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A
Konstruktfv Geometria Egyestilell

ALAPSZABAL'TA

L. $ Az Egyestilet neve,, sz6khelye 6s jogdlldsa

(7) Az Egyesiilet teljes neve: Konstruktiv Geometria JEgyesi.ilet

(2) Az Egyesiilet sz6khelye: 3515 Miskolc, Egyeternv:lros, Pf": 1.

(3) Az Egyesrilet miikod6si teri.ilete: az Egyestilet Lev6kemys6ge lllagyarorszSg tertilet6re
teried ki.

@) Az Egyesrilet c6ljai:

- az orszigban geometriai vagy geometriat alkalmaz6 szakteriileten terrdkeny oktat6k 6s kutat6k
kozotti kapcsolattart6s, annak el6segft6se,
- a geometriai kultfra hagyom6nyainak 6pol6sdra 6s fejlesztds6re, irdnyul6 tev6kenys6gek
eszmei 6s szakmai t6mogat6sa,
- a nemzetkcizi szakmai esem6nyekr6l val6 tij6koz',6d,6s, a tags6g tffd<aztatflsa 6s azokban val6
r6szv6telnek a lehet6s6gek szerinti tfmogat6sa 6s el6segft6se,
- az ol<tat{sban 6s nevel6sben a geometriai szemlr5letm6d kialakitdsSnak, illetve fejleszt6s6nek
tAmogatdsa.

Az Egyesiilet a fenti c6lok megval6sitdsa ir6nti szfnddkkal alakullt 6s miikod6s6t ennek
6rdek6ben fejti ki.

[5) Az Egyestilet c6ljai megval6sft6sa 6rdek6ben a li:ovr:tkez6 tev6]<enyr;6geket fejti ki:

- az egyesiilet tagjainak t{j6koztatftsa hazai 6s nemz:etkozi szakmai esem6nyekr6l,
- szakmai tal6lkoz6h konferenciSk szervez6se, lebonyolitdsa 6s az ezzel bsszefiigg6 koordin6ci6s
feladatok ell6t6sa,
- a geometriai fejezetek 6s geometriai alkalmazdsoll oktat6sdnak figyel5qe 6s nyomon kovet6se,
- az ibrAzol6 geometria oktatdsi m6dszereinek 6s hagyomAnyainak megSrz6se 6s 5pol6sa,
- a geometriai alkalmazAsok kdr6nek figyel6se, n6pszeriisit6se 6s nyornon kcivet6se,
- oktatdsi 6s kutatiisi pSlylzatokon val6 r6szv6tel,
- kapcsolattartds az International Society for Geometry and Graphics (ISGG) elnevez6sii,
nemzetkdzi tudom6nyos szervezettel 6s az IISGG-ben r6szLuev6 tagszervezetekkel,
t6rsegyesriletekkel.

(6) Az Egyestilet miikod6s6nek, szolg6ltatdsainak ds besz6mol6inak n5rinvdnoss6gdtaz Egyesiilet
hirdet6t6bl6j 6n 6s maj dani honlap j 6n v al6 kozz6t6tel irtj 5n b izto sftj a.

(7) Az Egyesiilet v6llalkozdsi tev6kenys6get csak cdrljai.nak megvan6sftiLsa 6rdek6ben, azokat nem
veszllyeztetve v6gez, gazd6lkod6sa sordn el6rt eredm6ny6t nem osztja fel, azt a l6tesit6
okirat6ban meghatdrozott tev6kenys6g6re forditja.

(Bl Az Egyestilet kozvetlen politikai tev6kenys6get nem folytat, szerve;zete pfrtokt6l friggetlen 6s
azoknak anyagi tdmogat6st nem nyrijt.

(9) Az Egyesiilet mtikod6se nyilv6nos.

il" $ Az Eigyresiilet tagiai

[1) Az Egyesiilet tagja lehet az a geometriai vagy geometri6t alkalma:26 szakteriileten tev6keny
oktat6 vagy kutat6 term6szetes szem6ly, aki a jeJlen Alapszabiiyban foglalt egyesiileti c6lokat
elfogadja 6s egyesiileti tagdfjat fizet.

't



A felv6telt k6r6nek k6relm6ben nyilatkozatot kell tennie

alapszab6ly6tismeri,c6l jait ,szellemis6g6t,6rt6krenri j6t
kotelez6nek fogadj a el'

arra vona n, hogy az EgYesiilet

6s kialakult: kSsait magAra n6zve

r6be [artozik' Ataggal

tag EgYesiiletbe val6

tobbs6gi hat6rozattal
lfo gad6s6val j on l6tre'

116 tagnak kdr fel olYan
I - vagy ahhoz kaPcsol6d6

elfogad,6s6val jon l6tre' A

s kotel.ezetts6geket nem
tag kiilonleges iogdlldsti
lni, v6lem6nY6t az adott

tag 6s a P6rtol5 tag
lapszabdlY rendelkez6seit
:iszteletbeli tag jogosult a

61, ahol a "tag" kifejez6s

[3) Az Egyesiilet Elnoks6ge koteles az egyesiileti tagokr6l naprak6sz n Iv6ntart6st vezetni.

