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A MAGYAR TÉRINFoRMATIKAT TARSASÁG

ALAPsZABÁLYA
I.

AlulíÍott
attól a fclislneÉstől vezé|cl\'e. hog} a mag)4|
^lapítók

kLlltÍlra |ejlcs7tése kö7\'etle]rtjl hozzájárrr]hat

1érinfbrnr11ikil

ncmZe|gazdaságunk

teljcsítőképességénckés \erscn)'képességé!]ckniiveléséhez. az cg)'esiilési jogÍ{il sZóló

l989' é\.i ll' tön'én}' ]2. s 8I) bekezdése szerint lótrehozlák a Mag1'ar Tétinforrnatikai
'|.ársaságot- melyet a Fólárosi Bíróság l99ó' január 8 án kclt l
l. Pk' 6ljl4].95'J2 sz'
végzésé\.cló812 sziin'l alatt n}ilvántartásba vctt.

A

I\'1lg1ar l.órinlbr.matikai Tálsaság Közgyr:ilósc

I]í|óság

l]Pk'

2002' jil]itls l5"én a Forarost

6l314/95/]. sz' végzésevalan]j]1t a köZhaszl)ú szcl\ezetekről szó]ó

l997' évi Cl,Vl. Tölr'ényben tbglalt követe]tnón!'eknek

meqfclcióe]r n(ido5itolta

Alapszabál}.át'

A Társaság Közgyiilése az alábbi

l.

módosíást fo8adta c|.

t. Aléuls4g.qs| Mag-val Tél'inti'1nat jkai Társaslig
2.
á|sasáq angol neve: lungario]r
Íbr Ceo-lnl.onnation
^ssociation
3. ^'{ l.ársaság Íövidílett nc\.c: HLN^cl
4. A .fársasáq székhclve: 1122 Budapcst Pcthónri út l l/b B.ép II.l
.]

2.

^lapszabál]"

I

Áz Társaság jogÁllísa

(1

)A TórsLlság öná]ló jogi személ)'.

(2)A TáNaság kópviseletéle az clDök és a főtitkárjogosult '

3.

A Társaság célia:

:

A Társaság azzal

a có||aljött

|étre. hogy Ínint magyarországi léfin[ormatikai

ernyős7cÍ!'ezet a magyar érdekeket az Durópai Unió hasonló szerwezetében

(EURoGI) képvise1je
Elsődleges

és kapcso]atokat létesitsen más olszágok hason]ó tátsulásajval.

cé]j a:

- lcgyen a térinlonnatika és járulékos eszközci fcjlesztésének, használatának

szószólója, ösztönzóje

és támogatój..'

- munkálkodjon a magyaloÍszági és ktilföldi térintbrmalikai köZösségek

kö7ölli

intézményes kapcsolatok erősílésén.
. segítse eló a szaktelii|eli kornántzati munkát' valaminr a köz

.

vállalkozói. és a civil

szféla kapcso]atainak erősítését,

. inÍbrmációs szolgáltató feladatok cl|átásával eÍősitse a Í.lhaszlrálók
ibgadókészségót és nenzetközi\'ersen)'képességé1. különöS

ickintette] aZ EU

r0gsagunKraj

..j.iruljou irozzá a szakterü]cti stl{tégi! aLakití]siihoz' kormál1}-előte{esztések,
jogszabál}LelókésZítések inftrnnációgyírjtó, indokoló ós szakmai megalapozo
munkájához.

A Társaság konkrót cé|jai:
(1) Segítse c|ő áz alapítók és a később csatlakozók érdekeinck képvis.leléla
térinfoÍmatikai szakterti|ctcn. elsődleges szándékkal nem7elk(izi lélcn.
hangsúlyosan az LUROGl.ban
(2) Lásso

el az EURoCl-ban a tagsággal és a TáIsaság kóp\'isclcté\'cl járó

tcl{lclatokat

(3) Segílse elő a ncinZetköZi kapcsolatok kiépítósétés erősöclósét az 1]lJRoCiI
által kiemellen kczclt terüle1eken

(4) Terenrtscn kapcsolatokat nrás ot'szágok hasonló ern\ ószcl.\.czclc i\'c
(5) Segitse e|ő

l

az infomációáramlást a ncmzetköZi szcn.czctck lis7érc a

tórinfolmatika magyarországi helyzetéről' és tbrdilso[ kiili'nös Ílg]'cltrlcl a

ltzai fclhasználói igél)lekrc
(6) oyÍiils.in in|ormációt a lremzetk(izi szen,czctckrő] és Gls sZa|(lapokból, a

térjnÍbulratik.r nemzetközi. cisősorban
1ej1őc1ésér'ő1. vá1tozásának

(7)

Ei1bcli

a1kaln]azósaillil.

irárr1'airól

Segíse elő a ncmzetközi téIinlbrmatikai rcndezr'ényck
DregrendczésóI és a

ll1agYa|{)rsZági

kiillöldi |endez\'ényekcD a ma!).al lész\'éIelt

fel a kitűZött célok érdekébenaz alapítók által biztosíott
lehetöségeket, különösen a Térinformatikai Forráskön}./et. kiállitásokal.
bcnllLtatókat, oktatási és egyéb rcn(lczvéüyeket és..A IIUNAGI HÍREI'.
círnme1 külön rovatot taltsoD i.ent a 'fétin|omatika c' szak]apban' A

(8) Használja

Társaságot élintő hírek közlésijogát a Társaság magának fennta ja'
(9)

A Társaság biztosítja. hogY közhasznú szo|gáltatásaiból a tagiain kiriil

más

is részesülhessen.

