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A Magyar-Kanadai Interkulturális Egyesület (továbbiakban: Egyesület) a Kecskeméti
Törvényszék Pk.60.147/2015/4. számú végzése értelmében megismételt alakuló Közgyűlése
az egyesülési jogról és a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (Ectv.), a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, a 2013. évi V. törvény (Ptk.)
rendelkezései alapján a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát az
alábbiakban állapítja meg és fogadja el:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1./ Az Egyesület neve: Magyar-Kanadai Interkulturális Egyesület
2./ Az Egyesület idegennyelvű neve: Hungarian-Canadian Intercultural Society
3./ Az Egyesület székhelye: 6500 Baja, V. körzet 62.
4./ Az Egyesület jogállása: Az Egyesület önkéntesen létrehozott, politikai hovatartozástól
mentesen, önkormányzati elven működő társadalmi szervezet, jogi személy.
5./ Az alapító tagok nevét és lakcímét az Alapszabály nem nyilvános melléklete tartalmazza.

II.

AZ EGYESÜLET CÉLJAI

1./ Tudományos, társadalmi, szakmai, kulturális és gazdasági kapcsolatok létrehozása és
elősegítése Kanada – tágabb értelemben Észak-Amerika – és Magyarország között arra való
törekvéssel, hogy ezen tevékenységbe nemzetközi kanadista szervezetek minél szélesebb körét
bevonja;
2./ A két ország közötti szakmai, tudományos, gazdasági, kulturális és társadalmi kölcsönös
megértés és átjárhatóság elősegítése és támogatása;
3./ Egyenlő és egyenrangú alapokon nyugvó kölcsönös párbeszéd és az abból fakadó
előremutató együttműködések kialakítása és támogatása mind szakmai, mind pedig
tudományos, gazdasági, kulturális és társadalmi vonatkozásokban;
4./ Non-profit alapú társadalmi szerepvállalás Kanada és Magyarország kölcsönhatása
szempontjait előtérbe helyezve;
5./ Szakmai és kulturális szolgáltatások;
6./ Az Egyesület törekszik arra, hogy támogassa a Kanadával kapcsolatos tanulmányi, oktatói,
kutatói és ismeretterjesztő tevékenységeket.

III.

TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE, A TAGOK JOGAI
ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
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1./ Az Egyesület tagsága önkéntes.
2./ Az Egyesület tagja lehet magánszemély, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetei.
3./ Az Egyesület tagjainak jogállása:
a.) rendes tag
b.) pártoló tag
c.) tiszteletbeli tag
lehet.
3. a.) Az Egyesület rendes tagjai:
(i) az alapítók;
(ii) aki belépési szándékát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az Elnöknek
címzett nyilatkozatának aláírásával ezt kifejezi, ebben az Egyesület Alapszabályát
magára nézve kötelezőnek elismeri, akinek belépési szándékát az Elnökség – az
Alapszabály felhatalmazása alapján – egyszerű szótöbbséggel elfogadja, illetve aki a
tagdíjat a Közgyűlés által meghatározott összegben, időben és módon megfizeti.
3. b.) Az Egyesület pártoló tagjai:
(i) aki belépési szándékát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az Elnöknek
címzett nyilatkozatának aláírásával ezt kifejezi, ebben az Egyesület Alapszabályát
magára nézve kötelezőnek elismeri, akinek belépési szándékát az Elnökség – az
Alapszabály felhatalmazása alapján – egyszerű szótöbbséggel elfogadja;
(ii) a pártoló tag vagyoni hozzájárulásra köteles;
(iv) a pártoló tag az Ectv. 4. § (5) bekezdésére tekintettel vezető tisztségviselővé nem
választható.
(iii) a vagyoni hozzájárulás mértékéről, teljesítésének módjáról és határidejéről a felek
közös, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodása rendelkezik.
(iii) a pártoló tag nem rendelkezik szavazati joggal a Közgyülésben, azonban a tagok
legalább egynegyedének támogató, egybehangzó, az Elnökségnek írásban előterjesztett
akaratnyilatkozata alapján kérheti előterjesztésének napirendre vételét, melyet ez
esetben az Elnökség nem tagadhat meg.
(iv) a pártoló tag és az Egyesület között létrejött pártolási szerződést indoklás nélkül, 90
napos határidővel, bármelyik fél bármikor írásban, a másik félhez intézett tértivevényes
levélben, felmondhatja.
3. c.) Tiszteletbeli tag:
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(i) az Egyesület tiszteletbeli tagjává a Közgyűlés olyan személyeket választhat, akik az
Egyesület céljainak megvalósításának területein kiemelkedő szakmai, tudományos
és/vagy társadalmi tevékenységükkel tüntették ki magukat, és akik elkötelezték
magukat az Egyesület céljai mellett;
(ii) a tiszteletbeli tagot sem tagdíjfizetési, sem egyéb pénzbeni hozzájárulás nem terheli;
(iii) a tiszteletbeli tag vállalja, hogy a nyilvánosság előtt, lehetőségeihez képest, az
egyesületi tiszteletbeli tagságáról említést tesz, az Egyesület céljait támogatja, és
azokért támogatást keres.
(iv) a tiszteletbeli tag az Ectv. 4. § (5) bekezdése értelmében a Közgyűlésen tanácskozási
joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.