[a) A Kozgyiil6s egyszerii tobbs6gi dont6ssel hozctt l*it:ilT"l]]
letbeli tagnak k6rhet fel

;il; i#itt.*J"szem6lveket, akiket - az Egves:l-tt: tt^t1" 
^t::::

i teriiltten vagY ahhoz

kapcsol6d6 teriileten folytatott tev6kenys6g6re' 
":^y 11

leti c6lok el6mozdft6sa

6rdek6benv6gzetr.tev6kenys6g6refigyelemmel-a|rra.erdemesnekta

(2jAtagfelv6tel6velkapcsolatosdont6smeghozatalaaz.Elnoks6ghat
szemben tamasztott tagfelv6teli felt6telek fennail;isanak 6s 4ty

felv6tel6nek k6rd6s6ben-az Elnoks6g a tag k6relme alapiSn, egyszerii

dont. A tags6gi jogviszony a tagfelv6teli k6relern Elnoli:s69 iltal tont6n6

A Kozgyiil6s egyszerii tobbs6gi dont6ssel hozobt hatS,rozattali p6

,ru^et]i, aki akTr az Egyesiiletietla szerinti teriileten ^u?::r::\i

A tiszteletbeli tagsSg Vagy a p6rtol6 tagsag annak a j,elolt 6]tali ir6sbe:

tiszteletbeli vagy a pa.iltO iags6g az Egyestiletben tagsagi 'tg?Yl:
keletkeztet azial a kirr6t.ll.l, hogy ak6r a tiszteletbeli, ak6r a par

tagk6nt jogosult aKozgyil6sen tin6cskoz6si jogp;al r6szt venni' fel

*6il#:i?;r"-rreserbln kinyilvdnitani 6s javastatr:t t."li: A tisztel

Gt*". t e mlit6stikko r : kiilo nl e ges j o 9611 5sri taell -tlY*,1f,L"]5 1,"',,'
betartani 6s az Egyesiilet 6rdekeivel osszhangbarn tev6kenyl<edni' ll

,,tiszteletbeli tag", a pfrtol6 tag pedig a ,,p6rtol6 taLg" rlim visel6s6re'

(5)AjelenAlapszab6lybanatov6bbiakbanmindazlonrendelkez6sr:
,,...p"t, csupan az Egyesi.ilet rendes tagjait kell drtelrrri, a ktilonleges j

elt6r6 rendelkez6sek mindig pontosan tartalmetzziik a "tiszteletbeli

teriileten folytat tev6ke"nys6 get, azEgyesiilet c6ljaival egyet6rt 6s p5 tags6gi dijat fizet.

gAlldsri tagokra vonatkoz6
tag" vagy a ,,Pdrtol6 tag"

kifejez6st.

(6) Az egyesiileti tagsAg megsziin6se:

- a tag hal6l6val,
- a kil6p6s irAsbeli bejelent6s6vel,
- kiz6r6ssal,
- az Egyesiilet megsziin6s6vel,
- a tagdijh6tral6kba keriilt rendes vagy piirtol6 tag;tags6g6nak a lenti, 2' S [t]) bekezdds6ben irt

el j 616i eiedm6nyek6pp en val6 me gsziin6s;6vel'

[7) Kil6p6si sz6nd6kft a tag koteles bejelenteni az Illnoks6ghez' A ffigsigi viszony a lemond6sr6l

iroto nyit"ttozat Egyestilet eltali Stv6tele napj6rr sr{inik meg.

[B)ArendesVagyp6rtol6tagatagnyilv6ntart6sb6^azEgyesil letrendesvagypSrtol6tagjaikozi i l
tagdijhStral6k miatt akkor torolhet6, ha az Elntrk silg itzt megel6z5<>n ir6sban' igazolhat6 m6don

felhiwa a tagot a tagdijhatral6k megfizet6s6re tis a"fizet6si hat6rid6 eredm6nyteleniil telt el' Az

Elnoks6g torl6st elrindel6 hattrozitirt az Elnoksd,gnek kozolnie }i:ell a taggal' Ha a tagd(j meg

nem fizet6se miatt a tagot az Egyestilet taj;ai koztil iorlik, tagsaga a:z Egyesill'etben megsziinik'

[9)AKozgyul6smin6sitetttobbs6gihatdrozattal,ajelenl6vS,szavazati jogg;alrendelkez6tagok
legal6bb h6romnegy.J., ,r"u"r"i-toUUreg6vel a,:;ziigyesiiletb6l l<iz6rhatja azt a rendes vagy

p6rrtol6 tagot, aki valamely, az egyestileii tagsd'gb6i ered6 kotelezetts6g6t ism6telten vagy

srilyosan megszegi; igy kiilonosen,, ha az Egyesiilet c6li6val, szellermis6g6vel vagy a'L

Alapszab6lty"f Orri. n.fi .gy.rtethet6, osszef6:rheietlen magatartiLst tanrisft'



i
[10] A tiszteletbeli tagi cimet a Kozgyfl6s min6sitett t0bbs6gi hat6roziittal' a j{lenl6v6' szavazali

joggal rendelkez6 tr'got legal6bb--h6romnegyedes szavalat-tobbs6g6vel jQelosult megvonni

abban az esetben, ha a tiszteletbel i t^g ii ;gyestilet c6ljfval, szellemis6g#el' 6rt6krendj6vel

i^gy urAlapszab6llyal 6ssze nem egyeztethet6 magamrt6st tanfsit'

t11J A 2. S t9l 6s [10) bekezd6seiben megjelolt eli6rrflsokban csak azt kove!6en hozhat6 meg a

kiz6r6sr6l, illewe a tiszteletbeli tagi cim o,"egvon6sir6l szol6tratar ozaI.:,h7 ah,3t6rozatal 6rintett

szem6lyt meghallganak, r6sz6re rlrr.tarJg.i biztositottak v6dekez6sdrnek elfierleszt6s6re 6s az

enyhit6, -.ni6 kortilm6nyek ismertet6s6re'

Tags6gi jogok 6s kotelezetts6gek:

(I2) AzEgyesiilet valamennyi tagia egyenl6 jogokliral tis kotelezetts6gerkkel r(rlctelkezik'

[13) Az Egyesiilet tagja iogosult:

- r6sztvenni az Egyestilet rendezv6nyein, kezdem(lnyezni egye.s f<61$6set.TlSvitatas6t'

