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AZ ÉG KATONÁI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 2010.04.19. napján tartott alakuló
közgyűlésén egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a következőkben állapítja meg és fogadja el:
I.
Általános rendelkezések
1.Az egyesület neve:
AZ ÉG KATONÁI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
2.A egyesület rövidített neve:
- ÉKHE
3.A egyesület székhelye:
6000 Kecskemét, Hajdú u. 2/a.
4.Az egyesület zászlaja:
- 100X200 cm függőleges, színe az égbolt felhős szimbóluma, középen a heraldika szabályainak
megfelelően, fekete színű turulmadár. Alatta piros színű egyesületi név, a név alatt fekete színnel
függőlegesen egy szállító repülőgép sziluett, a jelvény fölött fekete színnel, egy vadász és egy
forgószárnyas repülőgép sziluettje. A zászló keretén, a nemzeti színek találhatók.
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5.Az egyesület pecsétje:

Az egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. Tv. értelmében, jogi személy, amely a bírósági
nyilvántartásba vétellel jön létre. Az egyesület a Magyar Köztársaság Alkotmányát, hatályos
jogszabályait tiszteletben tartva a jelen alapszabály rendelkezéseinek megfelelően működik.
Az egyesület politikai pártokkal nem működik együtt. Azok tevékenységét anyagilag és fizikailag
nem támogatja. Tőlük támogatást nem fogad el.

II.
Az egyesület célja, feladatai
1. A egyesület célja és alaptevékenysége a magyar katonai repülés hagyományainak ápolása.
Megemlékezések a katonai repülés évfordulóiról repülőgép vezetői, műszaki személyzet, valamint
típusok vonatkozásban egyaránt. Egységek, bázisok évfordulóiról való megemlékezések a jelenleg
élő, valamint a megszüntettek vonatkozásában egyaránt Ápolása, fenntartása és felkutatása azon
emlékműveknek, amelyek a katasztrófák színhelyén emeltek. Ahol ez nincs lehetőségekhez
mérten emelni. Gondozása a meglévő emléktábláknak, amelyek a megszűnt bázisokon található.
Ezen emléktáblák állításának szorgalmazása minden megszűnt, illetve jelenleg élő bázisokon,
ahol a lakótelepeken aktív, illetve nyugállományúak élnek. A megemlékezések, találkozók
megszervezése és megrendezése.
1.1. Feladatait nonprofit szervezetként látja el.
2. Az egyesület a fenti célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat (alap- és kiegészítő
tevékenységek) látja el:
2.1. Az egyesület tagsági viszonytól függetlenül, rendszeresen helyi, kistérségi és országos
találkozókat szervez.
2.2. Megemlékezéseket tart a katonai repülésben elhunyt bajtársainak tiszteletére.
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2.3. Közreműködik abban, és segítséget nyújt, ha az egyesület tagjai bármilyen más baráti
találkozót megemlékezést szervez, ha az a hagyományőrzés, illetve tagjainak találkozását
segíti elő.
2.4. Együttműködik az állami és társadalmi szervekkel, magánszemélyekkel, gazdasági
társaságokkal, szövetkezetekkel céljai megvalósítása érdekében.
2.5. Különös figyelmet szentel a nyugállományú, hivatásos és szerződéses állományba tartozó
katonák és polgári alkalmazottak mozgósítására a hagyományőrzés céljából.
2.6. Céljai elérése, a széles közvélemény tájékoztatása érdekében honlapot üzemeltet.
Az egyesület alapítói önkéntesen, szabad akaratukból a fenti célok elérése érdekében határozták el az
egyesület létrehozatalát.
III.
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
1. Az egyesület tagja lehet minden olyan nagykorú magánszemély, aki a katonai repülést hivatásos,
továbbszolgáló, sorkatonai vagy valamilyen alkalmazotti formában szolgálta, és az alapszabályt
magára nézve kötelezőnek elismeri és őt az egyesület tagjai közé az elnökség felveszi.
A tagsági viszony megszűnik:
-

