Import Impró Egyesület Alapszabály

Alapszabály
I. Általános rendelkezések
1. Az Egyesület neve: Import Impró Egyesület
2. Az Egyesület angol megnevezése: Import Impro Association
3. Az Egyesület rövid megnevezése: IME
4. Az Egyesület székelye: 9025 Győr, Köztelek utca 6. 2/3.
5. Az Egyesület működési területe: tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az
Alkotmány keretei között.
6. Az Egyesület jogi személy.

II. Az Egyesület célja és tevékenységei
1. Az Egyesület célja
1. Az Egyesület célja és feladata elsősorban színház- és egyéb művészeti tevékenységek
végzése, művészeti alkotások létrehozása, események szervezése a színház, az előadóművészetek, a fotó-, filmművészet és a zene területén.
2. Az Egyesület célja továbbá az általa szervezett eseményeken résztvevő fiatalok nevelése,
hogy öntudatos, jól kommunikáló, tetteikért felelős, rendszerben gondolkodó, döntés képes
felnőttekké váljanak.
3. További cél a fiatalok interkulturális nevelése és oktatása a más kultúrákkal,
nemzetiségekkel kialakítandó tolerancia érdekében, a fiatalok szociális érzékenységének
felkeltése, fejlesztése hátrányos helyzetű embertársaikkal kapcsolatban.
4. A fiatalokkal foglalkozó szakemberek (pedagógusok, szociális munkások, védőnők,
pszichológusok, ifjúság segítők, stb.) oktatása olyan módszerek használatára, melyekkel
nevelési, segítő, mentori, facilitátori, tanácsadói munkájuk hatékonyabbá válik.
2. Az Egyesület főbb tevékenységei
1. a színházi, egyéb előadó-művészeti, fotós, filmes és zenei (továbbiakban: fent említett
művészeti ágak) produkciókat hoz létre,
2. a fent említett művészeti ágakkal kapcsolatos fellépéseket vállal,
3. támogatja a fent említett művészeti ágak területén létrejött produkciókat,
4. azokkal kapcsolatos rendezvényeket (szakmai konferenciákat, tanácskozásokat, táborokat,
fesztiválokat) szervez, illetve rendez,
oktatást vállal, műhelymunkákat szervez,
5. eredményeit, módszereit multiplikálja,
6. a fent említett művészeti ágakkal kapcsolatos kiadványokat jelentet meg,
7. azokkal kapcsolatos pályázatokat kutat fel és pályáz meg,
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8. a fent említett területeken tevékenykedő személyeket támogat,
9. fórumot ad a szakmai információcserére és önképzésre,
10. együttműködik olyan oktatási és egyéb szervezetekkel, amelyek célja az oktatás
korszerűsítése és az innovatív oktatás megvalósítása
11. interaktív honlapot szerkeszt és működtet
12. művészet által nevel,
13. drámapedagógiai, képzőművészeti, színházi nevelési módszerekkel fejleszti a fiatalok
világlátását, asszociációs képességét, kreativitását.
14. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény rendelkezéseinek
megfelelően önkéntes tevékenység szervezése, az Egyesület céljainak mind teljesebb
megvalósítása érdekében.
15. Az Egyesület célja továbbá tagjainak mindenkor megfelelő, naprakész információkkal
történő ellátása, a fent említett tevékenységekkel kapcsolatban
16. az Egyesület tagkörén túlmutató széleskörű ismeretterjesztés, tájékoztatás, valamint a
hasonló hazai és nemzetközi érdekvédelmi szervezetekkel történő együttműködés
3. Az egyesület által végzett közhasznú tevékenységek
1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
a. felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás –
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)-u) alapján
2. Kulturális tevékenység
a. Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő
közösségek tevékenységének / a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális
célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti
kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek
javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése – 1991. évi XX.
tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b) alapján
b. Az előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése - 2008. évi XCIX. tv. az
előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
3. § (1)
4. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében együttműködésre törekszik:
a) az állami, önkormányzati, a szociális, az oktatási, nevelési és a művelődési szervekkel;
b) minden segítőkész, az együttműködést vállaló civil szervezettel, intézettel, intézménnyel,
c) gazdálkodó szervezettel és személlyel.
Tevékenységével kapcsolatban tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. Az Egyesület közhasznú
szolgáltatásaiból tagjain kívül bárki más is részesülhet.
Céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat.
Tagjainak szaktudására alapozva művészeti, oktatási, képzési tevékenységet lát el.
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Rendezvényeinek és kiadványainak, egyéb – az Egyesület céljaival összhangban működő –
tevékenységeinek bevételét az Egyesület céljai érdekében használja fel.

