szavazati, továbbá napirendre vonatkozó indítványozási és az elnökséghez történő
kérdésfeltevési jogát a törvényes képviselője (szülő, gyám, stb.) útján gyakorolja, továbbá
ugyancsak a törvényes képviselő felel a tagdíj megfizetéséért. Ezen rendes tagok felvételi
kérelméhez a törvényes képviseletet igazoló okirat (születési anyakönyvi kivonat, jogerős
határozat) másolatát csatolni kell.
A pártoló tag és a tagi jogai
A nem természetes személyek az egyesületnek kizárólag pártoló tagjai lehetnek, továbbá
pártoló tag lehet választása szerint a cselekvőképes nagykorú személy. A pártoló tagság
létesítésének a feltétele az alakszerűen kitöltött felvételi kérelem, valamint az alapszabály
értelemszerűen alkalmazandó rendelkezéseinek a kötelezőkénti elismerése. A felvételi
kérelem elfogadásáról az elnökség, az elutasításáról az elnökség előterjesztése alapján a
közgyűlés határoz. Az indokolt írásbeli elutasító határozatot az érintettel a meghozatalát
követő tizenöt napon belül írásban közölni kell.
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A pártoló tag az egyesültet pénzbeli vagy az egyesület feladatainak ellátásához szükséges
nem pénzbeli (eseti, időszaki vagy rendszeres) adománnyal támogatja, tagdíjat nem fizet. A
pártoló tag szavazati jog nélkül részt vehet az egyesület közgyűlésén, ott felszólalhat,
valamint a 100.000,- Ft (százezer forint) összeget, illetve értéket meghaladó adománya
felhasználásával kapcsolatban napirendi pontot indítványozhat, továbbá írásban vagy a
közgyűlésen szóban kérdést intézhet az elnökséghez.
A tiszteletbeli tag és a tagi jogai
A közgyűlés az elnökség útján felkérhet bármely arra méltónak és érdemesnek ítélt
természetes személyt az egyesület tiszteletbeli tagságának elfogadására. A tiszteletbeli tagság
a felkérés – alapszabályra is kiterjedő – elfogadásával jön létre.
A tiszteletbeli tag szavazati jog nélkül részt vehet az egyesület közgyűlésén, ott felszólalhat,
napirendi pontot indítványozhat, valamint az elnökséghez kérdést intézhet. A tiszteletbeli
tag tagdíjat nem fizet, az egyesület részére belátása szerint juttat adományt.
IV.2.

A tagok kötelezettségei
az alapszabály rendelkezéseinek betartása,
a közgyűlés és az elnökség határozatainak betartása,
nem veszélyeztethetik az egyesület céljának megvalósítását,
az egyesület céljai elérését szolgáló magatartás tanúsítása.

IV.3.

Az egyesületi tagság megszűnik:
a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
a tag kilépésével,
tag egyesületből történő kizárásával,
tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
tiszteletbeli tag felkérésének visszavonásával,

Az elnökség a tag halálát, illetve megszűnését a tudomásszerzéssel, az írásban bejelentett
lemondást az átvétellel egyidejűleg tudomásul veszi. Kizárásról és felkérés visszavonásáról
bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv, az elnökhöz írásban benyújtott előterjesztése
alapján a közgyűlés dönt. A kizárás, illetve a felkérés visszavonása kérdésének a közgyűlés
napirendjére tűzéséről az elnökség írásban, indokolással ellátott határozatot hoz, amelyet az
érintett taggal írásban, az elnökségi határozat meghozatalát követő tizenöt napon belül
igazolhatóan közölni kell.
Az elnökség a határozatában a körülmények mérlegelésével dönthet akként is, hogy a
közgyűlés döntéséig az érintett tag tagi jogviszonya szünetel. Az a tag, akinek a tagi
jogviszonya szünetel az egyesület azon rendezvényeit látogathatja, amelyek a közönség
számára is nyitottak. A szünetelés időszakában az érintett tagtól a tagi kötelezettségek
teljesítése (a tagdíj fizetési kötelezettséget is ide értve) nem követelhető.
A kizárás, illetve a felkérés visszavonásának kérdését az elnökségi határozat meghozatalát
követő első közgyűlésen tárgyalni kell. A kizárásról, valamint a felkérés visszavonásáról
hozott, indokolt közgyűlési határozatot az érintett taggal a döntést követő tizenöt napon
belül írásban kell közölni. Az elnökség általi tudomásulvétellel, valamint a közgyűlés általi
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határozathozatallal egyidejűleg az érintett tagot a tagok nyilvántartásából (a törölt adat
utólagos olvashatóságának biztosítása mellett) törölni kell.
Az egyesület rendes tagját tagdíj határidőben meg nem fizetése miatt abban az esetben lehet
az egyesületből kizárni, ha a tagdíj megfizetése a díjfizetési időszakban elmaradt és ezen
kötelezettségét a tag az elnökség kizárásra történő figyelmeztetést is tartalmazó írásbeli
felhívása kézhezvételét követő további tizenöt napon belül sem pótolta.