4./ A tagság megszűnése

4.1. a természetes személy elhalálozásával, illetve a jogi személy jogutód nélküli
megszűnésével;
4.2. a tag kilépésével: a tagnak a kilépési szándékáról írásban, az Egyesület elnökének
megküldött tértivevényes ajánlott levélben kell nyilatkoznia. A tagsági viszony a
kilépésről szóló nyilatkozat átvételének napján szűnik meg;
4.3. törléssel, ha a tag felszólítás ellenére hat hónapot meghaladóan sem tesz eleget
tagdíjfizetési kötelezettségének;
4.4. kizárással, ha a tag a jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy a Közgyűlés
határozatát súlyosan és/vagy ismételten sértő magatartása miatt a Közgyűlés a taggal
szemben kizárási eljárást folytatott le;
4.5. a tagsági viszony Egyesület általi felmondásával, ha a tag a tagság létesítésével és
fenntartásával kapcsolatos feltételeknek nem felel meg. Az Egyesület ezen jogát 30
napos határidővel, írásban gyakorolhatja;
4.6. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén.

5./ Tag kizárása

5.1. a tagnak jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő, vagy az Egyesület céljait veszélyeztető magatartása
esetén az Elnökség saját kezdeményezésre vagy indítványra közgyűlési határozattal
kizárhatja az Egyesület bármely tagját. A Közgyűlés az indítvány átvételét követő 30
napon belül – melyet indokolt estben 30 nappal meghosszabíthat – dönt a kizárás
kérdésében. Ezen döntés meghozatala érdekében az Elnök az indítvány kézhezvételétől
számított 8 napon belül összehívja a rendkívűli Közgyűlést, melyen a jelenlévők
egyszerű szótöbbséggel döntenek.
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5.2. a tagot az ellene indított eljárásról az Elnök írásban, ajánlott tértivevényes levélben
értesíti az eljárás megindítását követő 3 napon belül, melyben meg kell jelölni a tag ellen
felhozottakat és annak bizonyítékait. Az eljárás alá vont tag védekezését a szabad
bizonyítás elve szerint írásban, ajánlott tértivevényes levélben terjesztheti elő 8 napon
belül és/vagy szóban a kizárásáról döntő Közgyűlésen, melyen az eljárás alá vont tag
saját ügyében szavazati joggal nem rendelkezik. A Közgyűlés határozata ellen
fellebbezésnek helye nincs.
5.3. a kizárásról szóló, írásba foglalt és indoklással ellátott határozatnak ismertetnie kell
a határozat alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, valamint a jogorvoslati
lehetőségeket.
5.4. A közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése iránt az érintett tag keresetet
terjeszthet elő a közléstől számított 30 napon belül az Egyesület székhelye szerint
illetékes törvényszéknél. A per megindításának a határozat végrehajtására halasztó
hatálya nincs. A tagsági jogviszony a kizárásról szóló határozatot követő naptól szűnik
meg.