A

Társaság céU!i Negvalósítása gazdasági feltétcleinek biztosítása éldckében

gazdesági-l'állalkoz/rsi tevékenységet is lbl}1athat. anrelr'azonban rrenr IcheI a

Társaság 1.ó tevékeuységc. A Társaság \'á1]aLkozási te\,ékcl1)'séget csak
közhasz1ú cé|jainak megr'alósilása érdckóben' azokat nenr \.cszéheztet\'c
végez.
Gazdálkodása során eléÍeredményét nem oszllratja fe|. azt a társasági célokban

n1egÍbgalnlazott tel'ókcnységekr.c lraszlrilja

fc]'

Átrrennyibe:r

a

l.átsasllg

bel.ektctési leVékenységet \'éscZne, ir Tiil'saság KöZgyiilésc köteIes bcÍ.ekLctés1

szabá])zatot készíteniés cltbgadni'

A.lársaság bármely cél szerinlijuttatásál

pá|y-áz'athoz kötlrcti.

Pál\ázat

nen1

^
az cset öss7cs köIiihrén]'cineL

taíalmazhat olyan fcltételeker. amelyekból

'

n]éIlegelésé\'el- nlcgá1lapíthatri, ltog1'

pál)'ázatrrak e|őIc meghatározoll

a

nyertcse von (színlell p1ll}'á7al). SzíIllelt pál}'ázat a cé1 s7.|jnti'jtütatás alapiiiul
ncm szolgálhat.

Á

Társaság ösztöndíjat és eg}.szcri támogotást is n;írjtlrat. va|anlint a társasá.!'li

célok nrind hatékolryabb rnegvalósítása érr]ekébcnl.cj. és fic]lékállásll
aLkalmazotlal is foglalkoztathar.
köz\,ctlen politikai te\.éken)'ségct nenr fol}tat. szer\'czctc párloktóI
^.lársaság
fuggellen és azoknak an!'ag; tánogatást nem rryújt. illet\-e azoklól tánlogatás]

ncm kap' továbbá országg1..űlési és mcg!'ei virlanrint Ió\iilosi önkormánvzat]
képviselőiclöltet nen á]]ít és Dem tálnogat'

A Társaság besorolási kategóriájAI közl]asznii szen,ezet

4

*1.,

A Társaság által végzendő közhasznú tevékenység az

1997. é\'i CLVI. tv. 26. s

c) bekczdése aIapján:

3. tudomán; os tevékenység.kutaIás
4. nevclés és oktatás, képességfejlesztés,ismcretterjesztés
5. kultuIólis tevékenység

l9. Euró.atlanli integráció
II.

A TAGSÁGI vIsZoNY

(1 )

A Tátsaságba felvétcltiket kérhetik azok

a tcrmészetes ós

iogi szclnél}'ek.

arnel1'ck a Tát'sasóg célkitiizéseit elfogadjtík.
(2)

Á társasági tagság Íbrmá':
a.) rendcs tdgsarg

b')

tis

cletbeli tagság

c.) pártoló tagság
d') hallgatóiidiík tagság
J.

(l) A

TáIsaság rendcs tagiává választható

:r'ragánszemély.

az a jogi szcnrély \.agy

nki a belépésin}'ilarkozatban a Társaság alapszabályát

elfogad|a és a tagsági Yiszon},ból s7árnrazó kötelezettségek leljcsíését

\'állalja'
(2)

^

Társasác tagjává választásl a jelölt a megfcle]óen kiöltött

be]épésin!'ilatkozat benyújtásával kérelurezhcti.
amcnrryiben

jogi

szcrné1y kéri fch'ételétmc11ékelni

igazolását anól. hogy nevébcn ki járhat

A
kell

és alái|t

n}'ila(kozathoza

jogi személy

cl képvisc|őkélta

l.ársaság

tagságában'
(3) ,4.z 4jínlásokkal ellátott belépésinyilatkozatot a Társaság titkárságára kell
ben,l.Ít|tani.

A

kérelmet az Elnökség ja\.aslatára a Íótitkár rcrjeszti a

KöZgyiilés elé. és & TársasÁg rendes tagjává l'áIasztírsról a KöZgyíi|és
eg-Yszclii szótöbbséggel dönt'

lr;

(4)

A TáÉaság tagiait

egYenlö jogok

illetik meg. jogaikat

a tagok szcmélyes

aktivitás útján gyakorolják.
(5)

A Társaság rendes tagjainakjogai:
a') részt vehctnek

a Tárcaság

Közgyűlésón

b') tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak

.L

Közgyűlésen
c.) bármely társasági tisztségrc választhatnak és nleg\'á|aszthatók
d.) jogosultak részt venni a Társasáe rendezrén1.cin

e') igénybe vchctik

a Társaság áItal n}'Íljtot1 ked1'eznrén}'oket

i') [ testijlcti sZervck

\'cZetőitői. r'alanlint

a

tisZtség\'iscIőkt(jl

11Úékoztatás1 kaphatnak.

