Magyarországi Szakképzők Egyesülete
Alapszabálya

1. Az Egyesület neve és székhelye, telephelye
1.1. Az Egyesület neve: Magyarországi Szakképzők Egyesülete (továbbiakban: Egyesület)
1.2. Az Egyesület önkéntesen létrehozott; önkormányzattal rendelkező jogi személy. Az
Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem végez, választásokon jelöltet nem állít,
szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük anyagi
támogatást nem fogad el. Különösen kizárja az Egyesület a következő tevékenységeket: párt
érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő
jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az
Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe
történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai
tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve
nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a
polgármester jelölése
1.3. Az Egyesület székhelye: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31. 1/3a.

2. Az Egyesület céljai
2.1. Az Egyesület célja: a Magyarországi szakképzés megújítása, fejlesztése
2.2. Az Egyesület a fenti cél megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket végzi: :
- a szakképzés megújításával, szerkezetének korszerűsítésével összefüggő koncepciók
kialakítása, figyelemmel kísérése, igény esetén véleményezése,
- a szakképzésben részt vevő iskolák (intézmények), tanárok (oktatók) és tanulók
(hallgatók) szakmai érdekképviselete
- közreműködés a korszerű, tudásalapú szakképzési struktúra kialakításában,
- szakmai közreműködés a rugalmas és differenciált, a mindenkori piaci viszonyok
dinamikus változásait jól követő szakismeretek oktatása érdekében,
- együttműködés a határon túli magyar szakképző szervezetekkel,
- a szakképzés aktuális és folyamatos korszerűsítése valamint a jogszabályi változások
előkészítése és végrehajtása során az érdekelt szakképző intézmények képviselete, a
fenntartótól, tulajdoni formától független, magas színvonalú szakképzés megvalósítása
érdekében.
2.3. Az Egyesület a fenti, cél szerinti tevékenységeinek ellátása során az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 34 § (1) a) szerint az alábbi tevékenységeket végzi:
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1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Jogszabályi hely: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) h), i), és
u) pont.
2. A szakképzés biztosítása és fejlesztése
Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXVII. tv. 1.§ (1) és (4)
3. felnőttképzést kiegészítő tevékenység: olyan tevékenység, amely a
felnőttképzésben folytatott képzések egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a
képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányul.
Jogszabályi hely: 2013. évi LXXVII. tv. 2.§ 11. pont.
2.4.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, csak céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