6./ A tag jogai

6.1. Jogállása szerint a tag tanácskozási, indítványozási, illetve szavazati joggal részt
vehet az Egyesület Közgyűlésén;
6.2. az Egyesület rendes tagja az Egyesület vezetőségébe tisztségviselőt választhat,
illetve tisztségviselőnek választható;
6.3. javaslatokat, előterjesztéseket nyújthat be, a Közgyűlés napirendjére napirendi
pontokat javasolhat;
6.4. a Közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket
tehet;
6.5. jogosult az Egyesület által nyújtott szolgáltatásoknak, anyagi és szakmai
támogatásoknak az Elnökség által meghatározott feltételek melletti igénybevételére.

7./ A tag kötelezettségei

7.1. a tagsági díj megfizetése;
7.2. a vállalt egyesületi célokkal való azonosulás, azok megvalósítása és a rendszeres,
elkötelezett egyesületi tevékenység kifejtése;
7.3. az Egyesület által hozott határozatok megismerése és azok végrehajtása;
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7.4. a tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A jogi személy tag tagsági jogait a
rá irányadó jogszabályok szerint törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja útján
gyakorolja;
7.5. a tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.

8./ Az Egyesület szervezete

8.1. A Közgyűlés
Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége,
mely az Egyesületet érintő és az Alapszabály által kizárólagos hatáskörébe utalt
kérdésekben dönt.
8.1.1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) az Alapszabály elfogadása és módosítása;
b.) a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok megválasztása,
visszahívása és tiszteletdíjuk megállapítása;
c.) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
d.) az Egyesület éves beszámolójának és a következő évre az Elnökség által
előterjesztett költségvetés elfogadása;
e.) döntés az Egyesület megszűnéséről, szétválásról, illetve más egyesülettel
való egyesülésről;
f.) tagok éves tagdíja összegének és esedékességének megállapítása;
g.) döntés a végelszámoló kijelöléséről;
h.) a vezető tisztségviselő(k) feletti munkáltatói jogok gyakorlása az(ok)
munkaviszonyi státuszuk esetén;
i.) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával, vagy ezek
hozzátartozójával köt;
j.) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;
k.) döntés mindazon ügyekben, melyeket jogszabály a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.