- aKdzgyiilesen r6szt venni, szavazni,annak napir'endti6re, napirendi ponti5rl Iavaslatot tenni'

- kezdem6nyezheti tiszteletbeli taLg felv6tel6t, -,-,,-^l*..^,*
- jogosult igZnybe venni az Egyesriiletnek.a tagok r6sz'5re biztositott szolgaltaF?s;arr'

- a Kiizgyiildsen a tiibbi taggal ,egyenl6 szivazoti i'qggal rdszt venni, feIATtgIaIni vdlerndnydt

kifeiteni, hatdrozati iavaslatot tenni 6.s szavazni' .t^^-+L^+-At.
-i i^go1 ̂ rEgyestilef b6rmely tiszts696re v6laszthattrak 6s v6laszthatok'

- r6sztvenni az Egyestilet rendezv6nyein, kezdem(lnyezni e'ye.s t<61{6seky$qvitatas6t'

- aKdzgyiilesen r6szt venni, szavazni,annak napir'endti6re, napirendi ponti5rl Iavaslatot tenni'

- kezdem6nyezheti tiszteletbeli taLg felv6tel6t, -,-,,-^l*..^,*
- jogosult igZnybe venni az Egyesriiletnek.a tagok r6sz'5re biztositott szolgaltaF?s;arr'

- a Kiizgyiitdsen a iiniioiiol 'egyenl6 szivazoti i'qggal rlszt venni' fetl/ilaln1 vdlerndn'

3. $ Az Egyestilet szervez'ete, tisszef6rhetetlens6gi $z:ab6lyok

(1) AzEgyestilet legf6bb szerve aKozgyulls, amely a tagok osszess6ge"O.l Fw."tulet 
iigyint6z6

6s k6pviseleti teend6it, illetve a napi tigyviteli fel4aatotat az Eg'lresiilet rligyint6z6 k6pvisel6

,"u.,o., az Elnoks6g ir6nyitja 6s ld,tja el'

(2) AzEgyesiilet igy\nt6z6 szery6nek tagja, illet(ile21 azEgyesiilet k6pvisel(j9 
; 

az ew6b torv6ny

felt6telek mellett - olyan magyar iti"-pc,tg5tl, Migyarorszdrgon lprferlepedett' illet6leg

magyarorsz 6gt tart6zkoaisi eng;ed6llyel rendeikez6 nem magyar illtampolgfr:.tag lehet' aki nem

eil a koziigyek gyakorl6s6t6l val6 eltiltas Jhatalya alatt,- 6s +i 
tgsit{lu korl6tozottan

cselekv6k6pes, kiv6ve, ha a cselekv6k6pess(!g6t; a bir6s69 a k6pvis{leti joggal 6rintett

ti gycs oportb an korl6tozta.

(3) AzEgyesi.ilet vezet6szerv6nek hatirozathoz:aterlSban nem vehet '(tt::?f,a szem6ly' aki vagy

akinek kozeli hozztftartoz6ja a hatarozat alapjAn kotelezettg6s vag{ felelpss6g, 
?l:]i:i::*

u"sy uar-ilyen m6s el6nyben r6szesiil, illetve a megkotend6 jogiigyl
|  -  - ,  ^ L | L  ,

egy6bk6nt 6rdekelt.

il,ltj ;li#:'ii'.*"u".u az Egyesiilet c6l szerinti jiittatasai keret,iben.?rh.ql1:],:l T1q:::'^:
n6lkiil ig6nybe vehet6 nem pZnzbeli szolg6ltat6s, iililewe_ az Egyesiilet

loguitr;"y alapjdn nyrijtott, l6tesft6 okiratnak: mLegfelel6c,Ul',1";::t)
I tagj6na\ a ta

is. Az egyesiil6si
nak, a tags6gi

i:il;l:;'il, i"i'"oioe6irisrot, y"ll*'lli.civl sze'v!"*:*Y5"-*'1'":::lijl:::9"*3::l:i::?
bdii.'e"iiiiiv. iort6ry [Ecw.) 3e. S (1] bekezd6se szerint a kdzhasznri megszfin6s6t

a
6rltr
jtl

ffiffi;ffii1jffil"h* ffi to""ii"urni, sir.enrezervezetS tiszts6sviseltiie az a szem6lv, aki



kor'bban olyan kozhasznf szerve.,'-etvezet'tiszts6gvisel6je volt - ann;ak megsfrin6s 6tmegel6z5

,r.iint felftiggesztette vagy torolte'

A KiizgYiil6s

-t:;:Hl,;',Xilil.'fl,il'irrun, on., irgy, hogy az 6uami ad6- 6s v6mhat6siln6l nvilvdntartott

"ao- 
es ui^tolrtorasdt nem egyenlitette ki'

b) amellyel ,r.*n.n 
", 

6llimi arl6- 6s vAmiratOsa'g ielent6s osszegii ad6hi6nyt t6rt fel'

c) amellyel ,rr-nin 
", 

an"-i aa6- 6s vamtrat6sls izletleztr's int(rzked6st alkalmazott' vagy

nzlLrlezltist helyettesit6 birsdgot szabott ki' 
sz6l6 torv6ny

d) amelyner. 
"aorJm 

it ir"aylan, 
"io- 

er v6rnhat6s6g az ad6z5s rendj(r6l

(1)AzEgyesi.iletlegf6bbSzerveaKozgyiil6s,amel'yet6ventel.p"llb!-.fl l lf l l, ':-"losszekell
hivni. Az Elnok az Elnoks6g egyszerfi sz6iotrbstrggr:r hozott iat6rc,zata al{r,i6n a Kozgyfil6st

egy6b arkarmakkor is jogosurt.or;szehivlilT*jitlii:::1,*:;:'X:lii:"t ha a tagok legar6bb

l/*d;ffi;;i ^, oui^c6t 6s a napirend megjelol6s.vel irasban k,5ri'

(2) A Kozgy6l6s hat6skor6b e tartozik:

a) dont6s az Alapszab6ly merg6llapit6s616l' annak m6dosit6s6r6l'

b) dont6s u, 
''ggy.rtii"t 

t6r 
.' 