2.5. Az Egyesület tevékenysége, programjai bárki számára hozzáférhetőek.
3. Az Egyesület tagjai
3.1. Az Egyesület tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, valamint ezek jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezete amennyiben Az Egyesület céljaival és működési
elveivel egyetért és elfogadja az Alapszabályt.
Az Egyesület pártoló tagja lehet a szakképzésben, az oktatásban, a kutatásban kiemelkedő
tevékenységet nyújtó, a hazai vagy a nemzetközi viszonylatban jelentős tudományos
eredményt elérő szakember, aki az Egyesület céljaival és működési elveivel egyetért és
elfogadja az Alapszabályt.
3.2. A leendő tag belépési szándékát az Elnökségnek jelentheti be. A tag
nyilvántartásba-vételéről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. Az Elnökség a tagokról
és a pártoló tagokról külön nyilvántartást vezet.
3.3. Az Egyesület tagjai (a pártoló tagokat kivéve) tagsági díjat fizetnek. A tagsági díj mértékéről
a közgyűlés dönt. A tagsági díjat évente egy összegben, átutalással vagy készpénzben kell
befizetni az Egyesület részére a tagsági díj mértékéről döntő Közgyűlési határozat
meghozatalát követő 30 napon belül.
3.4. A tagok jogainak és kötelezettségeinek meghatározása (Ptk. 3:71.§ (1) bek. a) pontja szerint
• Javaslattételi és szavazati joggal rendelkeznek az Egyesület döntést igénylő ügyeiben,
• Választhatók tisztségekre és megválasztják a tisztségviselőket,
• Részt vesznek és véleményt mondhatnak az Egyesület rendezvényein,
• Jogosultak az egyesület szolgáltatásait igénybe venni,
• Kötelesek tagdíjat fizetni
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A jogi személy tag nevében a jogokat és a kötelezettségeket a törvényes képviselő vagy az általa adott
meghatalmazással eljáró személy gyakorolja.
A pártoló tagok jogai is kötelezettségeiről való rendelkezés:
Jogok:
- az egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal vehet részt,
- javaslatokat tehet,
- szavazati joguk nincs,
- nem választhatóak vezető tisztségviselővé.
Kötelezettségek:
- a pártoló tag az egyesület tevékenységében vagyoni hozzájárulással vehet részt.
A pártoló tag vagyoni hozzájárulását évente egy összegben átutalással vagy készpénzben
teljesítheti adott év november 30-ig.
3.5. Az Egyesületi tagság megszűnik:
Ha a tag bejelenti kilépési szándékát, melyet az Elnökség felé kell bejelenteni. A tagsági
viszony a kilépés bejelentésének tényével megszűnik.
A tag halálával, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.
A tag törlése:
Ha a tag egy évig nem fizet tagdíjat és tagdíj-tartozását az Elnökség felszólításának
kézhezvételét követő 30 napon belül sem egyenlíti ki, akkor a felszólításban a tagot a fizetési
kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére - nevezetesen a megadott határidő
eredménytelen eltelte esetén a tag törlésére - figyelmeztetni kell. A fizetési felszólításban
megadott határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a törlésről az Elnökség
határozatot hoz. Az Elnökség törlési határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A törlési
határozatnak tartalmaznia kell a törlés okát, és a jogorvoslati lehetőség kizárását. A törlési
határozatot igazolható módon kell közölni az érintett taggal.
A tag kizárása:
Ptk. 3:70. § [A tag kizárása]
(1) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv
kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a
tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta.
A kizárásra irányuló eljárás megindulásáról az Elnökség az eljárás megindulását legalább 5
nappal megelőzően értesíti a tagot. Az Elnökség az eljárás keretében az eljárás alá vont tagot
meghallgatja, akinek joga van a védekezésre és elmondhatja érveit. Ezt követően a kizárás
kérdésében az Elnökség határozatot hoz, melyet az eljárás alá vont taggal írásban közöl. A
határozatnak tartalmaznia kell a határozat alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait, a
jogorvoslatról való tájékoztatást. Az Elnökség kizárási határozata ellen fellebbezésnek helye
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nincs. A kizárási határozatnak tartalmaznia kell a kizárás okát, és a jogorvoslati lehetőség
kizárását. A kizárási határozatot igazolható módon kell közölni az érintett taggal.
3.6. A tagsági jogviszony megszűnéséről az Elnökség határozatot hoz.
4. A Közgyűlés
4.1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a szabályszerű összehívásig
bejelentett tagok összességét jelenti. A közgyűlés ülése nyilvános.
4.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
• Az Alapszabály megállapítása és módosítása,
• A költségvetési elvek meghatározása,
• Az éves beszámoló jóváhagyása,
• A közhasznúsági melléklet elfogadása,
• Az Elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása,
• A tagnyilvántartás rendjének meghatározása,
• Más társadalmi szervezettel való egyesülés, vagy a megszűnés kimondása.
4.3. A Közgyűlést az Elnökség évente legalább egyszer köteles összehívni. A közgyűlés
összehívásáról, annak megkezdése előtt legalább l5 nappal a napirendi pontok
megjelölésével a tagoknak írásos meghívót kell küldeni.
A meghívó tartalma a Ptk. 3:17. § (2) szerint:
• a jogi személy neve és székhelye,
• az ülés idejének és helyszínének megjelölése,
• az ülés napirendje.
A meghívót igazolható módon kell megküldeni a tagoknak.
4.4. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben az
eredeti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlést
(melynek időpontját a meghívónak szintén tartalmaznia kell) - az eredeti napirendben
szereplő kérdések vonatkozásában - a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképesnek kell tekinteni. A megismételt közgyűlésre a tagoknak új meghívót kell
kiküldeni.
4.5. A napirend kiegészítésének módja: 3:75. § [A napirend kiegészítése]
(1) A tag a közgyűlési meghívó részére történő kézbesítésétől számított 10 napig tehet
javaslatot a napirend kiegészítésére az elnökség felé a kiegészítés indokolásával.
(2) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó elnökség dönteni. Ha a
napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a
közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt
a napirend kiegészítésének tárgyában.
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4.6. A közgyűlésen szavazati joggal vehet részt az Egyesület minden tagja. Minden tagot egy
szavazat illet meg.
3:71. § [Az alapszabály tartalmi elemei és értelmezése]
(1) A jogi személy létesítő okiratának általános kötelező tartalmi elemein túl az egyesület
alapszabályában meg kell határozni
e) a szavazati jog gyakorlásának feltételeit.
A természetes személy rendes tagok személyesen és meghatalmazott képviselő útján is
gyakorolhatják szavazati jogukat.
3:19. § [Határozathozatal]
(2) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
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 a jogi személynek nem
tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