a tag halálával

-

az egyesület jogutód nélküli megszűnésével

-

kilépéssel

-

kizárással

-

törléssel

2. Az egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek mindazon nagykorú magánszemélyek, akik az
1. pont feltételeinek nem felelnek meg. Azok a jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságok, akik/amelyek egyetértenek az egyesület céljaival, ezeket támogatják és magukra nézve
kötelezőnek elismerik az egyesület alapszabályát, közreműködnek az egyesület céljai
megvalósításában, és őket az egyesület tagjai közé az elnökség felveszi.
A tagsági viszony megszűnik:
-

a tag halálával

-

az egyesület jogutód nélküli megszűnésével

-

jogi személyiség megszűnésével

-

kilépéssel

-

kizárással

-

törléssel

A nem természetes személy tagok a jogaikat törvényes képviselőjük útján gyakorolhatják.
3. A tagfelvételi kérelmet az egyesület elnökéhez kell írásban előterjeszteni. A belépési nyilatkozat
tudomásulvételéről és a tagsági viszony kizárással, vagy törléssel történő megszüntetéséről az
egyesület elnöksége dönt. Az elnökség az egyesület minden tagjáról nyilvántartást vezet. A
nyilvántartást az elnökség csak az egyesület működéséhez használhatja fel. A határozat ellen
annak közlésétől számított 15 napon belül az egyesület legfőbb szervéhez lehet fellebbezni. A
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társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomásszerzéstől
számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja.
Az egyesületből történő kilépés önkéntes. Ha kilépő a kilépés idejét nem határozta meg, akkor
annak az ideje elnökséghez bejelentés napjával hatályos. A kilépést írásban kell közölni az
egyesület elnökségével. Az egyesület elnöksége a kilépési nyilatkozat kézhezvételét a tag felé
írásban, ajánlott levélben visszaigazolja.
Az elnökség, mint az egyesület ügyintéző szerve szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai
sorából azt a tagot, aki az egyesület céljai megvalósítását, működését veszélyezteti, vagy az
egyesület tagjától elvárható magatartáshoz képest méltatlan magatartást tanúsít, vagy életmódot
folytat. A kizárás részletes szabályait az egyesület elnökség állapítja meg és fogad el a
megalakulását, annak az illetékes bíróság elfogadását, követően összehívott ülésén egyszerű
szótöbbséggel.
Az egyesület elnöksége a tagok sorából törli azt, aki az esedékes tagdíjával három hónapos
hátralékban van – annak ellenére, hogy ajánlott levélben a tagdíjfizetési késedelemről értesítették
és fizetésre felszólították – a második ajánlott levélben közölt felszólításra sem fizeti meg. A
felszólítás kézbesítésének szabályaira a Pp. 99. § (1) bekezdése megfelelően irányadó.
A tagsági viszony kizárással és törléssel történő megszüntetéséről az elnökség határoz. A tagsági
viszonyt megszüntető határozatot az elnökség, írásban, ajánlott levélben közli az érintett taggal. A
tag a tagsági viszonyt megszüntető határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az
egyesület legfőbb szerve (közgyűlés) felé fellebbezhet, annak sikertelensége esetén az 1989. évi
II. tv. 10.§ (1) bekezdés alapján a határozatot a bíróság előtt megtámadhatja. A tagsági viszony
megszűnése esetén a tagdíj nem fizethető a tagnak vissza.
A tagsági viszony megszűnése után, a volt tagot a nyilvántartásból törölni kell.
IV.
Kizárás, fegyelmi eljárás rendje
1./ Fegyelmi eljárás indítható azon tag ellen aki:
- a tagsági díjjal több, mint három hónapi hátralékkal rendelkezik, és az elnökség utólagosan
igazolhatóan kétszeri felszólítására sem rendezi azt,
- tanukkal bizonyíthatóan, szóban és tettben vét az alapszabály ellen, valamint az egyesület célját,
feladatait, nem az illetékes szerveknél - elnökség, közgyűlés – bírálja,
- nem ért egyet az alapszabállyal vagy annak egyes pontjaival,
- az állított emlékművet, az azon lévő személyt-személyeket sértő módon bírálja, azt megrongálja,
- az egyesület által rendezet találkozókon, rendezvényeken botrányosan viselkedik,
- a vélt, vagy valós sérelmeit nem a megfelelő helyen és nem a megfelelő szerveknél - elnökség,
közgyűlés - teszi meg,
A fegyelmi eljárás csak elnökségi határozattal indítható és első fokon az elnökség bonyolítja le.
Az érdekelt személyt, személyeket, tanút, tanúkat vagy a sértett személyt, személyeket az elnökségi ülésre
az elnökségi tagokra vonatkozó meghívás szabályai szerint kell meghívni. Kivéve azt, hogy a napirendi
pontokat nem kell a meghívóban feltüntetni. A meghívás okát viszont fel kell tüntetni. A meghívóban fel
kell tüntetni, hogy a meghívott személyt milyen minőségben kívánja az elnökség meghallgatni. A
meghívóban fel kell tüntetni, hogy a megjelenéssel keletkező költségeket az elnökség nem téríti meg.
Amennyiben a meghívottak közül az elnökségi ülésen valaki nem jelenik meg, az eljárás nem folytatható
le. A feleket a következő rendes, vagy rendkívüli elnökségi ülésre kell meghívni, de a megjelentek
létszámától függetlenül az eljárás lefolytatható.
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Az eljárás lefolytatásáról jegyzőkönyvet kell felvenni az általános szabályoknak megfelelően, amelyben
fel kell tüntetni név szerint a megjelenteket és a lefolytatás dátumát.
Ha szükséges az elnökségi ülés a bizonyítási eljárás folytatására elnapolható, amire már csak az
érdekelteket kell meghívni, a meghívás szabályainak megfelelően.
Az eljárás alá vont személlyel, személyekkel ha az eljárás befejezésénél jelen vannak, a határozatot alá
kell íratni. Amelyben a határozaton túlmenően bele kell foglalni a jogorvoslati lehetőséget is. A
határozatot írásban - igazolható módon - is meg kell küldeni.
Az eljárás alá vont személy-személyek az első fokú határozat ellen, az írásos határozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül, a soron következő közgyűléshez fordulhatnak jogorvoslatért. A jogorvoslati
kérelmet az elnökségnek kell, írásban benyújtani.
Ha a közgyűlés határozata nem megfelelő, a sértettnek, sértetteknek, a határozat kézhezvételétől számított
30 napon belül bírósághoz fordulhatnak.

