NAGYVÁTHY JÁNOS GAZDAKÉPZŐ EGYESÜLET
(KÖZHASZNÚ) ALAPSZABÁLYA

A Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület Közgyűlése 2012. január 9-én az egyesülési jogról szóló
1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvényben foglalt követelmények szerint az Egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta
el:
1. § Az Egyesület neve, székhelye és jogállása
(1)
(2)
(3)
(4)

Az
Az
Az
Az

Egyesület neve: Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület
Egyesület székhelye: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16.
Egyesület működési területe kiterjed Magyarország egész területére.
Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.

2. § Az Egyesület célja, feladatai és közhasznú tevékenysége
(1) Az Egyesület célja: a vidékfejlesztéssel, mező- és élelmiszergazdasággal foglalkozók ismereteinek
gyarapítása, a fogyasztói tudatosság erősítése és a környezet védelme, kutatással és fejlesztéssel,
ismeretterjesztéssel, az egyéni és közösségi tapasztalatok megosztásával, az ország egész területén és
a határokon túl.
(2) Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és
gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes
működését és céljainak megvalósítását. Az egyesület a TIT Szövetség tagja.
(3) Az Egyesület közhasznú céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése
érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági
társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. Gazdálkodása során elért
eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja
fel.
(4) Az Egyesület feladatai:
a) A vidékfejlesztési oktatás, kutatás és fejlesztés, annak támogatása
b) Ismeretterjesztés élettudományi, környezeti, civil és gazdasági témákban
c) Fogyasztói tudatosság erősítése, környezeti nevelés
d) Környezet- és természetvédelem, egészségvédelem
(5) Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) bekezdése
alapján:
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. környezetvédelem,
16. fogyasztóvédelem.
(6) Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.
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(7) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az Egyesület
honlapján és hírlevelében közzététel útján biztosítja.
(8) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól anyagi támogatást nem kap. Közvetlen politikai
tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei,
fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
(9) Az Egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés
nélkül igénybe veheti.
(10) Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Az Egyesület ösztöndíjat és
egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása
érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.
3. § Az egyesület tagjai
(1) Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban
foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt
kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát
ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait
magára nézve kötelezőnek fogadja el.
(2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag
felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt.
A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.
(3) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.
(4) Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan
természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi
írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és
kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen
részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot
tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel
összhangban tevékenykedni.
(5) A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés
szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő
rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "tiszteletbeli tag" kifejezést.
(6) Az éves tagdíj megállapítása az Elnökség vagy a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A természetes
személyek tagdíja: 1000,- Ft/év. Jogi személyek tagdíja 3000,- Ft.
(7) A tagsági viszony megszűnik:
a) a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni;
b) kizárással
c) a jogi személy tag felszámolásával.
d) ha az Egyesület megszűnik.
(8) A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok
legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely,
az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; így különösen, ha a
három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg,
ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást
tanúsít.
4. § Tagsági jogok és kötelezettségek
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(1) Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján
gyakorolják.
(2) Az Egyesület rendes tagjainak jogai:
a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén;
b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen;
c) bármely társasági tisztségre választhatnak és megválaszthatók;
d) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein;
e) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket;
f) a testületi szervek vezetőitől, és a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.
(3) Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:
a) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit,
illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait;
b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt
feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek
megvalósítását;
c) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni;
d) rendes tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé
lehet. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el.
(4) A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók. A tiszteletbeli tag tisztségre nem
választható, szavazati joga nincs, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes
tagokéval. Tiszteletbeli tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés
felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el. Az Egyesület keretében
hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek tiszteletbeli tisztségre választhatók
(tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök).
5. § Az Egyesület szervezete
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6. §), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző
és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve,
az Elnökség (7. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az
Elnök (8. §) valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai (9. §).
6. § A Közgyűlés
(1) A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a jogi személy
tagok képviselőjük útján vesznek részt.
(2) A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart.
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben
megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Fővárosi Bíróság
elrendeli.
(3) A Közgyűlést az ügyvezető írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha
a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés
tárgysorozatáról leírást kapnak. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.
(4) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+1 fő jelen van. Ha az
egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb
száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal
új Közgyűlést kell kitűzni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A
határozatképtelen Közgyűlés az eddig megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik
határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívják. A Közgyűlésen az elnök,
akadályoztatása esetén az ügyvezető alelnök elnököl.
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(5) A Közgyűlésen olyan indítványok tárgyalhatók, amelyek a Közgyűlés előtt legalább egy nappal az
Egyesület ügyvezetőjéhez beérkeztek. A Közgyűlésen résztvevők egyszerű szótöbbséggel további
indítványok napirendre tűzését határozhatják el.
(6) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök és a Közgyűlésen az elnök
által felkért tag hitelesít.
(7) A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazást rendelhet el a
Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi
kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik.
(8) A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján
− kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
− bármilyen más előnyben részesül. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, az egyesület
szolgáltatásaival kapcsolatos jogügylet, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
(9) A Közgyűlés, Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből
megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya (esetleg személye). A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok
nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni.
Folyamatos kezelését az Egyesület ügyvezetője látja el.
(10) Az Egyesület honlapján keresztül nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak
igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működés módját, illetve azok mértékét és
feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Egyesület által nyújtott
cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
(11) A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:
a) megválasztja az Egyesület vezető testületeit: az Elnökséget, valamint tisztségviselőit: az
elnököt, tiszteletbeli elnököt, ügyvezetőt, elnökségi tagot, az Felügyelő Bizottságot, valamint
az Felügyelő Bizottsági tagokat;
b) határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és
kialakítja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles
képviselni;
c) jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az Egyesület egyéb szabályzatait;
d) az Elnökség javaslata szerint, az ügyvezető előterjesztése alapján dönt a tagfelvételi
kérelmekről;
e) meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét;
f) elbírálja az Elnökség kizárást kimondó határozata ellen benyújtott fellebbezést;
g) tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;
h) az Elnökség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek
megválasztása ügyében;
i) elfogadja az ügyintéző szervek éves beszámolóját. Az Egyesület köteles az éves beszámoló
jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés
elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Egyesület éves beszámolójának
jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, tárgyévet követő év 150.
napjáig a Közgyűlés egyhangú döntése alapján történik;
j) éves költségvetés megállapítása;
k) Egyesülés más társadalmi szervezettel, valamint a feloszlás kimondása;
l) a tisztségviselők visszahívása és lemondásuk elfogadása.
7. § Az Elnökség
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(1) Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat az Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai
az elnök, az ügyvezető alelnök és a Főtitkár. Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel –
esetenként további tagok hívhatók meg.
(2) Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente tartja. Az Elnökség üléseit
az elnök vagy az ügyvezető hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a
tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés
tárgysorozatáról leírást kapnak. Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi
tagoknak legalább 50%-a, vagy két fő jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Az Elnökség ülései
nyilvánosak.
(3) Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 18 napon belül – az Elnökséget ismételten össze kell
hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha
azokon az Elnökség tagjai közül legalább 2 fő jelen van.
(4) Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe.
(5) Az Elnökség feladatai:
a) ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat;
b) az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztést fogalmaz meg a Közgyűlés
számára;
c) tagfelvételi kérdésekben dönt első fokon;
d) befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén;
e) a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozatot hoz;
f) javaslatot dolgoz ki a tiszteletbeli tagságra jelölt személy megválasztására.
(6) Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt
beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. Az Elnökség döntéseiről két közgyűlés között
tájékoztatja az Egyesület tagjait.
(7) Az Elnökség dönt első fokon a tagkizárás ügyében, másodfokon az Egyesület Közgyűlése jár el. A
kizárás okai:
− a tag tevékenységével vagy magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását
veszélyezteti;
− a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása esetén a felszólítás után kitűzött 90 napos határidő
eltelte után.
(8) Az Egyesület képviseletére az elnök és az ügyvezető alelnök bármelyike jogosult.
(9) Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök, az ügyvezető alelnök és a főtitkár
közül bármelyik kettő együttesen jogosult gyakorolni.
8. § Az Elnök
(1) Az elnök az Egyesület képviselője. Az elnökség ülésein szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt.
(2) Vezeti az elnökség és a közgyűlés üléseit.
(3) Távolléte esetén az elnökség 1 tagja helyettesíti.
(4) Az elnök az elnökség egy tagjával együtt gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti aláírási,
utalványozási jogot.
9. § A Felügyelő Bizottság
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(1) Az Egyesület felügyelő szerve az Felügyelő Bizottság, amely 3 főből áll. Az Felügyelő Bizottság
tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. Az Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
(2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja;
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp
nem rendelkezik;
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat –;
d) a közhasznú szervezetekről szóló törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ki van zárva.
(3) Az Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. Az
Felügyelő Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében
vállalják.
(4) Az Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, működésére
az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni.
(5) Az Felügyelő Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen:
jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve
felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet,
jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni.
(6) Az Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait
ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok,
meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi
határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést
támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Felügyelő Bizottság bármely tagja
jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A
jegyzőkönyvet az Felügyelő Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.
10. § Az Egyesület működése és gazdálkodása
(1) Az Egyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat
jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és egyéb jövedelmekből
gazdálkodik.
(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség vagy a Közgyűlés határozza meg az alakulás
évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz
kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek.
(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott tevékenységére fordítja.
(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési
kötelezettsége nincsen.
(7) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivé-telével - csak írásbeli
szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való
elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és
feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület mint közhasznú szervezet által
nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
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(8) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzá-tartozóját - a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti
juttatásban nem részesítheti.
(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
(10) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű
hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve
hitel törlesztésére nem használhatja fel.
(11) Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. törvény
18-20. §-ai az irányadók. Az Egyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben
legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosságszámára
elérhető módon közzétenni.
(12) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az
Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését
elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.
(13) Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet – az egyesülési jogról szóló 1989. évi
II. törvény 14. § (1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.
(14) Az Egyesület működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az Egyesület elnöke
biztosítja az érdeklődő részére munkanapokon előzetesen egyeztetett időpontban az Egyesület
székhelyén, felügyelet mellett. Az Egyesület közhasznúsági jelentéséről az érdeklődő a költségek
megtérítése mellett másolatot kérhet.
11. § Az Egyesület képviselete
(1) Az Egyesületet az Elnök és az Ügyvezető alelnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt
kivétellel.
(2) Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az Elnök, az Ügyvezető alelnök és a Főtitkár
közül bármelyik kettő együttesen jogosult gyakorolni.
12. § Az Egyesület megszűnése
(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való
egyesülését kimondja.
(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg
megszűnését megállapítja.
(3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A
hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.
13. § Vegyes és záró rendelkezések
Ezt az alapszabályt az Egyesület Közgyűlése 2012. január 9-én fogadta el.
Kelt, Budapest, 2012. január 9.

……………………………………………
Egyesület elnöke

……………………………………………
Ügyvezető alelnök

……………………………………………
jegyzőkönyvvezető
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