ALAPSZABÁLY
MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE
- módosításokkal egységes szerkezetben-

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az Egyesület neve:
Az Egyesület angol neve:
Az Egyesület rövidített neve:

Magyarországi Oracle Felhasználók Egyesülete
Hungarian Oracle User Group
HOUG

2. Az Egyesület székhelye:

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.

3. Az Egyesület első vezető tisztségviselője: Dr. Magyar Gábor
(lakcíme: 1118 Budapest, Ménesi út 23/a)
3. Az Egyesület működési területe: Magyarország
4. Az Egyesület alapítási éve:

2002

5. Az Egyesület hivatalos honlapja: www.houg.hu
6. Az Egyesület elektronikus levélcíme: info@houg.hu
7. A Magyarországi Oracle Felhasználók Egyesülete civil szervezet, amely önálló jogi
személy, és amely a Fővárosi Törvényszék általi nyilvántartásba vétellel jött létre. Az
Egyesület független szakmai szervezet, politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
politikától, pártoktól, egyéb jogi személyektől független. Az Egyesület pártoknak anyagi
támogatást nem nyújt, pártoktól támogatást nem kap.
8. A Magyarországi Oracle Felhasználók Egyesülete a Neumann János Számítógéptudományi Társaság HOUG szakosztályának szakmai utódszervezete.
9. A HOUG az Európai Oracle Felhasználók Szervezetének (EOUG) tagjaként is működik, és
együtt kíván működni a különböző országok hasonló szervezeteivel, a Nemzetközi Oracle
Felhasználó Szervezetével (IOUG), valamint a különböző szakmai csoportokból alakult
szervezetekkel, mint például az Oracle Alkalmazások Felhasználói Szervezetével (OAUG).

II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA
Az Egyesület célja:
1. Olyan fórum működtetése az Oracle rendszerek felhasználói részére, ahol a tagok
információhoz juthatnak az Oracle termékek és szolgáltatások működésével, fejlődésével
és új megoldásaival kapcsolatban, tájékoztathatják egymást a rendszerekkel kapcsolatos
tapasztalataikról.
2. A tagok számára lehetőség biztosítása arra vonatkozóan, hogy közvetlen kapcsolatot
teremthessenek a rendszerek gyártójával, forgalmazójával, illetve felhasználóival, amely
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lehetőséget biztosít az Oracle szoftver termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos
vélemények, problémák és az esetleges új megoldási javaslatok átadására.