8.1.2. A Közgyűlés tartása
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a.) a Közgyűlés lehet rendes vagy rendkívüli;
b.) a Közgyűlés nem nyilvános;
b.) rendes Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal kell
összehívni;
c.) rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha
- a tagok legalább 10%-a azt – az ok és cél megjelölésével – az Egyesület
Elnökéhez címzett ajánlott levélben írásban kéri;
- amennyiben az Egyesület Elnöksége azt indokoltnak tartja;
- az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi vagy az Egyesület
előre láthatólag nem lesz képes lejárt tartozásait kiegyenlíteni;
- az Egyesület céljai veszélybe kerültek;
- a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv azt jogerősen kezdeményezi.
d.) a Közgyűlés döntéseit ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül hozza. Az ülés
tartása nélküli határozathozatalt az ügyvezetés (Elnökség) 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. Az ülés
tartása nélküli döntéshozatal során a törvénynek a határozatképességre és
szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a
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. Ha
bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek
össze kell hívnia. 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.
e.) a Közgyűlést az Elnök hívja össze. A Közgyűlés helyét, idejét és napirendi
pontjait tartalmazó meghívót legalább 15 nappal a Közgyűlés előtt kell az
Egyesület honlapján közzétenni. A taggyűlés helye főszabályként az Egyesület
székhelye. A Közgyűlést ettől eltérő helyen is meg lehet tartani, melyről a
közgyűlési meghívóban kell tájékoztatni a tagokat. A napirendet a meghívóban
olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni
kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
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f.) a tagok napirend kiegészítő jogukkal a Közgyűlést megelőző 5. napig
élhetnek, az Elnökhöz intézett írásos beadványban, illetve az Egyesület
honlapján. Annak érdekében, hogy a napirendet kiegészítő indítvány(ok)ról
minden tag a Közgyűlést megelőzően értesüljön, ez(eke)t az Elnök az
indítvány(ok) beérkezését követően haladéktalanul közzéteszi az Egyesület
honlapján. A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó szerv
vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a
Közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a
Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően
külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. Minden egyéb esetben a
Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
g.) a Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább fele plusz egy fő jelen
van. A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell. Ha
egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. Ha a
szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, az azonos
tárgysorozattal összehívott megismételt Közgyűlés – a megjelentek számától
függetlenül – határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében. Az eredeti
meghívóban a tagokat figyelmeztetni kell az eltérő határozatképességre a
megismételt Közgyűlés esetén. A megismételt Közgyűlés helyét és idejét az
eredeti közgyűlési meghívóban fel kell tűntetni. A megismételt Közgyűlésen a
tagok képviselet útján is részt vehetnek.
h.) a Közgyűlésen a tagok a határozatukat nyílt szavazással hozzák meg,
melynek eredményét a levezető elnök hirdeti ki. A határozat meghozatalakor
nem szavazhat az,
1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi
személy terhére másfajta előnyben részesít;
2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem
tagja vagy alapítója;
5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Titkos szavazást az Elnökség, illetve a jelenlévő tagok legalább 10%-a
indítványozhat az ok(ok) megjelölése mellett, mely indítvány(oka)t a Közgyűlés
egyszerű szótöbbséggel fogad el. Titkos szavazás elrendelése esetén a tagok
szavazataikat az Elnökség által biztosított és hitelesített szavazó lapon adják le,
melyeket a számláló bizottság gyűjt össze, számlál meg, majd a szavazás
eredményét a levezető elnök hirdeti ki.
i.) az Alapszabály módosításához a közgyűlésen jelenlévő tagok minősített,
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület
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céljainak módosításához és az Egyesület megszűnéséről hozott határozat
elfogadásához a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel meghozott határozata szükséges, egyebekben a Ptk. 3:19. § (2)
bekezdése irányadó.
j.) a Közgyűlés vezetése a Közgyűlés által megválasztott levezető elnök feladata,
akinek megválasztása egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással történik.
k.) a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök, a
Közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő tag aláírását
követően az egyesületi Elnök hagy jóvá aláírásával. A Közgyűlés a három tagú
szavazatszámláló bizottságot jelenlévő tagjai közül egyszerű szótöbbséggel
választja.
l.) a Közgyűlés határozatait a levezető elnök hirdeti ki a Közgyűlésen, melyek
ezzel hatályossá válnak, amennyiben ezek ettől eltérő rendelkezéseket nem
tartalmaznak.