V.
A tagok főbb jogai és kötelezettségei
1.Az egyesület tagjának jogai:
-

részt vehet az egyesület és az egyesület szerveinek tevékenységében és rendezvényein.

-

az egyesület célja és feladatai megvalósításához tartozó kérdések megvitatását,
intézkedéseket kezdeményezhet, azon döntések meghozatalában – amennyiben a
határozat meghozatalára a jelen alapszabály szerint feljogosított szerv tisztségviselőjévé
megválasztották (kivéve az egyesület legfőbb szervét) - szavazati joggal részt vehet.

-

a közgyűlés hatáskörébe tartozó minden kérdésben szavazati joggal rendelkezik.

-

a tagsággal járó kedvezményeket továbbá az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat
igénybe veheti.

Az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik – kivéve a pártoló és
tiszteletbeli tagokat -, és részt vehet az egyesület működését érintő minden kérdésről
rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában, javaslattételi és szavazati joga van.
1.1. Az egyesület tagjának kötelezettségei:
-

az egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat
határidőben megfizetni.

-

az egyesület tevékenységét elősegíteni, az alapszabályban foglalt kötelességeinek eleget
tenni és a közgyűlési és más határozatokat végrehajtani.

2. Az egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjának jogai:
- nem választhat, és nem választható az egyesület szerveibe, tisztséget nem viselhet, de
személyesen/szervezeti képviselője révén részt vehet az egyesület szerveinek ülésein,
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javaslatokat tehet. Az egyesület kedvezményeit igénybe veheti. A nem természetes
személy tagok a jogaikat törvényes képviselőjük útján gyakorolhatják.
2.1. Az egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjának kötelezettségei:
- köteles az alapszabály rendelkezéseit megtartani, az egyesület tevékenységét elősegíteni, a
közgyűlési és más határozatokat végrehajtani.
-

a közgyűlési határozattal megállapított mértékű tagdíjat nem köteles megfizetni.