.gyusi.ilettel val6 egyesiil6s6r6l

kimond6sdr6l,
cJ Jonte, az igyint6z6 6s k6pviseleti szerv' irz Elnoks6g

visszahiv6s616l,
d) dont6s az egyesi.il6si io916l' a.-kozhasiznri jog6ll6s16l'
-'r 

,nftoaererOf- es t6mogit6s6r6l sz6l6 tbrv6nyben

tagiainak 4lregv6lasztAs6r6l 6s

valamint a civil szervezetek

meghat6rozlrtt beszAmo16 6s

va.gy feloszl6sAnak

(s esed6kess6g6nek

r$tt6r6stit<r61, vagY a

kozhasznris6gi mell6klet elfo gad6s616l'

eJ dont6s az ugy"til"i oo"giukt'lesakor a tagdfjak osszeg6nek

0
ol
6)

h)
i)

il

meg6llaPit6s616l,
Jti"ilr az Elnoks6g besz;imo16 j 6nak elfo gadhs616l'

dont6s az Egyesiilet 6ves; kolts6gvet6s6nek nreg6llapit6sA16l'

Aon,e, u" finokeg 6ves beszSmol6jdnak az elfogaditsel6l,- ,-l
dont6s az Egyestilet tisrzteletbeli iagjainak v6laszt6s6r6l, illetve

tiszteletbeli tags69 megvon6s616l,
dont6s az Egyesiile,,.i,r., 

"rgy 
p6rtol6 tag'iainak sor6b6l tort6n6 kip;ir6sr6l'

t3) A K6zgy(l6st evente legalabb egyszer ossze kell hivni, amelyet az plnok -vagy 
az fatala

igazolhat6an felk6rt ,,'a, .tnltr6gi tag t iu orrr,, valamennyi nyilvhntartotti-tag el6zetes ir6sbeli

6rtesit6s6vel. A meghiv6t a tag,oknak postai fton vagy a tag 6ital 'erre I t-fl't3.T"g"dott e-mail

cimre a tervezett id6pontot megel6z6en[g"riur, 15 n"aptdri nappal meg tetl t<}t-{9ni' a napirendi

pontok, valamint 
" 

fr'"ra."""if.nipt.t.r,rOf:;;; ;"g'artana6'esetleges mpgism€telt Kozgyfil6s

hely6nek 6s d6tumenat ponrou me.gjelotEs6-vJ ofy 1'iOOon' hogy biztositani l<ell' hogy a meghiv6

kikiild6s6t megel6z6en az Egyestile, ,rg"i a kozpxrfit6s..napiiendi ponti6rla annak megtart6s6t

megel6z6enlegal6bb s n"ppii,iavaslatot iehess,rn.k. A Kozgyiil6s nyilv6nos'

[aJ A Kozgyiil6s akkor hat6rozatk6pes, ha aszarvai,Ssra jogosult ta:gok 59 olo-a [owen sz6zal6ka)

plusz egy f6 jelen van. A hat6iozatk6ptelens6g miaft megisri6telt Kcizgyiil6s az eredeti

meghfv6ban rogzitett napirendi pontok terrinrcet6ben a jJlenl6v6k szr6m5t6l ftiggetleniil

hatArozatkdpes abban az esetben, f," 
" 

tauolrnarad6s jogkove-tkeL-6ny."]lt a-:agok figyelm6t

felhiw6k 6s a megism6telt kozgy(il6s iaopontjSr: 6s hely6i a-meghfv6ban flfgiezetten 
megjelolt6k'

A megism6telt Kozgyiil6sen kiz6r6lag' az'eredeti meghiv6ian rogziteitt napirendi pontok

*rgyalhat6ut ,n.g. 
-A 

megisrn6teft f<O"gy?fest a.z eredeti.kozgy'iil6s1 mpghiv6ban az eredeti

Kozgyiil6s napjdra is osslu lehet hivrii. Abbsn az esetbeni" o^"'n14t'ben -a megismdtelt

K2zgyillds nem az eredetil'eg t"*uiii, Kiizg:v'iil6s 
"tyiai 

lhanem eg! rti napon kerill

megtartdsra, rtgyi megismiil"tt xaugi'fiteii"Iiraa ^"gii'AtvttlamennSti tagnakismdtelten

meg keu kiitdeni.A megismtitelt Kdz#;6:4"?:{:f:^1" eryesiiletferl val6 egvesiil6s6r6l'

feloszl6s6r6l csak akkor iatfrozhat,ha azonaz osszes tag tobb mint fele r(szt vesz'



[5) A K6zgyiil6s hataskor6be tartoz6 iigyekben a har6rozatait eltaleban a je[lenl6v6' szavazati

l"ggA renietter6 tagok egyszeri sz6tobbs69 lvelhozza'

A Kdzgyiil6s min6sitett tobbs6gi hat6rozattal, a jelenl6v6, szavazat:i joggal rendelkez6 tagok

legalSbb h6romnegyedes szavazat-tdbbs6g6vel donrt azonban

- azonrendes vagy p5rtol6 tag \<izix5.s6r6l, aki arz ergyestileti tagsagb6l erefl-g kotelezetts6g6t

ism6telten vagy srilyosan megsze€;i; igy ktilonosen, ha az Egyestilet c6lj6val' szPllemis6g6vel vagy

az Alapszabfliyal ossze n.* Jgy.r'teth-et6, osszef6rhetetlen magatart6:st tanrisi[t, tov6bbd