9. Irányítás, ügyvezetés

9.1. Az Egyesületet ügyvezetését az Elnökség végzi. Az ügyvezetés (továbbiakban esetenként:
Elnökség) legalább három és legfeljebb hét, a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel
választott egyesületi tagból áll. A megválasztott elnökségi tagok elnököt maguk közül
választanak. Az Elnökség hatásköre mindazon ügyekre kiterjed, melyek nincsenek a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utalva, különösen:
1. az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
2. a beszá9molók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
5. az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztásának előkészítése;
6. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
7. az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
8. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
9. a tagság nyilvántartása;
10. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
11. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
12. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
13. az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
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9.2. Az Elnökség munkáját egy, a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel megválasztott Titkár
segíti. Az alakuló Közgyűlés egyhangú szavazatával megválasztotta Takács Attilát az
Egyesület titkárává.
9.3. A Ptk. 3:77. § rendelkezése alapján az Elnökség tagjai az Egyesület vezető tisztségviselői.
9.4. Az Elnökséget és Titkárt a Közgyűlés két éves, határozott időtartamra választja, mely
korlátlanul kétévenként meghosszabbítható.
9.5. A vezető tisztségviselők tiszteletdíjáról a Közgyűlés dönt, amennyiben ezt az Egyesület
gazdasági helyzete, annak céljait nem veszélyeztetve, lehetővé teszi. Ennek hiányában a vezető
tisztségviselők önként vállalt feladataikat díjazás nélkül látják el.

10. Képviselet

10.1. Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli. Az Elnök bármely átmeneti okból fakadó és
30 napot meghaladó akadályoztatása esetén, az akadályoztatás időtartamára két, az Elnökség
által kijelölt elnökségi tag együttesen képviseli az Egyesületet, ezek bármelyikének
akadályoztatása esetén helyébe a Titkár lép. Az Elnök 90 napot meghaladó és várhatóan tartós
akadályoztatása esetén az Elnökség rendkívüli Közgyűlést hív össze új Elnökség megválasztása
céljából.

11. Vezető tisztségviselők:

Az Egyesület alakuló Közgyűlése által egyhangúlag megválasztott vezető tisztségviselők:

11.1. Elnökségi tagok:
a.) Dr. Kádár Judit
b.) Dr. Kodó Krisztina
c.) Dr. László Gábor
d.) Dr. Richter Kálmán
e.) Dr. Szabó F. Andrea

Az elnökségi tagok soraikból szabad és önálló akaratukkal, nyílt szavazáson egyhangúlag
megválasztották Dr. Richter Kálmánt elnöknek.
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11.2. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokra a Ptk.
3:22 § (1) és (4)-(6) bekezdések, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv.
61. § (2) bekezdés i) pontjában foglaltak irányadó. Ezek értelmében különösen:
a.) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi
személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői
feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt
személyre is alkalmazni kell.
b.) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
c.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
d.) Nem lehet vezető tisztségviselő 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. Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől.
e.) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá az aki,
vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

12. Gazdálkodás

12.1. Az Egyesület vagyona elsősorban tagdíjakból képződik. A tagdíjak mértékét és
esedékességét az Elnökség javaslatára a Közgyűlés határozza meg évente.
12.2. A tagdíjat teljes egészében évente egyszer, legkésőbb minden év május 30. napjáig az
Egyesület honlapján közzétett bankszámlára átutalással, illetve az Egyesület pénztárába való
befizetéssel kell teljesíteni ezen időpontig. A megismételt alakuló Közgyűlés a tagdíjakat az
Alapszabályhoz csatolt Jegyzőkönyv szerint állapítja meg.
12.3. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében és azokkal, valamint az irányadó
jogszabályokkal összhangban nem gazdasági előnyökre irányuló gazdasági tevékenységet
végezhet.

14. Egyébb rendelkezések

Jelen Alapszabályt jóváhagyólag és mint akaratukkal mindenben megegyezőt kézjegyükkel
ellátó alapító tagok magukra nézve a fentieket kötelezőnek ismerik el.
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Az itt nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó
egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló törvények és rendeletek irányadók.

________________________________

_______________________________

Dr. Kádár Judit Ágnes

Dr. Kenyeres János Balázs

________________________________

________________________________

Dr. Kodó Krisztina

Dr. László Gábor

________________________________

________________________________

Dr. Molnár István János

Dr. Nagy Judit

________________________________

________________________________

Dr. Richter Kálmán

Dr. Szabó F. Andrea

________________________________

________________________________

Dr. Szaffkó Péter

Takács Attila
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