VI.
Az egyesület szervezete
Az egyesület legfőbb szerve:
Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlést az egyesület
elnöksége hívja össze szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal.
Az elnökség köteles összehívni a közgyűlést, ha azt a bíróság elrendeli, valamint a tagok több mint
1/3-a az ok és cél megjelölésével írásban kéri. A közgyűlésre a tagokat a közgyűlést megelőző,
legalább 8 nappal postai úton ajánlott levélben elküldött meghívóval kell meghívni.
Ha a közgyűlés nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag
jelen van és a közgyűlés megtartásához egyhangúan hozzájárul.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető,
továbbá az egyesület tagjai sorából választott két jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá.
A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább 50 % + 1 fő
jelen van. A határozathozatalhoz egyszerű szótöbbség szükséges, szavazategyenlőség esetén a
javaslatot elvetettnek kell tekintetni. A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A közgyűlés
általában nyílt szavazással határoz, azonban a megjelentek 1/3-nak indítványára napirend egészére,
vagy meghatározott részére titkos szavazást kell elrendelni.
Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok a határozatképességhez szükséges számban nem
jelentek meg, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az előzőtől számított 1 órán belül
kell és lehet megtartani. A közgyűlés meghívójának tartalmaznia kell a tagok részére távolmaradásuk
következményére vonatkozó azon tájékoztatást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban
szereplő napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a
jelenlévő számától függetlenül határozatképes.
Ha az eredeti közgyűlés megtartása közben válik határozatképtelenné, a megismételt közgyűlésen
csak az elmaradt napirendi pontokban hozható határozat.
A közgyűlés az egyesületet érintő bármely kérdésben dönthet, kizárólagos hatáskörébe tartozik
különösen:
-

az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása
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-

az egyesület elnökének és tagjainak megválasztása,

-

a tag törlését kimondó határozat elleni fellebbezés elbírálása

-

az egyesület feloszlásának, más szervezettel való egyesülésének, beolvadásának
kimondása, jóváhagyása

-

az egyesület költségvetésének, mérlegének jóváhagyása, az éves pénzügyi terv illetve az
előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
rendelkezései szerint készített beszámoló megtárgyalása és elfogadása

-

az elnökség beszámolójának az elfogadása.

-

a felügyelő bizottság tagjainak és elnökének megválasztása, lemondásuk tudomásul
vétele.

-

a felügyelő bizottság beszámolójának elfogadása.

-

az elnökségnek a tag kizárását kimondó határozat elleni fellebbezés elbírálása.

-

amit jogszabály, vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal.

A tagok a közgyűlésen tanácskozási és javaslattételi jogukkal jelentkezésük sorrendjében,
szabadon élhetnek.
A közgyűléseken hozott határozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlés
levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláír, továbbá a jegyzőkönyv két hitelesítője hitelesít.
Az elnökség köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek
bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve 3. személyt
(beleértve a hatóságokat is) érintenek, a döntés meghozatalától számított 3 napon belül
levélben feladva az érintettnek megküldeni.
A közgyűlés – bármely egyesületi tag indítványára – az egyesület elnökségét, elnökét,
elnökség tagjait, továbbá a Felügyelő Bizottságot, elnökét és annak tagjait felmentheti,
amennyiben:
- működésük sérti az Etv. rendelkezéseit, vagy az alapszabályt
- testületi tag a tisztség ellátására tartósan alkalmatlanná válik
A közgyűlés határozatait szótöbbséges nyílt, titkos, vagy 2/3 os minősített
hozhatja meg.

szavazással

Az egyesület elnöksége
Az egyesület elnöksége az egyesület általános hatáskörű képviseleti, végrehajtó és ügyintéző
szerve. Az elnökség a közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
Az elnökség tagja az lehet:
-

aki az 1989. évi II. törvény III. fejezet 8.§ (1) pont a),b),c) rendelkezéseinek megfelel.

