Alexander-technika Tanárok Egyesülete
ALAPSZABÁLYA
Az Alexander-technika Tanárok Egyesülete alakuló közgyűlése
az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a
Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi
IV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény rendelkezéseire alapján a mai napon az egyesület
Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:
1.
Az Egyesület neve: Alexander-technika Tanárok Egyesülete
(Rövidített neve: ATE)
Az Egyesület székhelye: 1026 Budapest, Cirok utca 9.
Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság
egész területére.
Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.
2.
Az Egyesület célja:
2.1. Az egészség holisztikus megközelítésének - fizikai,
mentális, emocionális, szociális, lelki és társadalmi egészség
kölcsönhatásának – hangsúlyozása. (Holisztikus az a szemlélet,
amely az embert a maga teljességében: testi, lelki, szellemi
egységében vizsgálja.)
Ennek szellemében az Alexander-technikát az ember mentális
és fizikai állapotának fejlesztésére alkalmazható pszicho-fizikai
módszernek tekintjük. Az Alexander-technika elsajátítása
lehetővé teszi a testi és pszichés történések tudatos kontrollját
ill. a tudatos testhasználat fejlesztésével, segíti a szükségtelen
stressz és fájdalmak megelőzését, enyhítését.

Célja továbbá az Alexander-technika tanárainak szervezetbe
integrálása, érdekképviseletének megteremtése. Az Alexander-

tanári tevékenység színvonalának folyamatos fejlesztése, hazai
és külföldi képzések, továbbképzések biztosítása, a vonatkozó
szakirodalmak beszerzése.
Nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése, ápolása valamint a
módszer magyarországi oktatóinak segítése a Nemzetközi
Konferenciákon való részvételre.
Az Egyesület az Alexander módszerben rejlő prevenciós és
rehabilitációs lehetőségek kiaknázására törekszik. Ennek
érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:
 Előadások, bemutatók tartása
 Egészségfejlesztő
és
egészségmegőrző
projektek
tervezése és megvalósítása az Alexander-technika, mint
egészségmegőrző módszer felhasználásával, a prevenció
érdekében.
 Az Alexander módszerben rejlő prevenciós lehetőségek
bemutatása, a módszer használatának elterjesztése a
munkahelyeken, különös tekintettel az ülőmunkát végzők
körében.
 Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
 Nyomtatott kiadványok, vizuális médiaanyagok készítése.
 Oktatási segédanyagok készítése az Alexander-tanári
tevékenység
színvonalának
folyamatos
fejlesztése
céljából.
 Tudományos kutatások végzése
 Mozgásszervi egészségkárosultak rehabilitációja az
Alexander-technika
alkalmazásával,
a
másodlagos
vállalkozói
tevékenységből
befolyt
összeg
felhasználásával.
 Életmód tanácsadás
2.2. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási
tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása
során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja.
Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak
nyilvánosságát
internetes
honlapján,
szórólapokon,

szakfolyóiratokban és egyéb sajtótermékekben való közzététel
útján biztosítja.
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános,
szolgáltatásait bárki igénybe veheti.
2.3.
Az egyesület az alábbi célszerinti közhasznú
tevékenységeket végzi az 1997. évi CLVI. törvény(Ksztv.) 26. §
c) pontja szerint:
(1) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
(3) tudományos tevékenység, kutatás;
(4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés.
Az Egyesület nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból az
Egyesület tagjain kívül más is részesülhessen (Ksztv. 4. § (1)
bekezdés a) pont).
3.
Az Egyesület tagjai
3.1. 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.
3.2. A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az
Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében
az Elnökség a tag kérelme, valamint két Egyesületi tag javaslata
alapján egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági
jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő
elfogadásával jön létre.
Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról
naprakész nyilvántartást vezetni.
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.
3.3. Az egyesületi tagság megszűnik:
–
a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem
természetes
személy
tag
jogutód
nélküli
megszűnésével,
–
a kilépés írásbeli bejelentésével
–
kizárással,
–
ha az Egyesület megszűnik.
Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A
kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező
időpontban hatályos.
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.
A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi
határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok
legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult
megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület
céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alap-szabállyal
össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.
A kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló
határozat, abban az esetben hozható meg, ha az érintett
személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak

védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő
körülmények ismertetésére.
4.
Tagsági jogok és kötelezettségek
4.1. Az Egyesület tagja jogosult:
 részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni
egyes kérdések megvitatását,
 a természetes személy tag személyesen, a nem
természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen
a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni,
felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni
és szavazni
 a természetes személy tagok választhatnak és
választhatók az egyesület szerveibe (a nem természetes
személy tagok pedig törvényes képviselőik útján
választhatnak és választhatók).
4.2. Az Egyesület tagja köteles:
 az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint
az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani,
az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét
tiszteletben tartani
 az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező
határozatok szerint eljárni,
 az Elnökség által évente meghatározott mértékű tagdíjat
határidőben megfizetni.
A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján
gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A
természetes
személy
tag
jogait
csak
személyesen
gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.
Az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és
kötelezettségekkel rendelkezik.
5.