- azon tiszteletbeli tag tags6g6nak megvonas6ri,l, aki az EgyesiileL c.6li6val, szellemis6g6vel'

6rt6krendj6vel vagy az Alapszabflilyal oss:ze nem egyeztethet6 magatartast tanluslt'

(6) AKoz'y6l6s az 6ves besz6mol6r6l sz6l6 hatdrozatfit az 6ltal6nos szabdlyok szerint, azaz a

pienl6v6,lzavazatijoggal rendelkez6 tagok egyszerrii sz6tobbs696velldozza'

(7) A Kozffil6s til6seir6l jegyz6li<onyvet kell vezetni 6s a Koz,gy.il6l g-"_il:,t?th.at|rozatba kell

foglalni. A levezet6 elnok, alegyz6konywezetl, a 1:6t jegyz6konyvhitelesit'f,6s esetlegesen a

szavazatszitmlil6 szem6ly6net 
"*"gvflarzt1sitr6ia 

Kdzgyiil6s annak rnegke4d6sekor a jelenl6v6,

szavazatij o ggal rendelkezS tagok egyszerii sz6tobbs6rg6vel hataroz.

IBJ A Kozgy(l6s a hat6rozatait - ett6l elt6r6, egSrszefii tobbs6gi.dont6s,hi6ly6ban - 6ltal6ban

nyilt szavaz6ssal hozza, azonban az Elnoks6g*iagjainak megv6laszt6s6r6[ 6s visszahiv6s6r6l

titkosan, ir6sbeli szavazilssal dont'

(9) Szavazategyenl6s6g eset6n a lhatarozati javaslatot elvetettnek kell tekinterli'

(10) A kozgyiil6si 6s az elncjks6gi hatarozatokat azr 6rintettekkel igazolh"l: 
t6g:" 

kozolni kell' A

kcjzl6s olyk6ppen tort6nih hogy a Kdzgyiil6s 6s:rz lllnoks6g hatArorzatait 4z Egyestilet majdani

honlapjAn va' az Egyesiilet triraet/"taUt 6jtn az Elnoks6g kozz6teszi, q szem6lyre sz6l6

hat6rozatokati6rtivev6nyes lev6lben kell megkr'illen i'

Az Elnok koteles a Kozgyfil6s dltal meghozott hatiiro:zatokat aHat|rozatok $Qnyv6be behelyezni'

A Hatfrozatok Konyve oly m6don tartalmazzaethatSrozatokat,-ho;gy ab!61 a Kozgyiills 6s az

Elnoks6g dont6s6nek tarialma, id6pontja 6s hat6ly'a, illetve a.dont6st,t6mogat6k 6s ellenz6k

sz1mar1nya, id6pontja 6s hat6llya, illetve a do.ntEst t6mogat6k 6r; ellenz(k szfimar|nya [ha

lehets6ges szem6lyeJ meg6llapftlhat6 legyen'

(111 A Kozgyiil6s iil6seir6l felvett jegyz6konyv et a j'egyz6konywezetf'

u.r. *uguat"sztott jegyz6konyvhitelesit6 tag, vaLlamint esetlegesen a

al6.

Az Elniiks6g

alevgzetS elnok 6s a k6t
szavpzatszilml6l6 tag f rj a

(1) Az Egyesi.ilet vezet6 szerve a 3 [tr6rom) tagit

alelnok elnoks6gi tagot) a Kozryiil6s titkosan'

[kett6] 6v hatlrozott id6tartamra v6lasztja'

Elnoks6g, amelynek tagjait (1 f6 elnok 6s 2 f6

irS,rsbeli szavazfussa.l egysqerii sz6tobbs6ggel 2

(Z) AzElnoks6g sziiks6g szerinll, de 6vente legal6bb 1 [egy] alkalornmal tqtrt til6st' Az Elnoks6g

iil6se hatarozatk6pes, ha azon tegalabb k6t elntlks6gi tag jelen van' Az ii|(sek nyilv6nosak' Az

Elnoks6get ossze keli hivni, ha egy6bk6nt olyan kdrd6sben szi.iks6ges donf6st hozni, amely az

Elnoks6g hatdskor6be tartozik,

[3) Az Elnoks6g hat6rozatait n'7ilt szavaz6ssal, rsz6tobbs6 ggel hozza meg' ide nem 6rtve azt az

esetet, amikor az Elnoks6g til6s6n csak k6t elnoks6gi tag v'an i:.lt:, 
mely esetben a

haturozathozatalhoz az elnokstlgi tago]k egyhangri hatilrozatlra van sztikspg' A.hatirozatotaz

6rintettel igazolhat6 m6don kozolni niell, Az Elnoks69 ahatilrozatait az Alaripszabiiy Kozgyiil6sre

vonatkoz6 rendelkez6sei szerint me ghat6rozott m6 Con teszi kozz6.
i)



(a) Azelnoks6gi iil6st az Elnok vetgy az iltala e c6lb6l kijelolt alelnok, elnokp6gi tag hivja ossze

valamennyi elnoks6gi tag el6zetes 6rtesft6s6vel irfsban, igazolhat6 m6dop vagy rovid fton

telefonon vagy elekt"ronirius lev6rben, A meghiv6t az elnoks6gi tagoknak a tervezett id6pontot

megel6z6en legalAbb 15 naptfri nappal meg kell kiildeni, a napirerldi pontok pontos

megjelol6s6 ve: Az Elnoks6g hgy'rendl6i egyebekben m]B] allapitja 'meg' +t 
Elnoks6g iil6st

tov6bb6 akkor is meg lehetlar#ri 6s azoniialamr:nnyi k6id6sben hat6rozaf hozhat6, ha annak

osszehiv6sfra ugyan nem a jelen Alapszabiilylian irtak vag)/ az ir6nyad6 torv6nyi

rendelkez6seknek megfelel6en k.ertilt sor, de 
", 

-nl.tokt6g 
iil6s6n valamennyi elnoks6gi tag

megjelent 6s annak megtart6s;6hoz, valamint a"L adott napirenden- sl9renl6 k6rd6sek

megvitatis Shoz,tov{tbbd a iapirendi pontok eld<jnt6s6hez valamennyielnoks6gitaghozz6j6rult'

[5) Az Elnoks6g til6seir6l jegyz6konyvet kell vezertni 6s az Elnoks6g dont6seit hat6rozatba kell

ioft"tni. Az glnlks6g til6seir6l felvett iegyz6konyver az elnoks6gi tagok irjflk al6' Az Elnoks6g

hit6r o zatait a Hat1r ozato k Ko nyv 6 b e n ke I I nyi lv 6 nLtartan i.