(6) A Társaság rcndes lagiainak kötelességci:

í') k.jtelesek

n]eglartarti az Altrpszabály ós eg}éb társasági szabálvzLltok

|cnde]kezéscit. illetólcg A,l.ál.saság szet1 cillck h0|á|ozatai1

b') kötelcsck lel,jesíteni a ].ársaság te\'éken).sr.gé\,el kapcsolatosal)
önként elvállalt feladataikat, és tőlük eh,árható nródon e]ősegítcni a
Tár5aság célkitijzéseinek mcgvalósítását

c') kötelesek

a tagdíjat

késcdclen lrélkül bcfiZellti'

d.) ren(les tag lélvétc]érőlelsófoko]r a7 ]]]nökség Clönl. i.ellebbczéssel

élni a KöZgyíilés ie1é lelretségcs. A Közgyűlés a

tagí.cI\'éle]

kérdésébenmásodlbkon jár.hat cl'

6,

(1)

A Tálsaság (iszteletbc]i lagia lchct az Elnökség
szenréIy, aki a té|infor]natikii tcrii]ctéü

tilkér.ése alapjín az a

a 1ársasíg érdckóbcn

r.égzctt

kimagasló tevékcn)'ségévc1a Tór.saság célkiliizéseit tánogalja, segíti.
(2)

A

lisztelctbeli lagok

tiszteletbeli

ug

a

l.lNaság

renc]ezr.t{rrr.eile mcghí\.hali)k.

A

tisaségle ncm választható. szavazati ioqa lrincs'

Eg]ebekbcn jogai és kötelezcttségci nlegeg}cznck a rendcs tagoké\.al.
(3)

Tisztclctbeli tag fclr'ételér.tll clsöfoko[ az E]nökség dönt. fcllcbbezésscl
é]ni a Közgyiílés felé lchetséges' A KőZg)'ii]és a tngt'c]vétel kérdésóberr
másodfokon jár]lat el'

!il'

7,

(l) A

Társaság pártoló tagia lohot az

ali'

gazdiíIkodó szen'ezet (PTK. ó85s).

ki

a

személy, társadalmi vagy

il|etőleg amel-Y készségétfejezi

Társaság tevékenységénekrelldszeres és folyamatos támogatásáIa.

jogi személy pártoló tagjogait képviselóje Íltjan g1'akot.olja.

(2) A

A pártoló

(3)

jogi

tag képviselője Íós7J vehet a Társaság testületi tilésein, nincs

szavazata' tisztség viselésérenem választható. Egyebekben jogai és
kötelezcttségej nregcgyeznel( a rendes tagokéval
(4) PáÍtoló tag Í.elr'éte1érőlelsőfokon az E]nokség dóD1. 1.1]ebbc7éssel élni a

Közgr'üllés

fc|ó lehetségcs. A Közgyiilés

a

tag|e|vótel kér.désóben

rnásotlfokon járhat el.
8.

(l) A

Társaság hallgatói/diák tagja ]ehct aZ a természeles szemóly, aki

](észségé|fejezi

ki a

Társaság tevékenységéncktendszercs és folyamatos

támogatására. Je|cntkezni

a mcgadott

hon|ap.oldalon

a Jclentkezési |ap

kitöltésével lchct a hallgatói jogviszony igazo|ásával.

(2)

A

hallgatói/diák tag rész| vel]et

a

Társaság testl:ileti ti1ésein, nincs

szavazatá' tisztség viselésérenem vá]asztlrató. Egyebekbcn jogai

és

kötelezcttségei megcgyeznek a rcndcs tagokéval

(3) Hallgatói/diák 1ag felvételéről elsó fokon az Elnökség
Ítllebbezésse] élfii a Közgyii]és i.elé lehetséges'
kérdésóben rnásodfokon

(4)

A

j

A Ktzgyiílós a

dijnt,

tagi.eh'étcl

áihat cl.

hallgatói/diák tagság a tárg)'é\'et követő január ]1.én megszűnik'

(agság meglrosszabbítása éIdekébcn az

új naptári ér' első hónapjában

Á
iÚ

jelentkezés sztikséges

9.

(l) A

Társaság kelelében hosszabb időlr át kienrelkedő tevékenysógct

kifejtett szeDlélyeli tisz|eletbeli tisztségrc választhatók (tiszte]ctbcli
elnöi(, tisZte1etbc]i társe1nö1r)'
(2)

A tagsági
a.)

\'is7-ony

Degszílniki

a tag ki|épóséVel,

amelyct az Elnökséghez kell irásban bcjclented.

b') a 1.]gdübefizeté. e3) é'.es e]n]Llla.,,lisa nrirtL 1a |el'zólírás utirl a
kitiizött 90 napos lratáridő eltehe uta[, a tagsági viszo11yl
megszilntető elnökségi határozattal)

c-)

a tag

kizárásár'al

d) ajogi szcmély tag

felszámo]ásával.

III.