Az
Egyesület
szervezete,
összeférhetetlenségi
szabályok
5.1. Az Egyesület vezető szerve a Közgyűlés és az Elnökség, a
vezető tisztségviselők az elnökségi tagok és megválasztásuk
esetén a felügyelő-bizottság tagjai.
Az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár,
Magyarországon
letelepedett,
illetőleg
magyarországi
tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár
lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya
alatt.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles
az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
5.2. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b)
pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) 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.
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 kívüli 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, és a társadalmi szervezet által

tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet
más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy,
aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles
valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
6.
A Közgyűlés
6.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente
legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség
egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést
egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt
összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri.
6.2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.
b) Az Elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági
jelentésnek az elfogadása.
c) Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének,
feloszlásának kimondása.
d) Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a
tiszteletbeli tagi cím visszavonása.
e) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása.
f) Az etikai szabályok elfogadása.
g) A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása (Az FB
felállítása csak akkor kötelező, ha az Egyesület közhasznú és
várható éves bevétele az 5.000.000.,-Ft-ot meghaladja)
h) az alakulás évében fizetendő éves tagdíj mértékének
meghatározása.

6.3. A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag
előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a
tervezett időpontot megelőzően legalább hét naptári nappal
meg kellküldeni, a közgyűlés napja, helyszíne, a napirendi
pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó
esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának
pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult
tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt
megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített
napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától
függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a
távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a
meghívóban kifejezetten felhívták.
6.4. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű
szótöbbségével hozza, kivéve az a), e) és f) pontot, ahol a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített
többségének (legalább három-negyedének) igenlő szavazata
szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a
kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.
A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés
elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint,
azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű
szótöbbségével hozza. A közhasznúsági jelentés elfogadására
kizárólag a legfőbb szerv, a Közgyűlés jogosult.
A közgyűlés, határozatait nyílt szavazással hozza.
Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés
levezető elnökének szavazata dönt.
6.5. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a
személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b)
pont), élettársa a határozat alapján
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt (Ksztv. 8. § (1) bekezdés).

A fentiek szerint a határozathozatalból kizárt személyt a
határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell
hagyni. 6.6. A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható
módon közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés által
meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni.
A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat,
hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya
megállapítható.
7.
Az Elnökség
7.1. Az Egyesület vezető szerve az Elnökség. Az Elnökségnek 3
(három) tagja van: az Elnök, az ügyvezető, illetve az elnökségi
tag.
Az Egyesület első elnökségi tagjai:
 Elnök: Heincz Orsolya
 Ügyvezető: Gusztos Éva
 Elnökségi tag: Bátori Zsuzsanna
7.2. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel 5
év időtartamra választja.
Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal
tart ülést. Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi
elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az
elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább
hét naptári nappal meg kellküldeni, az elnökségi ülés idejének,
helyének és napirendi pontjainak pontos megjelölésével.
Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok
több mint fele jelen van. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azok
időpontját, helyszínét és napirendjét, az elnökségi tagok
meghívásával egyidejűleg közzé kell tenni az Egyesület
internetes honlapján.
Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza
meg.

7.3. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a
személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b)
pont), élettársa a határozat alapján
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt (Ksztv. 8. § (1) bekezdés).
A fentiek szerint a határozathozatalból kizárt személyt a
határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell
hagyni.
7.4. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet
a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek. A jegyzőkönyv
tartalmazza a napirendet, a határozatképességet, a
szavazások végeredményét és a határozatokat. Az elnökség
határozatairól az ügyvezető Határozatok Tára elnevezésű
nyilvántartást vezet. A bevezetett határozatokat az elnök és az
ügyvezető aláírásával hitelesíti. Az Elnökség határozatairól a
közvetlenül érintetteket a határozat szövegének
megküldésével az ügyvezetőnek értesítenie kell. Az Elnökség
határozatait az Egyesület internetes honlapján legalább 15
napra közzé kell tenni.
7.5. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az ügyrend elfogadása,
b) tagfelvétel jóváhagyása,
c) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására,
d) az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás
évében fizetendő éves tagdíj kivételével,
e) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba,
az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe,
valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés
biztosítása az érdeklődők részére,
f) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és
jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése,
g) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik
a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
Megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával,
amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az

időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már
hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező
időpontig szól.
Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a
Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly
módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható.
8.
Az Elnök
Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, 5 év
időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület
szervezetének képviseletére – bankszámla feletti rendelkezés
kivételével - önállóan jogosult.
Az Elnök hatásköre és feladatai:
 az Egyesület önálló képviselete harmadik személyekkel
szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
 a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek összehívása, az
ülések levezető elnöki feladataira való felkérés,
 a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
 az elnökségi ülések és levezetése,
 a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói
felett,
 az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól
olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezetőszerv
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye
megállapítható,
 éves beszámolónak - jóváhagyás céljából - a Közgyűlés elé
terjesztése,
 a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az
Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő
közlése,

Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat
valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes
honlapján nyilvánosságra hozza.
Ügyvezető
Az Ügyvezető a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, 5 év
időtartamra választott tisztségviselő.
Az Ügyvezető hatásköre és feladatai:
 az elnök konzultánsaként működik,
 az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és
vezetése,
 az elnökségi ülések és a közgyűlés előkészítése,
 tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról,

az elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést
és/vagy az Elnökség ülését
 elnökségi döntések végrehajtása,


 az Egyesület képviseletére önállóan jogosult.
az elnök távollétében és annak megbízásából az elnök
hatáskörében helyettesíti az elnököt,
Elnökségi tag
Az elnökségi tag a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, 5 év
időtartamra választott tisztségviselő.
Az elnökségi tag hatásköre és feladatai:
•
részt vesz az Egyesület adminisztratív vezetésében,
•
az Egyesület képviseletére önállóan jogosult,


9.
A Felügyelő Bizottság
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele az
ötmillió forintot nem haladja meg, ezért a vezető szervtől
elkülönült felügyelő szervet nem hoz létre (Ksztv. 10. § (1)
bekezdés).
Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a
Közgyűlés gondoskodik az alapszabály megfelelő módosításáról
és felügyelő szerv megválasztásáról.

10.
Az Egyesület működése és gazdálkodása
10.1. Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a
nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése
napján kezdheti meg.
10.2. Az Egyesület vagyona tagdíjakból, magán- és jogi
személyek felajánlásaiból, hozzájárulásaikból és pályázatokból
származik. Az Egyesület nem fogadja el a politikai pártok vagy
azokkal kapcsolatban álló politikai szervezetek, alapítványok
támogatását. Politikai pártot nem támogat, országgyűlési
képviselőjelöltet nem állít és nem támogat, közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt (Ksztv. 4. § (1) bekezdés
d) pont).
A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza
meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok
tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz
kapcsolódó nyilvántartást vezet.
10.3. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok
a tagdíj fizetésén túl a tartozásokért vagyonukkal nem felelnek.
10.4.
Az
Egyesület
közhasznú
céljainak
megvalósítása
érdekében gazdasági és vállalkozási
tevékenységet folytathat, amely azonban közhasznú céljait nem
veszélyeztetheti (Ksztv. 4. § (1) bekezdés c) pont).
10.5. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti
közhasznú tevékenységeire fordítja.
10.6. Az Egyesület gazdálkodására, nyilvántartásainak
vezetésére, beszámolási kötelezettségére egyebekben a Ksztv.
12.-20§-ainak előírásai és a vonatkozó egyéb jogszabályi
rendelkezések az irányadók.
10.7. Az Egyesület éves beszámolóját, közhasznúsági
jelentését, azok elfogadását követően, legalább 30 napra,
internetes
honlapján,
ennek
hiányában
egyéb,
a
nyilvánosságszámára elérhető módon közzéteszi.

Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti
juttatások bárki által megismerhetők.
Az Egyesület kiegészítő vállalkozási tevékenységéhez
közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem
vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást
hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
10.8. 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.
Az Egyesület működése felett az illetékes ügyészség gyakorol
törvényességi felügyeletet.
10.9. 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
Az Egyesület képviseletére az Elnökség tagjai jogosultak oly
módon, hogy az Egyesület képviseletében jognyilatkozatot
bármely elnökségi tag önállóan tehet. Az Egyesület
bankszámlája felett bármely két elnökségi tag együttesen
jogosult rendelkezni.
12.
Az Egyesület megszűnése
Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más
társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.
Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult
szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a
hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni
vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.
A
közhasznú
szervezet
a
közhasznú
jogállásának
megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni,
illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
13.
Záró rendelkezések
A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a
Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi
IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,
valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok
rendelkezései megfelelően irányadók.
Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a Budapesten,
2008-03-27 napján tartott Alakuló Közgyűlése egyhangú
határozattal jóváhagyta.
Az Egyesület Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a
nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges
mellékletekkel együtt benyújtja.
Kelt: Budapest, 2008. 03. 27.