III.
AZ EGYESÜLET TAGJAI
1. Az Egyesület tagja lehet bármely jogi- vagy természetes személy, továbbá bármely
formában működő gazdálkodó vagy civil szervezet és klaszter, akinek felvételi kérelmét
az Elnökség elfogadja.
2. Az alapszabály a tagságot ahhoz a feltételhez köti, hogy a tag a belépési nyilatkozatában
a) elfogadja az Egyesület céljait,
b) magára nézve kötelezőnek ismeri el az Egyesület alapszabályát és
c) vállalja a tagsági díj határidőben történő megfizetését.
3. A tagfelvételi kérelmet az Elnökséghez kell benyújtani. Az Elnökség annak a személynek
a belépési kérelmét fogadhatja el, aki a belépési kérelmében vállalja az alapszabály jelen
fejezetében foglalt kötelezettségeket. A tagfelvételi kérelemről az Elnökség a kérelem
benyújtását követő 30 napon belül határoz. A tagok személyére vonatkozó adatok nem
nyilvánosak.
4. Az Elnökség az Egyesület tiszteletbeli tagjává választhat bármely jogi- vagy természetes
személyt, továbbá bármely formában működő gazdálkodó vagy társadalmi szervezetet,
klasztert.
5. Az egyesületi tagság az Elnökség döntésének napjával, az alapító tagok esetén pedig az
Egyesület bírósági bejegyzésének napjával kezdődik.
6. Az éves tagdíjat a tagok kötelesek az Egyesület részére határidőben megfizetni.
7. A tagok jogai egyenlők, természetes személy tagok, illetve nem természetes személy tagok
egyenlő szavazati joggal rendelkeznek és a tagok tisztségre választhatók. A nem
természetes személy tag jogait képviselője útján jogosult gyakorolni. A tiszteletbeli tagot
szavazati jog nem illeti meg és tisztségre nem választható.
8. A tagok jogai és kötelezettségei:
Jogai:
 részvétel az Egyesület Közgyűlésén
 tisztségre választhat és választható
 észrevételeket, javaslatokat, ajánlásokat tehet, továbbá véleményt nyilváníthat
az Egyesület működésével kapcsolatban
 kedvezményben részesülhet az egyesület rendezvényein az elnökségi
határozatok alapján
Kötelezettségei:
 az Egyesület Alapszabályának, hatályos szabályzatainak, továbbá az Egyesület
közgyűlése, valamint Elnöksége által hatáskörébe hozott határozatok betartása
és végrehajtása
 tagdíj határidőben történő megfizetése
9. A tagsági viszony megszűnik:
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4.1. a tag halálával
4.2. jogutód nélküli megszűnésével
4.3. a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
4.4. a Közgyűlés kizáró határozatával
4.5. a kilépési szándék Elnökség felé történő bejelentésének beérkezésével.
10. A tagsági jogviszony felmondása: ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek (III.
fejezet 2. pont), az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos felmondási idővel írásban
felmondhatja. A tagdíjat nem fizető taggal szemben a felmondás akkor alkalmazható, ha
a tag ismételt írásbeli felhívás ellenére a tagdíj tartozást az esedékességtől számított 180
napon belül nem egyenlíti ki. A felmondásról az elnökség előterjesztésére az Egyesület
közgyűlése dönt.
11. Jogszabályt, alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával
összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények és a taggal
szembeni eljárás szabályai:
a. A jogszabályt, az Alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület
céljával
összeegyezhetetlen
tagi
magatartás
esetén
alkalmazható
jogkövetkezmények a figyelmeztetés és az Egyesület rendezvényétől illetve
rendezvényeitől történő eltiltás legfeljebb egy év időtartamra.
b. A jogszabályt, az Alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület
céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény alkalmazására
irányuló eljárást az Elnök javaslatára a közgyűlés rendeli el.
c. A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett egyesületi tagot az
Egyesület Elnöke, vagy a Közgyűlés által e feladatra kijelölt más személy (a
továbbiakban: vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja.
d. A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket
is, akik az ügyre tartozó bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak. A vizsgáló
okiratokat szerez be, tisztázza a tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok
alapján 30 napon belül elkészíti a közgyűléshez címzett határozati javaslatát.
e. A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az Elnök köteles
összehívni a Közgyűlést. A Közgyűlés megtárgyalja a vizsgáló által
jogkövetkezmény alkalmazása tárgyában hozott határozati javaslatot.
f. A vizsgálat adatainak ismeretében bármely egyesületi tag indítványozhatja a határozati
javaslat módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását.
g. Az összehívott Közgyűlés a megvitatott illetve módosított határozati javaslatról az ügy
megtárgyalását követően nyomban határoz.
h. A Közgyűlés az egyesületi taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként fentieknek megfelelően - figyelmeztetést, az Egyesület valamely rendezvényétől
illetve rendezvényeitől legfeljebb egy év időtartamra eltiltást alkalmazhatja.
i. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatban fel kell
tüntetni a jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást. A jogkövetkezmény
alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatot meg kell indokolni. A határozatot
a taggal írásban közölni kell.
j. A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag az Egyesület székhelye szerint illetékes
törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát.
12. A tag kizárása:
a. A tagnak jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a Közgyűlés - bármely egyesületi
tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást
folytathat le.
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b. A tag kizárására irányuló kezdeményezést az Elnökséghez kell bejelenteni. A
bejelentett kezdeményezést az Elnök vagy az elnök akadályoztatása esetén az
alelnök terjeszti a Közgyűlés elé. A kizárásra irányuló eljárás megindítását a
Közgyűlés határozattal rendeli el. A kizárás elrendelésére irányuló eljárásban a
személyek meghallgatására, a tényállás tisztázására, a jegyzőkönyv felvételére, a
határozati javaslat előterjesztésére, megtárgyalására, és a határozathozatalra az
Alapszabály 7. pontjában foglaltak az irányadóak.
c. 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 határozatot
a taggal írásban közölni kell.
d. A kizárásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a kizárt tag
az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a közgyűlési
határozat felülvizsgálatát.