III. Az Egyesület tagjai
1. Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek.
2. Az Egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely egyetért
az Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat és
felvételéhez a közgyűlés kétharmados többséggel hozzájárul.
3. Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért
az Egyesület működésével, ehhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt. A
pártoló tagok felvételéről az Elnökség határoz nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel.
4. Az Egyesületnek tiszteletbeli tagjai lehetnek. A tiszteletbeli tagok felvételéről az Elnökség
határoz nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel.
5. A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az elnökség nyilvántartásba
veszi és a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.
6. Jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület
céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén a tagot a közgyűlés szavazata
alapján kizárja. A kizárás ellen fellebbezésnek nincs helye, jogorvoslatot a bíróságtól
lehet kérelmezni.
1. A tag jogai:
a) Az Egyesület tagja az Egyesület bármely tisztségére megválasztható, amennyiben betöltötte
a 18. életévét. 18. életévét még be nem töltött tag csak életkorának megfelelő, teljes
cselekvőképességet nem igénylő tisztségre választható.
b) Személyesen – jogi személy képviselője útján – részt vehet az Egyesület közgyűlésének
munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein, a közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik.
c) Természetes személy személyesen, jogi személy
indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.

képviselője

útján

javaslatokat,

d) Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.
e) Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába.
2. A tag kötelezettségei
a) Tartsa be az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit.
b) Rendszeresen fizesse be a tagdíjat.
3. A pártoló tag jogai:
a) A közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel. Javaslat tétel Igénybe veheti az Egyesület
szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.
b) Közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik
c) Tisztségre nem választhat és nem választható
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4. A pártoló tag kötelezettségei:
Tartsa be az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit.
5. A tiszteletbeli tag jogai:
a) A tanácskozási joggal való részvétel az Egyesület közgyűlésén. Igénybe veheti az Egyesület
szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.
b) Közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik
c) Tisztségre nem választhat és nem választható
6. A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
Tartsa be az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit

IV. A tagság megszűnése
1. A rendes tagság megszűnik:
a) kilépés,
b) kizárás,
c) tagsági jogviszony felmondása,
d) a tag halála.
2. Kilépés
A rendes tag, a pártoló tag és a tiszteletbeli tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor
kiléphet.
3. Kizárás
A közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére- határozattal
kizárhatja azt a rendes tagot, pártoló tagot, tiszteletbeli tagot, aki az alapszabály megsértésével az
egyesületnek erkölcsi vagy anyagi kárt okoz, a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
elítéli.
A kizáráshoz a szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges. A szavazás, mint egyéb személyi kérdésekben, kizárás esetén is
titkos.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
A kizárást kimondó határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
4. Tagsági jogviszony felmondása
Az közgyűlés döntése alapján törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagra vonatkozó
alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg.
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Amennyiben a tag tagsági díj megfizetését elmulasztja és az elnök által küldött írásbeli
felszólításban foglalt határidőig azt nem teljesíti, a közgyűlés jogosult dönteni a tagsági
jogviszony felmondásáról.
A tagsági jogviszony felmondásához a közgyűlésen jelen lévő tagok legalább háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A szavazás jogviszony felmondása esetén is titkos.
A tagsági jogviszony felmondását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell
ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a felmondás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A jogviszony
felmondását kimondó határozatot a taggal közölni kell.
A felmondást kimondó határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

V. Az Egyesület szervezete
Az Egyesület szervei
1. közgyűlés
2. elnökség
3. elnök

VI. A közgyűlés
1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összességéből
áll.
2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása, módosítása,
b) az elnökség és az elnök megválasztása,
c) a tagdíj mértékének megállapítása,
d) az Egyesület két közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása
az elnökség előterjesztése alapján, valamint az erről szóló beszámoló elfogadása,
e) éves költségvetés, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő
meghatározása, valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása,