(6) AzElnoks69 hat6skor6be tartozik mindazon iigyek int6z6se, amely nem tartozik a Kozgyiil6s

vary az Elnok hat6skcir6be.

Az Elnoks6g hat6skor6be tartozik:

a) a tagdijak m6rt6k6nek 6s r:sed6kess6g6nek m'eghataroz6sa

tagdijak kiv6tel6vel,
b) az Egyesiilet tagjaira kotelez6 hat6rozatok meghozatala,

c) tagfelv6tel j 6v6hagY6sa,

az alakulhs 6v6ben fizetend6

dJ az Elnok utas(t5sa a KozgyilLl6s osszehiv6s6rra,
;j;;;;;il.i"*fir.oaer6r[l ]kapcsolatban keletkezett iratokba, az: 6ves elpbki beszimol6kba,

'  ,  .  r -  : - - ^ : tL t^^  ^ -  A-A^ ' l ,1AAA' l '

valimint a kor6bbi kozgy'fl6si hatdrozatol<ba va16 betekint6s; biztosi

reszere,
fJ dont6s minden olyan egy6b k6rd6sben, amely nem tartozik a

hat6skor6be.

[7) Megszfinik az elnoks6gi tagsdg

aJ a tag hal6lSval,
bJ lemondds6val,

kiz6r6lagos

c) visszahiv6ssal,
dj hatSrozott idSre vdlasztott elnoks6g eseten a hat6rozott id6 lejiirt6vaf

hat6rozott id6re v6lasztott elnots6g eset6n - ha az elnoks6g tagjai koziil

valamelyik6nek elnoks6gi tags6ga annak lejiirtdt megel6z6en - megsziinik,.az
.j huterorott id6re vAlaszt,ott elnoks6g eset6n - ha az _elnoks6g

megvalasztott tag megiizatisa az eredetileg megvalasztotll tag megbizatasi

a tagok
rijonnan
idej6nek

h6tral6v6 id6tartam6ra sz'51'

A lemonddst az Elnoks69 til6s6n kell bejelenteni.jiegyz6konyvben rogziteni kell vagy a lemond6st

fr6sban, igazolhat6 m6don kell kozolni
A K1zgyilds min1sftett tdbbsdgi hutdrozattal, a ieilenl6v6, szavazuti ioggatr rendelkezd tagok

legaldbb hdromnegyedes szavqzat-tiibbs^g^vel az Egyesiilet qzom elniiksagi tagidt a

tiszts6g6b6l visszah[vhatia, aki vatramely,Tz eln6ks6gi tiszts6gb6l ered6- k6telezetts6g6t

ism1telten vagy srilyosan'meg,szegi; igly iiiliiniit"to, ha az Egyestitlet cdliduwl, szellemlsdgdvel

vsgy az enf,szanailyal tissze nem egyeztethet1, tisszefhrhetetlen, iiletve az elniiksdgi

tag sdghoz mdltatlan mag atartdst Mnrtsft.

Az Elnoks6g b6rmely tagj6t csak akkor lehet visszahivni, ha az fi ellnoks6gi tagot megnevezih a

k6t k6rd6sr6l egyszerre kell hatArozni.

Az elnt)ksigi tag visszahivdsdr,l csak azt k6vet6en hazhat, meg a. visszahivdsral sz6l6

hatdrozat, ha s hatdrozattal drintett szemdlyt meghallgcrttdk, rdszdre lehet6sdget'



biztositottak v6dekez6s6nek el6terjeszt6s6re dis az enyhitii, ment6 kiiriilmdnyek

ismertet4sdre'

fg-) Az Elnok koteles az Elnoks6g Sltal megho:zott hat6rozatokat a Hatarozatok Konyv6be

uenetyezni. A HateiJz","r. r""yr-. orv'*oa-on tu.tur^urrl?-rrJz,ror"tokat, 
hogy abb6l az

Elntiks6g dont6sOnek tarrarma, iaopontia^es t",''y,r, iuewJ 
"'aonto't 

t6mogat6k 6s ellenz6k

sz6mar6nya (ha rehets6ges ,r.*61y.!";;teu;;iitrio r.gv.o- A Hatero'utok Ktinvv6t az

ffntif.teg ltetOtOt vezetni kell'

Az Elnokkel val6 egyeztet6st kovet6en a tagok 6s egy6b jogosultak az iratokba betekinthetnek'

Az Elndk

(f Az Elnok a Kozgyulls 6ltal egyszeru

fr-atatotott id6tartamra v6lasztott vezeto

jogosult vezet6'

(2) AzElnok hatAskore 6s feladatai:

Az Elnok

a) a Kozgyiil6st b6rmikor osszehivhatja'

Ui a f<iaaZsok szfml6it ellen6rzi'