A TÁRsAsÁG

|0' Á

szERvEzETE ÉsT|sZTsÉG\,IsELól

Társaság szervei:

A Társaság testületisz.Í\ei

(1)

a.) Közgyíilés
b.) E]nökség

c') EIIenóEő Bizottság
(2)

Á Társaság tisztségviselői:
a') [lnök
b.) FőtitkáI

c') Pénztáruok

d.) I.iszteletbcli elnök
e.) Ellenőrző bizottsági tagok

l)
lt'

Három elnöksógi lag

(l) A KözgyÍilés a tagok öss7essége. a.l.ársusiig lcg|elsőbb szerve'
(2)

A KözgyÍiIésen a'jogi személ1 tagok képliselőjtik

(3)

A Közgyűlés

Írtján vesznek részt'

rendes és rendkí1,üli lehet'

(4) Rendes KözgyiiLést

a

Társas.ig évente cryszer 1art' llcndkivti1i

a tagok legalább eg}1rarmadA által aláin
kérclcmre, melyben negjclöIik aZ (jsszehí\iis okát és cé]ját'
KöZgyű|ésl kell összehivni

^

KöZgyfilést össze kcll lrívni, hi aZI a fó\'árosi Bírtistíg clrende]i'

(5)

^

Közgyíilést

a

Íőtitkál írásban hír'ia össze. Szabál1.szcriinek

az

összehíváS akko| fiinijsü], ha a lagok aZ |iiósről ]eg0Iább nyolc nappal az

ülés időpontját megclőzóen irásban énesiilnck' és az
tárg)'sor.oza1áról jeírást kapnlk'
(6)

^

tó

ülés

Közg)'Í'i]és ü1ései nyilr'árrclsirk'

^
Közgyűlés határozatképes, ha azon a sza\'azásra jogosÜltaknak 50% | l

jelen van. Ha az cgyébkénrszabálysze icn tiss7chívo1l Kijzg!.íilésa

nregjelent tagoknak

aZ c]óíltnál alacson1nbb száma

lniitt

:-.

hatfuozatképtelcn, legkésőbb

l

hónapon beliili időpontra ug}anazon

|árgysorozattaL Ílj Ktjzgyúlést kell kitúzni, anely
számára tekintet nélkül határozatképes.

A

a megie]cnt lagok

határo7atképtclen Közgyíllés

az cddig megjelö]t fcltétel€k csetén is csak akkor válik ha1áIozatképessé.
ha erre a tagok figyelmét a mcghívóban előre

fclhítják'

(7) A Közgyű]éscn aZ elnök, akadályoaatása esctén a főtilkiir clnökö|'

(8)

A

Közgyűléscn olyan indítvál}'ok tólgyalhalók. anlel).ck o Közg),Íilés

előtt legalább cgy rrappal

a

Társaság lótitkárához beé|keztek, A

KözgyÍilésefi lésztvevók egyszerÍi sZótöbbséggcl 1oVábbi iLrdi1\ányok
napirendre tűzését határozhaÜák el.
Közg)'ii1ósről

(9)

jegyzőkönyvet

^

és a Közg1'Íilésen az elnök

A

(10)

kcil i.elvcrlni' atncI)'et a KöZg)'iilés clnÖke

által2 fc|kért tag hitelcsíl.

Közgyúlés hatálozatait általában nyí]t szavaz1rssal. tqrsz(l'Li

szótöbbsóggel

holza. szayazategyenlőség csctén a le\e7ctő cln.jk

s7a\'azata dönt' Titkos szavazást rendellrct

el a Közg\'ii]és a le\ezct.j

elnök elótcrjesztósére r.agy a tagok egyharmadának kczdemén1'czésérc.
Szenrélvi kér.désekberr a szavazás niindcn eseÍbeü titkosaD liirtónik'

A Közgyiilés

lratálozathozatalábon

lrenr vchet részt aZ a szcrnéiy. aki 1ag).akin('k

közeli hozzátaÍtozóia /Plk. 685' s. b./' élcttársa (a to\ábbiakban cg)'Ü(t: hoZlátartoZ(i)
a hatfuozat alapján

-

ki'lelczellséc vagy fc]elijsség alól mentcsül, Yagy

bálnil1'en nás előlrybelr ÍósZestil' i]]etvc a nregkötendó jogiigylc1ben

cgt'éh|(cn1

érdekclt. Nem minősiil elönynek a Tá.saság cél szcrinti jt]ttatásai kcretében a bárki

áhal lnegkijtés nélkiil igén1'be vehcló ncln pénzbcli szolgáltatás. illeh.e A TllL.sasi!
által tagjának. a tagsági jog\.iszony alapián n!'újtott' alapszabálynak negfcleló cól
szeIintiiLL1La1ás'

val0nrcl!'közhasZnú sZeIVcz.t lr1egszűntét kö\'ető kót érig nent lelret
Közgyűlésé ek Yezctő tisztségYise|ője az
töltött

lre.

a

a

láls.isilg

szcmély' aki ol}'an k.izhasznú szen.ezelnó|

at]nak mcgszűntót nregclőzó két évben lcgalább egy é\'ig . \'cZeló

tisztségct' irnrely
eg)'cr)litettc ki.

az adólis

rerrr'ljórő1

sztiló törvén). s7crinti kö7tarloZiisát

ncl11

A

vezető tisztségviseló' illetvc az ennek
'ielölt szenély kötcles valamcnnyi érintctt
köZhasznÍl szeryczetet előzetcsen tájékoztatni arról' hogy il),en tisztsége| egvidciűlcg
más közhasznú szert.ezetnél is betölt.