irányainak

f) más egyesülettel való egyesülés kimondása, az Egyesület megszűnésének
kimondása.
g) döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a közgyűlés
hatáskörébe utal, vagy amelyet az elnökség a közgyűlés elé terjeszt,
h) döntés új tag felvételéről, a tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni
fellebbezés elbírálása,
i) az Egyesület költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és működési szabályzatának
megalkotása.
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3. A közgyűlés összehívásának szabályai:
a. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni. Kötelező továbbá a
közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
1. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
2. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
3. az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
b. Az (a) pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
c. A közgyűlést szintén össze kell hívni a tagok 1/3-ának indoklással előterjesztett
javaslatára, vagy a Bíróság írásbeli kezdeményezésére.
d. Összehívását az elnökség rendeli el, az összehívás végrehajtásáról az elnök
gondoskodik.
e. Az ülést az elnök (akadályoztatása esetén az általa írásban felhatalmazott tag)
meghívó elektronikus kiküldésével vagy közzétételével hívja össze a tervezett
napirend megjelölésével, a tervezett időpont előtt igazolhatóan 15 nappal.
f. A közgyűlés helyét az egyesület székhely szerinti településén az elnök jelöli ki.
g. A meghívónak tartalmaznia kell:
1. a jogi személy nevét és székhelyét,
2. az ülés idejének és helyének megjelölését,
3. az ülés napirendjét olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
4. A jegyzőkönyvvezető nevét, akit előzetesen az elnök jelöl ki.
h. Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag
hozzájárul az ülés megtartásához.
i. A közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
4. A közgyűlés lebonyolításának szabályai:
a. Normál esetben az elnök a közgyűlés levezető elnöke. Akadályoztatása esetén az
elnökség egy tagja helyettesíti. Minden elnökségi tag akadályoztatása esetén a
Jelölés menete (5) pontban leírtak alapján a közgyűlés jelöli ki.
b. Szavazatszámlálók személyére (2 fő) szintén az elnök tesz javaslatot. A jelöltek
akadályoztatása esetén az elnök a közgyűlésen új jelölteket állít. A jelölteket a
közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel fogadja el. Amennyiben az
elnök által javasolt jelölteket a közgyűlés nem fogadja el, az új jelölteket a Jelölés
menete (5) pontban leírtak alapján a közgyűlés jelöli ki.
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5. Jelölés menete
a. A közgyűlés levezető elnöke megnevezi a pozíciót, amelyre a közgyűlés tagjai
jelölhetnek a jelen lévő tagok közül. Levezető elnök választása esetén a
jegyzőkönyvvezető szólít fel jelölésre.
b. A közgyűlés levezető elnöke felszólítja a közgyűlés tagjait, hogy kézfeltartással
jelezzék jelölési szándékukat.
c. Jelölés esetén a jelölt szóban nyilatkozik, hogy elfogadja-e a jelölést.
d. Amennyiben a jelölt a jelölést elutasította, újra nem jelölhető.
6. Szavazás menete
a. Nyílt szavazás esetén a levezető elnök kihirdeti a szavazásra bocsátott javaslatot.
Ezután sorrendben felszólítja a tagságot, hogy kézfeltartással jelezzék, a javaslatot:
1. támogatják,
2. ellenzik
3. vagy a véleménynyilvánítástól tartózkodnak.
b. Titkos szavazás esetén a levezető elnök kihirdeti a szavazásra bocsátott javaslatot
vagy személyi kérdés esetén a tisztséget és a jelöltek nevét. Tájékoztatja a
közgyűlést
a
szavazócédulára
rögzíthető
opciókról
(név,
támogat/ellenez/tartózkodik stb.) és felkéri a szavazatszámlálókat a cédulák
begyűjtésére és szavazatszámlálásra.
c. Nyílt és titkos szavazás esetén a szavazatszámlálók által közölt szavazatarányokat a
jegyzőkönyvvezető rögzíti.
d. Minden szavazás eredményét és ez alapján a javaslat elfogadását, elutasítását vagy
a közgyűlés döntésképtelenségét a levezető elnök szóban kihirdeti, a
jegyzőkönyvvezető pedig írásban rögzíti.
7. A közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az Egyesület tagjainak 50 %-a
és még egy fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott közgyűlést,
amelyet az elhalasztott közgyűlést követő 30 napon belül kell összehívni. A megismételt
közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül akkor határozatképes, ha azon
körülményre, hogy a megismételt gyűlés a megjelentek számától függetlenül
határozatképes, már az eredeti meghívóban felhívták a figyelmet, valamint az ismételt
közgyűlés időpontja az eredetei közgyűléssel együtt kitűzésre kerül, és az eredeti napirendi
kérdésekben, az eredeti napra és helyszínre történik a meghívás. Amennyiben a megismételt
közgyűlést másnapra hívják össze, erről a tagokat az általános szabályok szerint, külön kell
értesíteni. Ekkor a meghívóban a tagságot arról kell tájékoztatni, hogy az ismételt közgyűlés
megtartására az eredeti közgyűlés határozatképtelensége miatt, az eredeti napirendi pontok
tekintetében kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes és
megtartható.
8. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
9. A jelen lévő tagok kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges:
a) új tag felvételéhez,
b) az állandó tisztségviselők megválasztásához,
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10. A jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges az
egyesület alapszabályának módosításához.
11. A szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez.
12. A szavazás minden kérdésben – kivéve a személyi döntéseket – nyílt. Bármely szavazásra
jogosult tag indítványára – annak elfogadása esetén – titkos vagy minősített szavazás is
tartható. Személyi kérdésekről titkos szavazást kell tartani.
13. A tisztségviselők mandátuma 1 évre, illetve a következő tisztújító taggyűlésig szól és
meghosszabbítható.