B ff 5li::f':1""' l"i'*1'r 6 s v asv az -1':i5:? ̂t :::n'"::i,m 
e gfe r er 6 e n ke u m e gte n n i e'

dont6s hiAny6ban pedig az Egyesiilet 6rclekeivel osszhangbatn,

e) kezeli * Uey.rii. {.iiit"rrtO,tn ttttft ke'ret6ben ui"tu"an;yo'6si jogkort gyakorol'

f) vezeti a P6nztdrkonyvet'
g) kezeli 

", 
EJ;r'iil* i."i"it, U"""teli 6s kiad,si bizonylatait,

tj u"r"ti az Egyestilet tagnyilv6ntart6s5t'

i) az Egyestifei adminisxrativ szervezetltkialakitja 6s vezeti'

j) gyakorofi" 
" "-"itjftat6i 

jogok'at az Egy'esiilet munkavillalii felett'

kJ v6greha itp^al<ozgftl6s 6s iz Elnoks6g hatiirozatait'

[,i',$ffi *;:::f :f*'::X;:Hl;?,zem6ty,.nat6s6isohuet6legbir6s6ger6tt'
n) vezeti u u,Jiiorutok Konyvo,,'""gvi,' "v* .tltrlitant"tiatt 

vezet a Kozgyiil6s 6s az

Elnoks6g 6ltal meghozott hat6ror"iiX''Oi,i-tfyUOt-t"n s'ervek d6nt6s6nek tartalma'

id6pontja 6s hat6lya, illewe 
" 

d;;a;ia,oogut"6L os etterrzot< szitmarSnya 6s szem6lye

") 
:ffif,:tj,Tt|]t"dr., besz6mol6 terveze,t6t, 6s i6vfhagy6s c6lj6b6l azt a Kozgvfl6s el6

,l L:#itt:l Alapszabatyban megielolt m(idon a Kozgvfills (rs az Elnoks6g hatarozatatt az

6rintettekkel'

4' $ Az Egyesiilet miikiid6se 6s g:rzdiilkod6sa

( I )AzEgyesi . i le tmint t f rsadalmiSzerveze. | tev6kenys6g6tanyi lvArr tar t6sbav6te l r6 lsz6l6
tLa.or"a iogerSre emelked6se napj6n kezdheti rneg'

(2) AzEgyestilet 6ves tagdiiaib6l, a r6sz6re iurttatott t6mogat6 befizet6sekb6l 6s esetleges egy6b

j ovedelmekb6l gazd6lkodik'

[3) A rendes 6s a p6rtol6 tag-dij dves,osszeg 6t,befrz.etls6nek m6dj6t az Elnoks6g hatlrozzameg

az arakul6s 6v6ben fizetend6 tagdijak tiv6ier6vel. Az alakutes 6v6ben az Egyesiilet rendes 6s a

p ati. iO ta gdi j 6nak m 6rt6k6t a Ko z gyiil6s hat6r oz:'za meg'

sz6tobtrs615gel, titkos szavaztssal 2 [kett6) 6vre sz6l6'

tiszts6lryis;e16, aki u' g gyusttf 
"t 

k6pviselet6re on6ll6 an



i 4 )A rasok6ves tagd i i -be f i zc r : : :H " razE tnoks6g .a tagny i l vAn t i " i : l : " kapcso l6d6
nvilv'ntarrast vezet. A tagok 

" 
.ugai!'#grr^rr?-'!""tiil ;"Ebtestilet rarrozisai6rt saiSt

vagyonutt al nem felelnek'

Atagdi i6vesdsszeg6tegy" : ' " t ' ! : l ^ , : ' I6re 'a t 'drgydvianudrsT'napid igkel lazEgyesi ' i le t
p 6nzt6r6b a b efizetnivag5itantsz6ml6i 6ra Atutalni'

[5)AzEgyestiletavagyondvalon6ll6angazdilkod.ik,|artoz6sai6rtsaj:ftvagyon6valfelel.

(6) AzEgyesiilet gazdalkodasa sor6n-el6rt eredm6ny6t nem osztjaL fel' azt az Alapszab6lyban

me ghat6rozott tevekenys6 gre koteles forditani'

(7) AzEgyesiilet befektet6si tev6kenys6get nem v69>z'

tB]AzEgyesiiletafelel6sszem6lyt,atSLmogat6t.va.la.lilteszem6l.,lekhozzf*artoz6jtlt-ab6rki
ilial megkot6s n6lki.il ig6nybe vetret6 szoigiii",aron iilewe a t6rsadarmi szerv-ezet6rtal tagi6nak

a tags6gi jogviszony alapi6n 'yi]::l i;iffi;,klr"tn"t' *:;;;itl; l'"at6sok kiv6tel6vel - c6l

,rutinti juttatisban nem r6szesltneu'

[g) Az Egyestilet v6lt6t, illewe m6s hitelviszonyt me:gtestesit6 6rt6kpapirt nem bocsithat ki'

[10) Az Egyesiilet esetleges v6llalkoz6si tev6ke:nys *g'hez'illetve v6llalkoz,sAnak feileszt6s6hez

a tev6kenys6g6t vesz6 lyeztet6Tf,:9oA ttittt' nt"' vehet ;;i;;; tt)famhltzturt5s alrendszereit6l

kapotr t6mogat6stli;;i'f;;.r.t6rit, iltetie r.i,"iio.r'rs zr6s6renem hasznilhatja fel'

[11J Az Egyesiilet 6ves kolts6gvet6s alapian gazdlalkodi\'AtEqfgstil,et tl-:flttut6si jogr6l' a

kozhasznri jog6r6sr6l, valamint u .iu'^riiru.i.r.t mfkod6s6r6"i 6s t6mogat6sar6l sz6l6 201L'

6vi CLXXV. torv6nyben meghat'roz"'iit"a*oiOi'ln "' 
grnirt rtet'iii ur' 'utt ^ Kozgyiil6s fogadja

el.