4.7. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok legalább
50%-a plusz 1 fő személyesen, illetve a jogi személy tagok igazolt képviselője útján
megjelent. Határozatképtelenség esetén legalább 60 napon belül változatlan napirenddel
össze kell hívni a megismételt közgyűlést, amely ekkor a megjelentek számától függetlenül
az eredeti napirendi kérdésekben határozatképes, feltéve, hogy az eredeti meghívóban
felhívták a tagok figyelmét a távolmaradás jogkövetkezményeire.
4.8. A közgyűlés lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és 2 hitelesítőt kell
választani.
3:71. § [Az alapszabály tartalmi elemei és értelmezése]
(1) A jogi személy létesítő okiratának általános kötelező tartalmi elemein túl az egyesület
alapszabályában meg kell határozni
d) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a közgyűlés helyszínét és időpontját, a napirendi
pontokat, a határozatképességet, a közgyűlési tisztségviselők megválasztását és nevét, az
elhangzottakat, a döntések tartalmát, idejét és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők
számarányát, valamint a határozatok kihirdetésének módját.
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4.9. A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza.
4.10. A közgyűlés az éves beszámolót a fentiekben megjelölt általános szabályok szerint - azaz
egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal - fogadja el.
4.11. A közgyűlés titkos szavazás útján dönt a személyi kérdésekről, valamint bármely más
kérdésben, ha azt a szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza.
4.12. 3:76. § [Határozathozatal]
(1) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(2)

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

(3) Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, vagy a napi javaslatot
elvetettnek kell tekinteni.

4.13. Ptk. 3:20. § [Határozathozatal ülés tartása nélkül]
(1) Ha a létesítő okirat a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi, az ilyen
határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok vagy alapítók részére
történő megküldésével kezdeményezi. A tagok vagy alapítók számára a tervezet
kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy
szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.
(2) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során e törvénynek a határozatképességre és
szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a
határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot
megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy
alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
(3) Ha bármely tag vagy alapító az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az
ügyvezetésnek össze kell hívnia.
(4) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha
valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó
szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az ügyvezetés
megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal
vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha
valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének
napja.
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5. Az Elnökség
5.l.

Az Egyesület Elnöksége 5 tagból áll.

5.2. Az Elnökség tagjai: az Elnök (1 fő), az alelnök (1 fő) és az elnökség tagjai (3 fő).
5.3. Az Elnökség tagjait a közgyűlés választja, titkos szavazással, 5 évre.
5.4. A mandátum bármely okból történő megszűnésekor a közgyűlés új tagot választ.
5.5. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző szerve. Saját ügyrendje alapján tevékenykedik. Az
Elnökség az Elnök irányításával gondoskodik az Alapszabály betartásáról, a közgyűlés
döntéseinek végrehajtásáról, koordinálja a tagok tevékenységét.
5.6. Az Egyesületet a bíróság, más hatóságok és hivatalos szervek előtt, valamint más
szervezetekkel és harmadik személyekkel szemben az Elnök képviseli. Akadályoztatása
esetén ezzel az alelnököt vagy bármely elnökségi tagot meghatalmazhatja.
5.7. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre ugyancsak az 5.6. pontban írottak az
irányadók.
5.8. Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente ülésezik. Az ülést a napirend közlésével az
Elnök hívja össze, legalább 8 nappal az ülést megelőzően ajánlott levél vagy e-mail útján..
Az Elnökség összehívását - a napirend megjelölésével - bármely Elnökségi tag
kezdeményezheti. Amennyiben az Elnök 8 napon belül az összehívásról nem intézkedik úgy
a kezdeményező tag, vagy a tagok jogosultak az Elnökségi ülés összehívására. Ha az ülés
nem szabályszerűen lett összehívva, az Elnökség határozatot csak akkor hozhat, ha
valamennyi tag jelen van és a határozathozatal ellen senki sem tiltakozik. Az Elnökség ülése
nyilvános.
5.9. Az Elnökség a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással
hozza. A Elnökség az ügyrendjében meghatározott kérdésekben titkos szavazásról és
minősített, kétharmados szótöbbséghez kötött határozathozatalról is rendelkezhet. Az
Elnökség akkor határozatképes, ha legalább 3 tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén a
javaslat elvetettnek tekintendő.
5.10. A Elnökség évente egyszer a rendes közgyűlésen beszámol a közgyűlésnek, és elkészíti az
Egyesület éves beszámolóját.
5.11. Az Egyesület minden tagja javaslattal, észrevétellel fordulhat az Elnökhöz, illetve az
Elnökséghez.
5.12. A vezető tisztségviselők megbízatása a megbízás idejének lejártával, visszahívással,
lemondással vagy elhalálozás esetén szűnik meg. Amennyiben az Elnök megbízatása
megszűnik, illetve az Elnökség tagjainak száma bármely ok miatt egyharmaddal csökken, a
közgyűlés új Elnökséget választ. A Közgyűlés a vezető tisztségviselő visszahívásáról akkor
dönt, ha a vezető tisztségviselő a hatáskörébe tartozó feladatait felhívás ellenére sem látja el
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illetve elmulasztja valamint ha összeférhetetlenségi ok áll fenn vele szemben.