VII. Az elnökség
1. Az Egyesület operatív és koordináló testülete.
2. Az elnökség elnökből és a közgyűlés által az elnökségbe választott további két tagból áll.
3. Az Elnökség feladatai:
a) gondoskodik az Egyesület ügyeinek viteléről, tevékenységének szervezéséről,
b) végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot,
belső munkamegosztás alapján,
c) gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról,
d) dönt két közgyűlés közötti időszak között az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a
tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.
4. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább havonta tartja. Az Elnökség határozatképes,
ha azon tagjainak legalább kétharmada részt vesz. Az Elnökség döntéseit egyszerű szavazati
többséggel nyílt szavazással hozza.
5. Az Elnökség beszámol a közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett tevékenységéről.
6. Az Egyesületet bel- és külföldi kapcsolataiban az elnökség képviseli.
7. Az elnökségi tagokkal szembeni követelmények és kizáró okok:
a. Elnök és elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b. Nem lehet elnök vagy elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos következmények alól nem mentesült.
c. Nem lehet elnök vagy elnökségi tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely, az egyesület által folytatott tevékenység gyakorlásától jogerős bírói
ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt elnök vagy elnökségi tag nem lehet.
d. Elnök vagy elnökségi tag az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig
nem lehet, akit vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltottak.
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VIII. Az elnök
1. Az Elnök az Egyesület törvényes képviselője. Az Egyesületet önállóan képviseli.
2. Vezeti az elnökség és a közgyűlés üléseit.
3. Távolléte esetén az elnökség egy tagja helyettesíti.
4. Az elnök önállóan gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti aláírási, utalványozási
jogot.

IX. Az Egyesület gazdálkodása
1. Az Egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik.
2. Az Egyesület bevételei:
a) tagdíjak,
b) egyéb források /tagok és pártoló tagok adományai, pályázati források, alapítványok
támogatásai, az Egyesület gazdálkodási, vállalkozási tevékenysége/
3. Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonából felel.
4. Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel
tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

X. A tagdíj
1. Az éves tagdíj mértéke 1000 Forint.
2. Az éves tagdíjat a tagoknak az évente megtartott rendszeres közgyűlés alkalmával
pénztári befizetéssel kell teljesíteniük. Távolmaradás esetén banki átutalás is
elfogadható a tag nevének és „Import Impró Egyesület éves tagdíj” megjegyzésnek
feltüntetésével a közleményben. Banki átutalás estén a teljesítést folyó év január 31-ig
kell megtenni.
3. A pártoló tagoknak és a tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.