IV.4.

A tagdíj

Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 6.000,- Ft,
azaz Hatezer forint amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés
jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év február
1. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára
történő átutalás útján megfizetni.
Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya
keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony
létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év február 1napjáig
köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján
teljesíteni.
V.
Az egyesület szervei
V.1.

Az egyesület szervei:
a./ Közgyűlés
b./ Elnökség

V.2.

A Közgyűlés

1. A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve.
2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
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f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;
i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
3. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
4. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval,
elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli
igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal,
hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az
ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul
az ülés megtartásához.
5. A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét,
idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat
kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége
esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a
megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb
tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.
A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és
az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az
elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését,
továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak
meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet
elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen
nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre
jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
6. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
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a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál
vizsgálni kell.
8. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet,
vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok
számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a
jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a
két fős szavazatszámláló bizottságot.
9. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a
tag, valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi –
képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú
szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés
levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
a) az egyesület nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés helyét és idejét;
c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a
nevét;
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól
tartózkodók számát.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre
megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.
10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
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;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának
módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés
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.
12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett
tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is
közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
V.3.

Elnökség

14. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.
15. Az elnökség tagjai
Az egyesület elnöke:
Virág Márton Zoltán
anyja neve: Rácz Erzsébet
lakcíme: 1183 Budapest, Koppány utca 7.
Az egyesület alelnöke:
Babinecz Mónika
anyja neve: Mennyei Ildikó
lakcíme: 2094 Nagykovácsi, Park utca 41.
Az egyesület elnökségének további egy tagja:
Horváth Péter
anyja neve: Garai Zsuzsanna Márta
lakcíme: 1135 Budapest, Tahi utca 90. 2/8.
Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.
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A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
16. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő
jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető
tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől
eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói
ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató
jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban
megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől.
17. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a./ a megbízás időtartamának lejártával;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik
vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi
személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől
számított hatvanadik napon válik hatályossá.
Ha az elnökség tagjának megbízatása a megválasztása szerinti határidőt megelőzően
szűnik meg, úgy a helyére újonnan (pótlólag) megválasztott elnökségi tag megbízatása
az eredeti tag megbízatási idejéből hátralévő időtartamra szól.
18. Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a
közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe. Az elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább két
elnökségi tag részt vesz. Határozatképtelenség esetén megismételt ülést kell tartani, amelyen
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kizárólag az eredeti meghívóban szereplő napirend tárgyalható. Az elnökség érvényes
határozatához legalább az elnökség két tagjának elfogadó szavazata szükséges. Az elnökség
üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnökség ülésen jelenlévő tagjai is aláírnak. Az
elnökség a tevékenységéről éves beszámolót készít.
19. Az elnökség ülését az elnök igazolhatóan hívja össze, a meghívó megküldése és az ülés
időpontja között legalább három munkanap eltérésnek kell lennie. Az elnökség ülése
bármikor összehívható. Az elnökséget össze kell hívni, ha a hatáskörébe tartozó ügyben
döntést kell hozni, különösen
a)
a közgyűlés által az elnökségnek szabott konkrét feladat végrehajtása érdekében,
b)
az egyesület éves költségvetését legalább tíz százalékban érintő kérdés
felmerülése esetén,
c)
közgyűlés tartására vonatkozó érvényes tagi indítvány kézhezvételét követően,
d)
az évi rendes közgyűlésre való felkészülés céljával annak időpontját legalább két
hónappal megelőzően,
e)
felvételi kérelmet elfogadó határozat, illetve elutasítására vonatkozó közgyűlési
előterjesztés meghozatala érdekében,
f)
tag kizárásával, illetve felkérés visszavonásával kapcsolatos közgyűlési
előterjesztés meghozatala érdekében,
g)
egyéb ok hiányában is az előző elnökségi ülést követő legkésőbb hat hónapon
belül.
20. Az elnökség ülésére az egyesület tagjai, valamint külső szakértők a tárgyalt napirend
függvényében meghívhatók, ennek tényét és indokát a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell. Az
elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján
a)
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b)
más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik az elnökséget haladéktalanul össze
kell hívni, erre bármelyik elnökségi tag jogosult. Ezen összehívott elnökség
haladéktalanul köteles a közgyűlés összehívása iránt intézkedni. Az elnöknek az
intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség határozata, ilyenek hiányában pedig az
egyesület érdeke szerint kell megtennie.
21. Az elnök feladatai és jogköre különösen:
a)
önállóan képviseli az egyesületet,
b)
kezeli az egyesület pénzeszközeit, utalványozási jogkört gyakorol,
c)
kezeli az egyesület iratait, bizonylatait,
d)
vezeti az egyesület tagjainak nyilvántartását,
e)
vezeti a határozatok tárát és őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket.
22. A közgyűlés és az elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből
megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve az elnökség
vonatkozásában a döntést támogatók és ellenzők személye. Az jegyzőkönyvet és a
határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot lefűzve és sorszámozva kell az egyesület iratai
között megőrizni.
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23. A közgyűlés és az elnökség a döntéseit a döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül
írásban igazolható módon közli az érintettekkel. Ha akár a közgyűlésen, akár az elnökség
ülésén született határozatokat a testületek nem foglalják külön okiratba, úgy az itt felvett
jegyzőkönyveknek a határozatokat szó szerint tartalmazniuk kell.
24. Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése
iránt bármely tag – pártoló és tiszteletbeli tag csak érintettsége esetén –, a határozat
tudomására jutásától számított 30 napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a
határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a
határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.
25. Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület székhelyén –
az egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról
saját költségre másolatot készíthet. A közgyűlés internetes honlapján nyilvánosságra hozza
az egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját és feltételeit, a működésről készült
szakmai-pénzügyi beszámolót, valamint (ha ilyen készül) az éves közhasznúsági jelentését.
Az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
VI.
Az Egyesület gazdálkodása
VI.1.