IV.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
Az Egyesület szervezete:
1. Közgyűlés
2. Elnökség
3. Titkárság

V.
A KÖZGYŰLÉS
1. Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés (a tagok összessége), amelyen, a tag, illetve
nem természetes személy tag esetén annak képviselője vesz részt. A Közgyűlésen
szavazati jogát kizárólag azon tag gyakorolhatja, akinek nincs lejárt tagdíjtartozása.
2. A Közgyűlés összehívása és lebonyolítása:
2.1. A Közgyűlés összehívása legalább évente egyszer kötelező.
2.2. A Közgyűlés összehívása kötelező akkor is, ha a tagok 1/3-a írásban indítványozza,
vagy annak összehívását a bíróság elrendeli.
2.3. Az Elnök vagy az Elnök akadályoztatása esetén az Alelnök köteles a Közgyűlést
összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
2.4. A 2.4. pont alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület
megszüntetéséről dönteni.
2.5. A Közgyűlést az Elnök hívja össze, a napirendet tartalmazó közgyűlési meghívó
elektronikus úton történő megküldésével és az Egyesület hivatalos honlapján
közzétéve, a Közgyűlés időpontját megelőzően legalább 15 nappal. A meghívónak
tartalmaznia kell az Egyesület nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének
megjelölését, valamint az ülés napirendjét olyan részletességgel, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
2.6. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább fele + 1 fő megjelent.
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2.7. Határozatképtelenség esetén, a 15 napon belüli időpontra ismételten összehívott
Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes, ha a tagok
legalább 10%-a megjelent és erről a tagokat az eredeti meghívóban előre
tájékoztatták.
2.8. Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
2.9. Az Egyesület az ülését a székhelyén vagy a tagok többségének előzetes
jóváhagyásával meghatározott más helyen tartja.
2.10. Ha az Egyesület ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag
hozzájárul az ülés megtartásához.
2.11. A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az Egyesület Alelnöke
vagy elnökségi tagja vezeti.
2.12. A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók illetve más
személy megválasztására bármelyik egyesületi tag javaslatot tehet. A közgyűlési
tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók megválasztásáról a közgyűlés
a szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével határoz.
2.13. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
2.14. Mindazokban az ügyekben, amelyekben a határozathozatalhoz nem szükséges a
jelenlévő tagok vagy a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata, a közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok
egyszerű szótöbbségével hozzák meg.
2.15. A Közgyűlés egyszerű többséggel titkos szavazást rendelhet el egyes kérdésekben.
2.16. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll, vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
2.17. A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a
levezetőelnök szóban kihirdeti.
2.18. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a
Közgyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a
Közgyűlésen megjelent személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt
illetve elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott
határozatokat. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke, a
jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a Közgyűlés tagjai közül
választott hitelesítő aláírásával hitelesíti.
3. Határozathozatal ülés tartása nélkül
3.1. Az alapszabály a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi. Az ilyen
határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok részére történő
megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől
számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat
megküldjék az ügyvezetés részére.
3.2. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabály határozatképességre és
szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a
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határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot
megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte
a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
3.3 Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek
összekell hívnia.
3.4. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha
valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a
szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A
határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat
korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
4. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
4.1. Az Alapszabály megállapítása, módosítása.
4.2. Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása.
4.3. Az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
4.4. A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása, esetleges díjazásuk
megállapítása.
4.5. Az éves költségvetés elfogadása;
4.6 Az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
4.7. A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll;
4.8. Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
4.9. A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más egyesületi
szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről valódöntés;
4.10 A végelszámoló kijelölése.
4.11. Mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály, az egyesület szabályzatai, vagy a
közgyűlési határozat a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