XI. Közhasznúsági rendelkezések
1) Az Egyesület közhasznú tevékenységei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. §
(1) a)-u) szerint nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Továbbá 2011. évi
CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7.
és 2008. évi XCIX. tv. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól 3. § (1) szerint kulturális tevékenység.
2) Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül bárki más is részesülhet. A szervezet
működésének és szolgáltatása igénybevételének módjáról hirdetményben, hírlevélben, online felületeken ad tájékoztatást.
3) Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés összehívását az elnökség rendeli el. Az
összehívás végrehajtásáról az elnök gondoskodik, a közgyűlésről e-mailben a tervezett napirend
közlésével egyidejűleg, a tervezett időpont előtt 15 nappal értesíti a tagokat. Az elnök
gondoskodik arról, hogy a meghívó az Egyesület weblapjára is felkerüljön a tervezett időpont
előtt 15 nappal, ezzel biztosítva a nyilvánosságot.
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4) A közgyűlések nyilvánosak, döntéseit nyílt szavazással hozza, kivéve a személyi kérdéseket,
amikor titkos szavazást kell tartani.
5) A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza az alapszabályban meghatározott
kivételekkel. A szavazás minden kérdésben – kivéve a személyi döntéseket, nyílt. Bármely
szavazásra jogosult tag indítványára – annak elfogadása esetén – titkos, vagy minősített
szavazás is tartható. Személyi kérdésekben titkos szavazás tartandó.
6) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
7) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban
meghatározott tevékenységére fordítja.
8) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
9) Az Egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a közgyűlés nyílt szavazással
egyszerű szótöbbséggel fogadja el a Ksztv. 19. § (3) bekezdése szerinti tartalommal.
10) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület 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. (Ksztv. 9.§)
11) Az Egyesület közgyűlésének, elnökségének döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell
vezetni. Az Egyesület közgyűlésének, elnökségének működése során hozott határozatokat,
döntéseket írásba kell foglalni és folyamatos sorszámmal kell ellátni. A döntések, határozatok
melléklete a testületi szerv üléséről készült emlékeztető. Az emlékeztető tartalmazza a testületi
ülés helyét, időpontját, a jelenlevők felsorolását, aláírását, a döntést támogatók és ellenzők
arányát (lehetőleg személyét is), a döntés hatályát. A döntéseket, határozatokat kézbesíteni kell
személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket érint. Ezen túl a döntésekről, határozatról
hirdetményt kell elhelyezni az Egyesület weblapján. Ezen feladatok elvégzéséről az Elnök
gondoskodik.
12) Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés tagok és külső
személyek számára is biztosítani kell. A betekintés biztosításával kapcsolatos feladatokért az
Egyesület elnöke felel. Az érdeklődő megkeresi az elnököt, aki egy egyeztetett időpontban
lehetővé teszi az iratok megtekintését.
13) Az Egyesület közhasznú működéséről, szolgáltatásairól évente egy éves beszámoló és
közhasznúsági melléklet készül. Ezen feladatok elvégzéséről az Elnök gondoskodik. A
beszámolót, jelentést megkapják a tagok – ezentúl a tagok személyesen gondoskodnak arról,
hogy ahhoz érintettek, érdeklődők hozzájussanak. Egyebekben az Egyesület közhasznú
működéséről, szolgáltatásairól hirdetményt kell elhelyezni az Egyesület weblapján. Az
érdeklődők megkereshetik az elnököt, aki egy előre egyeztetett időpontban tájékoztatást ad a
közhasznú működésről és szolgáltatásokról.
14) Az Egyesület tevékenységéről szóló éves beszámoló, jelentés szabadon megtekinthető az
Egyesület weblapján, ahol ezzel kapcsolatos hirdetményt kell elhelyezni. Ezen feladat
elvégzéséről az Elnök gondoskodik. Ezen túl a tagok gondoskodnak, hogy az érdeklődők
tudomást szerezzenek a beszámolóról, jelentésről.
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15) A közhasznúság jelentés tartalmára a Ksztv. 19.§ (3) bekezdésben foglaltak az irányadóak.
16) Az Egyesület működésében megfelel a Ksztv. 8.§ (1) bekezdésben foglaltaknak, mely szerint a
vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a 2013. évi V.
törvény 8.1. (1) bekezdés 1. pont alapján megállapított közeli hozzátartozója a határozat
alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
17) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a civil szervezet által
tagjának, a tagsági jogviszony által nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
18) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e 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 az egyesület által tagjának a
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

XII. Vegyes rendelkezések
1) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont a Révai Miklós Alapítvány (Széhely: 9021 Győr, Jókai utca 21.,
Adószám: 19112446-1-08) részére kell átadni.
2) A Ptk. 3:9 (1) pontja alapján az egyesület részére teljesített vagyoni hozzájárulást vagy
annak értékét nem lehet visszakövetelni.
3) Jelen alapszabályt az Egyesület közgyűlése 2015. január 28-án fogadta el.
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