A Közgyiilós, E]nökség üléscitol nrinden esetbenjcg}'zókön}n'ós

n)'ilvántartás készt|l.

amelyből mcgállapítható döntéseinek taÍtalma. időponÜa és hatál}.a. illet\.e a dönióst
lámogatók és ellcnzók számaránva (ha lelretségcs személye).

A jeg;zó|önvvet és a nyilvántafiást, lrint a

hatiuozntok nyil\ árrtarlásál szolgíló

okiratot. lefű7\.c és sorszámozva kcl] a Társasás iraui között

megőlizni. |]o|yalratos

kczelését a Társaság főtitkára látja el'

A Közgyűlés. Eln.'kség dölrtéscil

a döntés idóponlját kö\.ctő kél hólcn

beliil iÉsban -

igazolható módon. kö7|i az éIintettekke|. vaIamint a Társaság sZékhcl).én kifiisgcsl(i.

A T.irsaság működésé\'el kapcsolatosan kclelkezett iratokba

a

.I.áÍsaság

szókbelyén a

Társaság képr.isc|ójér.e] előzctesen eg}'eztetett idóponlban. bárki betekinthct. azoklóI

sajít kö1tségre nlásolato1 készíthc1.

A Közgyülés

'I.ársaság
interneten kcresztül n.Yih'íil]osságra hozza a
szolgá|tatrísainak

igén}'bcvételi nlódiát.

a tálnogatási lchctősigeket. miiködés

móCljál, i!let\'e azok

nóÍtékétés Ítltéleleitvala1rli]rt a rnÍikörlésLől kés7ül1 sZakn,]ai-pénztig],i bcszámo]it'

A

Társaság által n"Yújtott cél szeliDti juttatások bárki áha| mesismerhetók'

(1

l) A Közgyiilés kizáIólagos hatáskörc:

a') nreg\.álcszlja a
9lnököt.

.Irfusaság

tisztségviseliiit: aZ elnököt.

ÍiíitkóÍ.pénZtárnokot.

a háron] eLncjksógi ta.!.lot.

liszleIctbcli
valalnin| az

elleDóIző bizo1tsági tagoka1.

b.) lratároz az Elnökség által elóterjesÍctl fontos' a Tát.saságot érinló

ügyckben,

és kialakítja a

kóÍr1ésekben, mel)'e1 az tlnöksóg

10

.l.ársasá{i

álláspontját

köleles kópvise]ni

a7

aktuális

-

t:1

c') jóváhag'a vagy módosítja az alapszabá]yt, ilIetóleg a

'l.ársasr,rg

egyéb szabál)'zalciI

d.) az Elnökség javaslata szetint, a lótitkár clőterjesztése alapján dötlt a
tagfelvételi kéreImekről

e.) meghatározza

|)

naptári évrc csedékes tagdiiak ménékét

a kö\etkezó

elbíÍália az Elrrökség kizáÍóst kimondó határozata ellen bcn}'iljl()tt
fcl]ebbezést

g.) tárgyalja

h') az

a mgok

állal előteÍjcszte(t indítván}'ok0t

F'lnökség jar.aslata aIapján dijnt a tiszteIetbcli tagságm jeLijlt

szclnél}ek nrcgvá|asáása ügyébelr.
i') I]l1bgadja aZ i,ig)'intóZő szenek é\'es beszámolójít. A TárslLslig kijleles

az éves bcszárloló .ió\.áhag}'ásáYal eg1'idejiilcg közhasznúslrgi jclcntést
kőzhasznúsági jelentés e|tbgaclása a KöZg}'íilós kiZ21ró1a3os
.l.ársaság
é\'es beszámolójlrnak jór'rihugjas;r n
hatáskcJrébe taftozik' A

készílcni.

^

közhasznilsági jelcntés elfogadásá\.al eg1.idejűleg. táÍg),évet kö}cló é\.
nájus 31' napjáig a Közgyrilés egyhang(l dön1ése alapiárr tö],ténik'
j.) Éves pénzüg1i ten'.jó\,áhag)'ása

k') Egyesülés n1á5

társada|mi szeNezettcl. \alamint

a

liloszlás

kinrondása
l)

12.

Az

A lisztség\.isc|ök visszahí\,ása és le londásuk elfogadása.

|1lnökség

(l) A

Tá|saság operutiv \'eZelésé\'clkapcsolatos ]!ladatoka1

L,lnökség |átja

(2)

^z

cl'

Elnöksé'g tasiai

clnökség

4 hét tegil

lz

elnök, aZ elóZó elnijk. a |ótitkr{r. a pénzliillok. ilz

híton tagja.