(12) AzEgyesi.iletet a tagok els6dlegesen nem gazdasSg.i-tev6kenys6g c6lj6ra alapitott6K 6s az

Egyestilet gazdas,gi vfllalko-z6st ..tZuttutZg;t ki'a'Zr"g'titt'aralos ielleggel' a c6ljainak

"fftete, 
el6ie gitend6 m6 don folytathat'

[13J Az Egyestilet miikod6se felett az illet6kes riigy6szs6g gyakorol torv6nyess6gi feltigyeletet'

5. $ Az EgYes[net k6Pviselete

[1) Az Egyestiletet az Elnok harmactik szemtilyekkel szemben tin6ll6an k6pviseli' ide6rtve az

n-#.ttif .[i anksz6ml6j a feletti rendelkez6si j o got is'

(2)AzEgyesti let jegyz6seakk6rrttort6nihhogyirzEgyesii letel6i irt ,el6nyomott,el6g6pelttel jes
vagy rovidit"tt niu-J ita u^gy f6l6 a;;i;dt nevr,t a triteies at6ir;isi nyilitkozatnak megferer6en

on6ll6an aliitia'

[3)AzElnokotakad6lyozat6saeset6naz6|ta|atkijeloltelnoks6gitiag,alelnokhelyettesitiapolg6ri
iog Altalinos szab5lYai szerint'

6. S Az EgYe:;iilet megsziinr6se

(1) AzEgYestilet megsziinik' ha -
aJ az E gyesfir* . g,y ;aiik e gvesiilettel e gyesti I [tisszeolvad, b eoh'ad),

ni a feg*iOUU szerve a feloszl6sSr6l hat6roz'

!, ":"?;ffJ;l""t"r?11"' euen6rz6si elj6r6s eredm6nyek6ppen a bir6s6g messziinteti vagv

megSllaPftja megsziin6s6g
eJ a fizet6sk6p,.i;;;rg. *iut, ilggl. etj6r6sban ir bir6s6g megsziinteti,

6i az ngyestilitet a nyilv6ntart6sb6l torlik'



t2J A megsziint Egyesiiletnek a hitelez6k kiel6gitr5se utiin megmaradLt vagyona a civil szervezet

iamogatas6ra val6 r.in"r^aias c6ljib6l " 
N"*"-.ii Egyiittmiikod6si Alapot illeti meg'

7' S Zhr 6 rendellrrez6sek

t1) A jelen Alapszabalyban nem. szab6lyozott k6rcl6sekben a Polg;6ri Torv6nykonyvr6l sz6l6

1959. 6vi IV. tOrvenf)i.f.tu. r.na.lkez6iei megfelel6en irAnyad6k'

(2) Az Egyesiilet jeren AripyaLalv,l ..?:,?r::::;1.'3fff";ffffi:;]il:lii#ti"'J;i; 
2ot3'

!11rff",1?jil:"j"#T*ur#ffi;i.,ro rti"iynres efr,nangri r.ral:ilrozattar i6v6hagvta'

[3)AzEgyesii letAlapszab6lyetaM-iskolciTorv6nysz6knekazElnokanyilvAntartasba
ir6nti k6rel emme I 6r;;;k;iges mell6 ktete kkel e gyiitt b enyu j tj a'

(4)Azalapit6tagoknaktudomfsukvanarr6l,hogyazEgyesti let6rv6nyesl6trejott6hez6sajogi
szem6lyis6g .rny.."rlr,* 

""t"r. 
sz6r<nelye;;;i;; illet6k*es *tsytt [F6v6rosi) torv6nysz6k eltal

iorae"O nyilv6ntartdsba v6tele sziiks6ges'

AzAlapszab6lyal6ir6s6nakkelte:Budapest,1101,3'szeptember13'

v6tel

El:noll

__-----n-G><3-f 
----\---

Alulirott, elj6r6sra meghatalmazott iogi k6pvisel6, dr.. s16-khel)'i Mdrton iigyv6d [Kiss 6s

T6rsai Ugyv6di lroda, 1,111, Budapest, iuJ"fofti rit.16'J a civil- ,szerYezetek 
bir6s6gi

nyilvAntartfs6r6r es ̂ r' ei"losszefiigg6 .riararirrri'lyokr6i sz 6\6 2011" 6vi GLXXXI' torv6ny

38. s (21 bekezd6s alapjiin ezenn-el.nyilatkozom, hogy az alaps:rabaly egys.6ges szerkezetbe

foglalt szovege *"gf.i.f 
", 

alapszab6ly-*OJoti atck alaplin hat5l1r65 tartalminak'

Am6dositasokf6lkiiv6ren,d'6ltenszedveVannakfelt.fntewejelenegys6gesszerkezetiil6tesit6

iltlXtilJr.s szerkezetii alapszab'ry elk6szft6s6re a l6tesit6 oki'at kovetkez6 bekezd6seinek

vStroz6saadon okot.: 2. g [4), (13] 6s ffiir"xg"d6sek;.3. $ K'iizgyiil6sre vonatkoz6 t6sz

(4) bekezd 6s, aznrrroxrEgi" torrutxo"b ttti 1t'1u,"ttu'd6s' 4' S tt)-(4) bekezd6sek'

Az ellenjegyz6semmel igazolom tov6bb6, hogy a jelen, m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetfi

Alapszab'ly u, utupiti talot nnyitvenitott atciar:at tartalmazza, megfelel a hat6lyos jogszabilyt

rendelkez6sekneK valamint tanf sitorn 
"r-g;r"tj'r.t 

k6pvisel6je al6fr6s6nak val6dis6g6t'

q) \-

Dr.luhiisz Imne

[351-9 Miskolc, Aradi utca 37'J

Az k6szitettem 6s ellenjegyzem Budapesl:en' 2013'6v szeptember h6 13' napj6n'

f .J#:,ii S'? {,iAiili,',''f 
- "
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dr. Sz Mei1oh
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