5.13. Az elnök feladatai és hatásköre:
• a közgyűlés, valamint az Elnökség üléseinek előkészítése és összehívása, az ülésekre
vonatkozó előterjesztések elkészítése
• Az Egyesület képviselete,
• az Alapszabály, a Közgyűlés és Elnökség határozatai végrehajtásának felügyelete,
• irányítja az Egyesület gazdálkodását,
• gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről, a határozatok nyilvántartásáról,
• mindazon feladatokat ellátja, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a közgyűlés
vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.

5.14.
•
•
•
•

Az alelnök feladatai és hatásköre:
az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnök helyett, az elnök feladatait látja el,
gondoskodik az Egyesület nyilvántartásainak vezetéséről,
biztosítja az iratokba való betekintési jog gyakorlását,
végzi az Egyesület levelezését.

5.15. Összeférhetetlenségi szabályok:
5.15.1.Ptk. 3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]
(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
(5) 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.
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
5.15.2.
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

8

5.15.3. Összeférhetetlenségi okok:
Ectv. 39. § (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adóés vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette, illetőleg törölte.
6. A tiszteletbeli Elnök
6.1. A közgyűlés tiszteletbeli elnököt választhat.
6.2. A tiszteletbeli elnök nem tagja az elnökségnek, tehát nem része az egyesület ügyintéző és
képviseleti szervének. A tiszteletbeli elnök olyan, a szakképzésben, az oktatásban vagy a
kutatásban kiemelkedő tudományos és szakmai eredményeket elérő szakember, aki az
Egyesület céljaival és működési elveivel egyetért, szakmai tekintélyével nyomatékosítja az
Egyesület tevékenységét és munkáját.
6.3. A tiszteletbeli elnököt a közgyűlés titkos szavazás útján, 5 (öt) évre választja.
7. A határozatokra és Az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályok
7.1. A közgyűlés és az Elnökség határozatait az elnök külön-külön Határozatok Könyvében
vezeti. A határozatokat ügyszámmal kell ellátni, amelynek első része l-től induló növekvő
sorszám, törve a határozathozatal dátumával (év, hó, nap), valamint megjelölve, hogy
közgyűlési határozat (Kgy. hat.) vagy az Elnökség határozata (E. hat.). A Határozatok
Könyvébe be kell vezetni a határozat teljes tartalmát, hatályba lépésének napját, illetve
időtartamát, valamint azt is, hogy milyen arányban szavazták meg a határozatot. A
Határozatok Könyvének – nyílt szavazás esetén – tartalmaznia kell a döntést támogatók és
ellenzők személyét is.
7.2. A közgyűlés, illetve az Elnökség döntéseiről az érintetteket az Elnökség haladéktalanul
értesíti. Az értesítés történhet telefaxon, e-mail-ben vagy ajánlott küldeményként. A
Közgyűlés, illetve az Elnökség a döntéseit a saját honlapján nyilvánosságra hozza. Saját
honlap címe: www.szakkepzok.hu
7.3. Az Egyesület biztosítja, hogy a határozatok könyvébe és az egyesület egyéb, nyilvános
irataiba valamint az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki
betekinthessen, és a megtekintett iratokról-saját költségére- másolatot készíthessen.
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7.4. Az iratokba való betekintést előzetesen, írásban kell kérni, a megtekintett iratkör
megjelölésével. Az Egyesület a betekintést - előzetes időpont egyeztetést követően a
legrövidebb időn belül - az egyesület székhelyén - biztosítja.
7.5. Az Egyesület irataiba való betekintés bárki számára biztosított, amennyiben az nem ütközik a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
Törvény rendelkezéseibe és nem sért személyiségi jogokat. .
7.6. Az Egyesület nyilvánosan, a jelen alapszabályban meghatározottak szerint működik.
7.7. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból.
7.8. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások és szolgáltatások bárki által
megismerhetők.
7.9. Az Egyesület szolgáltatásai megismerhetők:
•
•
•