VI.
AZ ELNÖKSÉG
1. Az Elnökség az Egyesület ügyvezető szerve, amely a Közgyűlés által nyílt szavazással a
tagok közül három évre megválasztott Elnökből, valamint 8 (nyolc) fő három évre a tagok
közül megválasztott elnökségi tagból áll. Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség
tagjai.
2. Az elnökség a megválasztását követően tagjai közül legalább egy alelnököt választ.
3. Nem lehet az Elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
4. Nem lehet vezető az Elnökség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
5. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az Elnökség tagja az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
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7. Az Elnökség feladata a Közgyűlések között az Egyesület működésének irányítása. Az
Elnökség többek között:
7.1. ellátja az Egyesület napi ügyeinek vitelét, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó
ügyekben meghozza a szükséges döntéseket;
7.2. elkészíti a beszámolókat és azokat a Közgyűlés elé terjeszti;
7.3. javaslatot tesz a Közgyűlésnek az Egyesület éves tervére
7.2. elkészíti az Egyesület éves költségvetését és azt a Közgyűlés elé terjeszti
7.3. megállapítja a tagdíjak mértékét
7.4. kidolgozza az Egyesület gazdálkodásának alapelveit,
7.5. kezeli az egyesületi vagyont, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntéseket meghozza és végrehajtja;
7.6. dönt az új tagok felvételéről
7.7. nyilvántartja az Egyesület tagságát
7.8. vezeti az egyesület határozatait, szervezeti okiratait és egyéb könyveit;
7.9. őrzi az egyesület működésével kapcsolatos iratokat;
7.10. dönt szakosztály vagy egyéb testület létrehozása és megszűntetése tárgyában
7.11. döntési joga van minden olyan kérdésben, amit az Alapszabály és/vagy az Egyesület
egyéb szabályzatai nem utalnak a közgyűlés kizárólagos feladatainak körébe.
8. Az Elnökség legalább negyedévente egyszer ülésezik, üléseit az Elnök hívja össze, ülései
nyilvánosak. Az ülések helyét, időpontját, napirendjét az Elnök állapítja meg, amelyet az
ülés előtt legalább 8 nappal a hivatalos honlapon közzétesz, és külön írásban elektronikus
úton értesíti valamennyi elnökségi tagot a vonatkozó írásos anyagokat mellékelve.
Bármely legalább két elnökségi tag javaslatára rendkívüli elnökségi ülést kell tartani.
9. Az Elnökség határozatképes, ha az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az Elnökség
döntéseit a jelenlévő elnökségi tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozzák.
Az Elnökség jogosult ülés tartása nélkül elektronikus úton is döntést hozni.
10. Az Elnökség beszámolási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlésnek.
11. Az Elnökség üléseiről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet az Elnök és egy elnökségi tag
hitelesít. Az emlékeztetőt az Elnöknek a hivatalos honlapon keresztül a tagok
nyilvánosságára kell hozni.
12. A tisztségviselők esetleges tiszteletdíjáról a Közgyűlés dönt.
13. Az Elnökség tagjának megbízása megszűnik:
13.1. a tisztségviselő halálával vagy az általa képviselt nem természetes személy jogutód
nélküli megszűnésével
13.2. az egyesületi tagság megszűnésével
13.3. visszahívással, melyről a Közgyűlés dönt
13.4. a mandátum lejártával
13.5. lemondással, melynek hatálya a lemondást elfogadó Közgyűlés időpontja
13.6. cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával
13.7. a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével
14. Az Elnök:
14.1. összehívja és vezeti a Közgyűlést, valamint az Elnökség üléseit
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14.2. az Egyesület hivatalos képviselője bel- és külföldön, amely jogát akadályoztatása
esetén az Elnökség bármely tagjának átadhatja
14.3. tevékenységéért a Közgyűlésnek felel.
15. Az alelnökök és egyéb elnökségi tagok:
15.1. feladataikat, tevékenységi körüket az Elnök határozza meg
15.2. közülük az erre felhatalmazott helyettesíti az Elnököt akadályoztatása esetén.
16. Tiszteletbeli Elnökségi Tag:
Az Elnökség javaslatára a Közgyűlés Tiszteletbeli Elnökségi Tag címet adhat azon
személyeknek, akik az Egyesület érdekében hosszú időn át hasznosan tevékenykedtek, s
kiemelkedő szakmai elismerést váltottak ki e munkájukkal. A Tiszteletbeli Elnökségi Tag
a HOUG Elnökség tanácskozási jogú résztvevője. A cím viselésére való jogosultság
megszűnik
12.1. a címet viselő személy halálával
12.2. a cím visszavonásával, melyről a Közgyűlés dönt
12.3. lemondással, melynek hatálya a lemondást elfogadó Közgyűlés időpontja