Az egyesület bevételei:
c)
tagdíjak,
d)
pártoló tagok vagy más személyek adományai,
e)
ajándékok,
f)
pályázati források,
g)
az ún. „1%-os” bevétel,
h)
az egyesület saját tevékenységéből adódó bevételek,
i)
az egyesület rendezvényeinek bevételei.

VI.2. A tagdíj mértékét az elnökség előterjesztése alapján a közgyűlés határozza meg. Az
egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az elnökség előterjesztése
alapján a közgyűlés fogad el és az elnökség hajt végre. A költségvetési időszak
(gazdasági év) végével az elnökség a költségvetés végrehajtásáról a közgyűlésnek
beszámol. A Civil tv. szerinti beszámoló elkészítéséért az elnök felelős, előterjesztése
alapján a közgyűlés dönt az elfogadásáról.
VI.3. Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért kizárólag a saját
vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért a saját
vagyonukkal nem felelnek. Az egyesület bankszámlája felett az elnök önállóan, az
alelnök pedig az elnökség további tagjával együttesen jogosult rendelkezni.
VI.4. Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult. Az egyesület vagyonát céljának megfelelően
használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem
juttathat.
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VII.
Záró és vegyes rendelkezések
VII.1. Az egyesület szervezeti egységét alapszabályában foglalt felhatalmazás alapján
taggyűlési határozattal jogi személlyé nyilváníthatja, ha annak önálló ügyintéző és
képviseleti szerve van, továbbá rendelkezik a működéséhez szükséges vagyonnal. A jogi
személy szakosztály kötelezettségeiért az egyesület kezesi felelősséggel tartozik. A jogi
személlyé nyilvánított szervezeti egység:
a)
a jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzéssel szerzi meg,
b)
nevét, székhelyét, képviselőjének nevét és lakóhelyét a bíróság külön alszámon tartja
nyilván.
VII.2. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
Az egyesület megszűnik, ha
a)
a taggyűlés kimondja az egyesület más egyesülettel történő egyesülését, (megszüntetés
jogutódlással) vagy feloszlatását (megszüntetés jogutódlás nélkül),
b)
a bíróság feloszlatja,
c)
törvényességi eljárás keretében a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését,
d)
fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti
e)
az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg
f)
az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt
és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a
szervezeti egységjogi személyisége is megszűnik.
Az egyesület megszűnése esetére a fennmaradó vagyonáról nem rendelkezik, a bíróság Ptk.
3:85. § szerinti eljárását kéri.
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.
Kelt, Budapest, 2018. év. január hó ….. . napján

__________________________

_________________________

________________________

Virág Márton Zoltán

Babinecz Mónika

Horváth Péter

Elnök

Alelnök

Elnökségi tag

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1/
Tanú neve:
Tanú lakcíme:
Tanú aláírása:

Tanú 2/
Tanú neve:
Tanú lakcíme:
Tanú aláírása:
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