Az Egyesület székhelyén kifüggesztett hirdetményekből, tájékoztató füzetekből
Az Egyesület által kiadott prospektusokból, felvilágosító kiadványokból, szórólapokból
Az Egyesület által kifejtett egyéb propaganda- és kampány-tevékenység útján.

7.10. Az Egyesület szolgáltatásai igénybevételének módjával kapcsolatos nyilvánosságot az
Egyesület honlapja biztosítja.
7.11. Az Egyesület beszámolóiba, közhasznú mellékleteibe bárki betekinthet, illetőleg abból saját
költéségre másolatot készíthet. Az Egyesület gondoskodik továbbá a közhasznú mellékletek
és a beszámolóknak az Egyesület székhelyén történő kifüggesztéséről továbbá az Egyesület
a saját honlapján is nyilvánosságra hozza.

8. Az Egyesület gazdálkodása
8.1. Az Egyesület bevételei:
• az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára, vagy
működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,
• az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel,
• a tagok által fizetett, a közgyűlés által megállapított tagsági díjakból, és önkéntes
hozzájárulásokból származó bevétel,
• jogi személyek, nem jogi személyiségű társaságok és magánszemélyek felajánlásaiból,
kötelezettségvállalásaiból és céltámogatásaiból származó bevétel,
• egyéb, jogszabályokban meghatározott bevétel,
• a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
8.2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, csak céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért
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eredmény a tagok között nem kerül felosztásra, azt az Egyesület kizárólag a közhasznú
tevékenységére fordítja.
8.3. A célszerinti tevékenységből, illetve a vállalkozási tevékenységből származó bevételeket és
ráfordításokat az Egyesület elkülönítve tartja nyilván.
8.4.
•
•
•

Az Egyesület felügyelő bizottságot abban az esetben köteles létrehozni, ha az egyesület
működése során:
Ptk. 3:82. § (1) Kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem
természetes személy, vagy ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja,
Ectv. 40. § (1) Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a
vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen
kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn.
Ectv. 40. § (2) A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg,
feltételek bármelyike bekövetkezik.

9. Az Egyesület megszűnése
9.1. Az Egyesület megszűnési okainak szabályozása:
• 3:48. § [Jogi személy jogutód nélküli megszűnése]
(1) A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) 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.
• 3:83. § [Jogutódlással történő megszűnés]
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
• 3:84. § [A jogutód nélküli megszűnés okai]
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód
nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
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10. Egyéb rendelkezések
10.1. Az Egyesület a nyilvántartásba vétellel jön létre. A nyilvántartásba vételről a Fővárosi
Bíróság nem peres eljárásban végzéssel határoz.
10.2. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben 2013. évi V. tv. (Ptk.) és 2011. évi
CLXXV. tv. (Ectv.) szabályai az irányadóak.

Budapest, 2015. december 16.

Dr. Kazarján Erzsébet
elnök
/az Egyesület 2011. június 18. napján megtartott alakuló ülésének
3/2011.(06.18.) számú közgyűlési határozatával
megválasztott elnöke/

1. Tanú:
Aláírása:……………………………………………..
Neve: Horváthné Görög Krisztina
Címe: 1118 Budapest, kaptárkő utca 1. IX./25.

2. Tanú:
Aláírása:……………………………………………..
Neve: Berta Bianka Fanni
Címe: 2113 Erdőkertes, Paskom utca 4.

Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások
alapján hatályos tartalmának.

Dr. Kazarján Erzsébet
elnök
/az Egyesület 2011. június 18. napján megtartott alakuló ülésének
3/2011.(06.18.) számú közgyűlési határozatával
megválasztott elnöke/
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