VII.
TITKÁRSÁG
1. Az Ügyintéző szerv látja el az Egyesület Elnökségének elvi útmutatása szerinti összes
gyakorlati feladatot (szervezés, ügyintézés, gazdálkodás).
2.

Az Ügyintéző szerv felett a felügyeletet az Egyesület Elnöksége gyakorolja.

3.

Az Ügyintéző szerv feladatait az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti.

VIII.
AZ EGYESÜLET TAGJAINAK JEGYZÉKE
1. Az Egyesület Elnöksége az Egyesület természetes személy tagjainak nevét és lakóhelyét,
nem természetes személy tagok esetén nevét, székhelyét és képviselőjének nevét
tagjegyzékben tartja nyilván. A tagok, illetőleg képviselőik aláírásával ellátott tagjegyzék
az alapszabály – elkülönítetten kezelt, nem nyilvános – mellékletét képezi.
2. Az Egyesület tagjegyzékéből haladéktalanul törölni kell azt a tagot, akinek a tagsági
jogviszonya megszűnt.
3. Az Egyesület tagjegyzékébe haladéktalanul be kell jegyezni annak a tagnak az adatait, akit
az elnökség az egyesületbe tagnak felvett.
4. A hatályos tagjegyzéket az alapszabály mellékleteként kell csatolni.
5. A tagjegyzék nem nyilvános; az elnökség gondoskodik a tagjegyzékbe foglalt személyes
adatok megfelelő megóvásáról.

IX.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
1. Az Egyesület az egyesülési jogról szóló törvény, továbbá az érvényes rendeletek,
jogszabályok alapján gazdálkodik.
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2. Az Egyesület önfenntartó, nem nyereségérdekelt szervezet.
3. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.
4. Vállalkozási tevékenységet csak egyesületi céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve, másodlagos jelleggel végez.
5. Az Egyesület bevételei forrásai:
5.1. egyéni és jogi személy tagok által fizetett tagdíjak
5.2. tagok által fizetett vagyoni hozzájárulás
5.3. 3. személyek felajánlásai, hozzájárulásai
5.4. egyéb, a cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevételek
5.5. egyéb bevételek.
6. Az Egyesület kiadásai a cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
ráfordítások.
7. Az Egyesület minden bevételét - a szükséges működési költségeken túl - tagjai javára az
Egyesület céljainak megvalósítása érdekében használja fel.
8. Az Egyesület alapításkori vagyona, mely a tagok által befizetett tagdíjakból, valamint
hozzájárulásból áll: 242.000 Ft, azaz kettőszáznegyvenkettő-ezer forint.

X.
AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE
Az Egyesületet az Elnök egyedül, illetve egy alelnök, valamint az Elnök által képviseleti
jogosultsággal felruházott további egy elnökségi tag együttesen képviseli és jegyzi. Az
alelnök/ök és az elnökségi tagok képviseleti joga is állandó.

XI.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
Az Egyesület megszűnik:
1. a Közgyűlés feloszlást kimondó határozatával
2. más egyesülettel történő egyesüléssel
3. ha a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.

XII.
HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az Egyesület tevékenysége felett – a civil törvény előírásai szerint - a törvényességi
felügyeletet az Ügyészség gyakorolja.
2. Az Egyesület személyi és vagyoni viszonyaira egyebekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.
3.

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a
2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.
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A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az egyesület 2014.
december 1. napján tartott közgyűlése fogadta el.

Budapest, 2014. december 1.

Dr. Magyar Gábor
Elnök
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
Lakcím:
Aláírás:
Név:
Lakcím:
Aláírás:
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