^z

clnökségi ti]ésÍe|iinácsko7ási jogsal

meghir'ást kap a tisztclctbeli elnök' és _ az tjlés tárg)körérc Íig1elenrrncl
_ ese1enkónt nleghiViist kaphatnak to\,ábbi Lngok'

Áz Elnökség

határo7alhozalalábaD nem vehct ÍésZ|az a szenrél}'. aki \.ag}..

akinck k<jzeli hozzátÍlrlozóia /Ptk' 685'
hozzá1a ozó)

a határo7at

s'

b./. éleltár.sa (a lováblriakt]{n es)LitÍ:

alapján

. kötelczcttség \'ag}.fcIelősség alól menlesül, vagy

11

i.. .

bármilyen más előnybcn lészcsii], illetvc a negkötendő

jogüg)']etbcn eg}'ébkónt

érdekelt' Nem nrinősül elönynek a TáÍsaság cél szerinti juttatásai kcretében a bárki

által megkötés nélkül igénybe vchető ncm pénzbc|i szolgáltatás- illetvc a Társaság

a tagsági jogviszon)' alapján nyújÍott,alapszabálynak megfclelő cél

áItaI tagjának,
sZeIint

ij

uttatás '

va|amely közhasznú s7ÉIvezct megszlintét köveó kér évig ncm lehet a7 Elnökség
\ezetó tisztség\'isclője az a szernél1'. aki olyan köZ]iasznÍl szer\'ezetnél löltött

bc

-

annak megsziintét megeLózó két él.ben legalább eg1,évig - l'ezető tisztsóget. antch'az
adózás rendjéró| szóló törvén) szerinli közlartozását

A

ncn] cg}enlílcllc

ki'

\.ezető tisztség\'ise]ő. i||ctve az cnr]ek jelö]l szcnrély kötelcs !alan]cnn)'i érilItcll

közhasznú szcn'ezetet elózelesen tájékozlatni anól' hog1'il1'9n tisÍségcteg)'idcjÍileg
más közhasznú szen.e7clnél is bctölt.

(3) AZ Eluökség üléscit sziikség s7eti1lti e}'akoriságq4l, dc legalább f.élór errkén.
taÍtia.

Az Elnökség iilóscit az E]nök hí\.ia össze írásban' szabál)'szeÍinek

öss7ehivás akkor minősül. ha

a lagok

legalább

nrolc nappal a7

aZ

ii|és

idópontjá1 megelőzően írásban értesüInek és az i]lés láIg}'soroz.ltÍról lcirás]
kapnak'

elnökségi ijIós ha|ározatképcs. ha a szavazásra jogosull eLuiikség'

^Z
tagoknak lesalább 315.e jclen \.aD' Határozalail n)'ílt sza\'azássa|. eg\szcrú
szótöbbséggel hozza. szavazatcgycnlóség esctén a levezctő elnők sza\'azal:.

dönl' A', I lnöLséÉ ü].sei ])il\iroS.l|'
(.1) Határozatképtelcnség esetón

a legkésijbb 18 Dapon bel|il tü É]nökségc.

ismételtcn össze kcll hí\.ni' HatározatképteleDség nlialt ismótcllen (isszchí\.ol.
ülésck is csak akkor l]atározatképcsck, ha azokon a7 l]lllöksés tagiainnk j'j5 c
JCICn VAU.

(5) Az ElDöksóg dönt nrindcn o]}'an kéri:lésbcn. amcllct aZ Alapszabál}' ncrn
utal a Közg}'iilós

kiz1lrolagos hatáskörébe.

Áz Elnökség fcladauiI
- ellÁtja a Társaság

.

opcr4tí\'vezc|ésévelkapcsolatos 1!L4dotokat

a Társaságot érintő tigyckben. l.ontos kérdósckben

a KözgJ.űlós

számára

- lng].c]vóteli kérdésckben dtht első

tbkon

elöte{eszlést tbgal|naZ nres

l:.

-

belogadjc a Ia8 irásbeli bcjelentésit amal kilépésiszándéka esctin

.

Á

-

javaslatot dolgoz ki a tiszteletbeli tagságra je1ölt szcrné1y fieg\'álasztásáI.1

tagsági viszon}'t megszüntető clnökségi hatáÍozatot hoz

(6) Az Elnökség a két Közg}'iilés közötti

idószakban végzett levékenységéIől a

Közgyűlés e|őtt beszámol, és intézkedéscit a Közgyülés hag1'iu jór'á' Áz
Elnökség döt1téseiről két közgyűlés köZött

Az Elnökség dönt eIsöíokon

(7)

Közgyúlése.iár

tájékoÍatja a TáÍsaság tagjail-

a tagkizárás tig!,ébcn. másodfokon a'|.ársasá.l

c1'

A kizárás okai:

. a tag

tcvékenységévelvagy magatartilsá\.al

cél jainok mcgvalósulását

-

a

Társaság

\'eszélyc21eti

a tagdijbelizctés eg\' é\.es elmulasztása esctén a fclszóIítás
utáll kil(Lzött 90 napos határidő eltehc utiln.

l3.

Á

a tas sÚl]}'os

elikaivétségeesetéIr áZ elnökségjar'aslatlrn

1ársaság tisztség\'isclői] dz Elnőkség összcs tag.ja. az e]n.jk' a tiÍilLe]etlrc]i

elnök' a fólitkár' a pénzlárnok. az E||cnőrző bizottság tagiai.

(l) A tisz1ségYiselőket
(2)

Áz

|,Inök,

a

a KöZgyÍl|é5 válaszÜa.

hároD] elnökségi tag és az elIcnőrzii bi7ottsági tagok

megbizatása a megvá|asztás napjátó| nég1 ér'rc szól. Á mandá1ullr |cjárta
után bárme|). tiszlségrc ílj.a lTlegválaszthatók'-A
megbÍzatása
(3)

\

l;őtitkár és a Pénztárnok

isszavonásig, illctve ]emondásig tart'

Az Elnök fcladatai:
á')

a l(özg)'űIéS és azelnökségi

iilésck le\'eZetóse

b.) konferenciák és nrás rcndczvén1.ek szervezésc

c.)

a Közg}.úlésrő| felvett jcgy7őkön}'\,

d')

a

hite|esítésércl.elkéIés

1áÍsaság Ííködéséncki|án)'ílása

e') utaivántozási jog g}.akorlása a fótilkárral
1aggal cgyüt1esen

f.) képvise1i a Társaságot
(4)

A fölitkár Ílladatai:
a)

képviscli a Társoságot

b) aZ elnÓk konztl|társaként nltiködik,

\

agy bánDel)'ik clnökségi

c) az elnök akadályoztatása esetén Yezeti a Közgyű|óst és/vagv az
Dlnökség üléséli
d) az clnök táYollétében az elnökségi ülésck Ievezetése;
e)

tájékozlaüa a tagokat a Társaság mrrnkájáról;

f) a főti|kár előkészíti a Vezetó szer'Y.üIóseit, bizlosítja rniiködését

gondoskodik

a

és

határozatok \'égrchajtásáró], azok nyilvántafiásál

Íblyanlatosan kezeli:

IV.
|i||cnőrző Bizottság

A

Tór.suság

íclügvelő szen.c aZ Ellenőrző Bizottság. anrely 3 főből óll'

|]llcn.jv.j

^z
Bizotlság tagi0i i]ldokolt ese1ben vissZahí\lralóak' ÁZ El]cnőúij Bizdtság
tlg\.Iclr.ljót
maga állupi1.ja lr1cg.

Ncm lelret a fc|ügyelő szen.clnöke vagj- tagia. illctre köntr.vizsgálója

az a szenrélY.

aki

a) a \'cZ.Í.i szen,elnöke.

\'ag}'tag]a.

b) a köZhasznú szenezettcl a l1.legbízal?isiln kívti1 más 1e\'ékcn}'ség kii.C.jtcscrr
iÍányuló munkal'iszonyban r'agy nrurrkavégzésreirán1'uió egyéb j ogr'iszotl1 bittr álI. lra
.jogszabál;-' másképp nem

rendclkczik'

c) a közhasznú szen.ezct cél szerinti jtlttatásából #szesül

.

kivé\.e a bátki áhal

tnegk('lés nólktiligénybe.t'chctő nenr pénzbeli szoIgáltatásokat -. iIlelve

d,)

az u).c) porrtbirrr nre!]ratáÍo7ott sze]né]yck hozzátarto7ója'

e) a közhasznú

szerr,ezetckr-ő]

sZóló t.jryény g's

tckintctóben nem áll ttnn semmil}'en kizár(i körúlmén}'.
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l

)

bekezdósóbcn íog)a1tlrk

|'.

z. l',

Ellenőrző Bizottság tagjai

|iszteleldijban,

ilIctve

kölIségté|ítésbcn

rószcsülhetnek' Az EllcnőrZő BiZottSág tagiai megbí7ásuka! az alapszabálr'hoz csatolt
nyiIatkoZatuk éÍclmébenvál]a]ják'

3.

^Z

EllcnóIZó Bizottság sztikség sZerinl, de é\'cntc 1.galább egy a]kx]onlnral

tiléscZik' mtjködésérc az Einökség rnűködésénck szabíly'ail kellirlkaLnrazni'

Az Ellerrórző Bizot1síg 1!1gjlit egr'cnlő jogok ós alonos k.jle]ezc1tséeck illclik

IlItg.

í8'v kti]ö]1ösen:

jogosLl]t a .I.ársaság lniiködésé| és gazclálkodását ellenórizni. jeLentést.

tájókoZ1alásl.

illetve lch.ilágosítást ké|ni a

mLLnkir\'állalliitLi],

nregrizsglrlhatja.

T'á|s]rság I(öZg}ii]éséto]- iLlcnc

a Ti!|ses.lg könv\ cibc ós ilalaiba bctckinlhct, alokaL
A Közg1'iilcs |i1ósón tanícskoZási joggal ÍósZt \.hel'

jogszabál).sórtós. \'ag}'súl).os mulasZtás osetén köteLes a Kij7g}'ii].st tíiólioztaLrrr. cs
annak öss7chí\'ásá1 keZdenén\'c7]ri,

Áz E]lc]lőÍZő BiZolls.ig iiléSei n}'i1\'ánosak.

^Z

E11cnij17.-1

BiZo!!ság ii]éseirő1 so.s7ílnoZoti .icg]'ZóLön).\'eI késZit' ha1áro7alal1

u!yancSak sorsZá]no721.

A

jeg)'Zőkön}'Y taftalma77a: .1z ü]és he]}ét. idejé1. a.jeicnló\'ő tegoli. ncghivoll

szené]yel( és a jcg)Zőktin)'v\,ezetó ne\.ét. a napirend.t. a hozzi,Lszó]ásokaL' az éldellli

A jeg}'zókön}vet irgy kclJ r.ezclni. ]rogv ab|.rjL az
éIdemi dijnt.st támogatók és e]lenzők sz.llnarán}.a n.gí]]aFirhe1ó leg!'en. .\z
h&tjlroZitloka1 és azok hatáh'át.

]]llenóIzó BiZottság lrárlnc]) ri1gja jogosLr1t jegy'zókLlll1ltc tbg1altatni nrre
je!\7őköüvvct ez l:l1clolzo
l.eL|iin|e|ése nlcllctt a cl.jntósre leadotl szavllZt1á|'

^

I]izottság r:iléséne IésZlve\.ij tagok a1áír]ík.

A7 l 997'

é\ i

(1)

cLvI.

A

töI\,éti}'

1

1' .s a alapján:

fclüg}.c|ő s7cn. cl]onőIzi

laz.1álko.lísáL' Errne]i sol1ln

a

a

köZhasznir Szcr\'ezet iil(öclósct cs

\eZetó tisZLség\iselókt.il jelcntést. a s7e|\eleI
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l.

munkavállalóitól

pedig tájékoztatást vag). f!lvilágosítást kérhet, to\,ábbá a kozhasznú

szen.ezet kön).veibe és irataiba betekinthet. azokat mgg\izsgálhatja'

(2)

A

felüg}e|ó szen,tagja a közhasznú szen,czet vczető szen.ének iilósén

tanácskozási joggal részt vehcr. illctve lészt vesz, ha a jogszabály vagt a létcsílii
okirat így rendelkczik.

(3)

Á

fclűg}'e|ó szerv köteles a7 intézkedésrc jogosrLlr r'czelő szer.vct
tÜókozlatni. és annak összehir'ásít kczdenrényezni. lra arról szerez luc1orlás1' hogv

a) a sZcn,'ezet

mÍ'il.iőC1ése soIÁn o]ynn .jogszabáL!sórtés \'ag}'

a

slet!czcI

érdekeit egyébkénlsi]lyosan sé|l.1 cscnrény (nrttlasztás) lörtónt. alnelYnck
nlegszlinle|ésc \'a8}'követkeZményejnck elhál'itása. illctr,e enylrítése aZ intézkedósrc
j olosult .''ezctó szer'v döIrtésél teszi
szi1ksegcssé:
b) a \ezctó 1iszlsóg\.iselök

lllclősségét megalapozó tén}'meriilt l.el.

(4) Az intézkcdésre.jogosuk vezető szelvet a feliig]'elő szcrl. indín'án'rára .

- össze kell híl.ni. t.] határidő
eltclle esctén a \,ezetó szerv összehí\'ására a t.elii(.\clő szen ls

annak megtételétől szánrított harminc napon be|ül
ercdmén)1clen
jogosult.

(5) Ha az aüa jogoslllt s7clv a lönényes lnriködis ]rel}'rcá]]ítása irdelióbc.n

sziikségcs 1nlézkcdéseket nen1 tcs7i l1)cg' A fe]ilgy.1.i szcr.v kötcles halac]óktalaIru]
éftesíteni a tön'én}'ességi Í.e]tigyclolet cIlá1ó szeNct'

v.
A

14.

TÁRsAsÁG cAzDÁLKoDÁsA

A Társaság \'agyoni eszkö7ci
(l ) l\ 'l.áÍsasíg bc\'élelei:

a') tagdíj ak
b')

a Társaság

rendezvényeinck bcvételei

c') támogatások

(szct.vezet(ó|. cg},énektiil)

d.) pályázati ibrrások

A Társaság rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek.

(2)

mel.vnek mórtékét a

Közgyűlés állapítja meg'

A Társaság pénzeszközeinek felhasználá5a

A

(t)

Társaság pénzeszközeinek célszerti fclhasználására é\es pénztis)i

tervet készil' A követkcző

gazdálkodásáról

évle 5zóló pénzüg}'i ten'et ós aZ eloző

szóló beszánrolót az Elnókség

é\'

cg)"etértésé\'ela

pénztá rok terjcszti a Kiizg1.űlés elé.jóváhagyás végett'
(2) Kifizetésck a banki bejelcntéserl szeLepLő elnökségi tag llái|ása nlap]áü

tclicsíthetők.
-lársaság
(3) A
ta(ozásaiért saját

A

(4)

r ag1.onár'al l.elcl.

Társaság nregszúnése esetélr \'agJ,onáró] a KöZgyűlés rcrrdelkezik.

Társaság megszűnik. anrcnnyibeD

a

Közg!'űlés 2./.].os

Á

többséggcI

kimonclja a feloszlást. vag}'ltrás táisadalnri szervezettcl \'a]ó eg)'csülést'

A

Társaság megsziinik akkor

is. ha a tsíróság leloszlalia \ag),

a

megsziinését mcgá]lapitja'

vt.
A TÁRSAsÁG FELÜGYEI,ETE
t5.

rÍilkódése 1.elctt a tötrélryessógi Í.eliigyclctet. aZ egycsi']lési

(1)

^.Iársaság

iogról szó|ó 1989. évi lt. tönén]' |4'

s (l)

bckezdésc alapján

üg}'észség g}.akoIo].ja'

vlt.
VECYEs ÉszARó lt[NDEI,KEzÉsEK
16.

(l)

]]Z1

az alaps7xbályt a'l.ársasíg Közg}'Íi1ése 200ll

míjus 16.án

tbgaclLa cl

Budapest, 2008' má-jus 16'

'8.a

C.

.<-

Tírsaság elnöke

a

17

Tfisaság fiíilkt.d\

a7