Az elnökség, elnökből és 4 tagból álló testület. Az elnököt és az elnökség tagjait a közgyűlés
választja 5 évi időtartamra nyílt szavazással, egyszerű többségi határozattal. A feladatokat maguk
közt az első elnökségi ülésen osztják meg. Az elnökség elnöke az egyesület elnöke.
Az elnökség szükség szerint, de legalább háromhavonta ülést tart. Az ülések összehívásáról az
elnök gondoskodik. Tartós akadályoztatása esetén az alelnök jogosult az összehívásra. Az
elnökségi ülésre a tagokat az ülést megelőző, legalább 8 nappal postai úton ajánlott levélben vagy
a kézbesítés útján utólag visszaigazolhatóan, a napirendi pontokat és az ülés helyét és időpontját
tartalmazó írásos meghívóval kell meghívni.
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Ha az elnökségi ülés nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha
valamennyi elnökségi tag jelen van és az ülés megtartásához egyhangúan hozzájárulnak.
Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelen lévő elnökségi tagok írnak alá.
Az ülésen hozott döntéseket írásba kell foglalni. Az elnökség határozatképes, ha azon legalább 3
tag jelen van. Az elnökség határozatait szótöbbséggel, nyílt szavazással hozhatja meg.
Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
Az elnökség tagjait e tevékenységért díjazás nem illeti meg.
Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

gondoskodik a közgyűlés határozatainak a végrehajtásáról.

-

összehívja a közgyűlést.

-

irányítja az egyesület tevékenységét.

-

dönt a tagfelvételekről és az alapszabály szerinti feltételek bekövetkezése esetén a tagsági
viszony megszüntetéséről, megszűnéséről.

-

az egyesület alkalmazottai tekintetében munkáltatói jogkört gyakorol.

-

elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti az éves mérleget és költségvetést.

-

munkájáról a közgyűlésnek beszámol.

-

a közgyűlések közötti időszakban irányítja az egyesület munkáját.

Az elnökség határozathozatalra jogosult mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a
közgyűlés és a felügyelő bizottság kizárólagos hatáskörébe.
Döntéseiről, intézkedéseiről a soron következő közgyűlésen az elnökség köteles röviden
beszámolni.
Az elnökségi tagság megüresedése, vagy az elnökség létszámának csökkenése esetén az új
jelöltre az elnökség tesz javaslatot a következő közgyűlésnek. Kivéve, ha azon az elnökség
mandátuma nem jár le. Az elnökség ülései nyilvánosak, azokon az egyesület bármely tagja
részt vehet, illetve bármely, az elnökség döntésében érdekelt személyt, szervet az ülésre
lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az elnökség ülésén hozott határozatokról
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnökség jelenlévő minden tagja aláír.
Az elnökségi tisztség megszűnik:
- lemondással
- egyesületi tagsági jogviszony megszűnésével, vagy megszüntetésével
- határozott idő lejártával
Az elnökség tagja az közgyűléshez intézett írásos nyilatkozatában bármikor, indokolás nélkül
lemondhat a tisztségéről.

1 .Egyesület elnöke:
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Az egyesület elnökének hatásköre és feladatai:
1.1. postai vagy kézbesített úton, levélben az elnökségi tagok részére küldött meghívóval
összehívja és vezeti az elnökség üléseit, gondoskodik a közgyűlés és az elnökség
határozatainak végrehajtásáról.
1.2. intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés, vagy az elnökség,
vagy a felügyelő bizottság kizárólagos hatáskörébe.
1.3. az egyesület nevében az aláírási jogot az egyesület képviselője az előre előnyomott, vagy
nyomtatott egyesületi szöveg mellett önállóan gyakorolhatja.
1.4. az egyesület bankszámlája vagy bankszámlái feletti rendelkezési jogot az egyesület elnöke
és egy másik képviseletre jogosult elnökségi tag együttesen, aláírásukkal gyakorolják.
1.5. az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az egyesület elnöke kezeli
1.6. az egyesület elnökét akadályoztatás esetén két elnökségi tag helyettesítheti.
1.7. felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért, a törvény szerinti
bejelentések megtételéért.
1.8. Szervezi az egyesület mindennapi tevékenységét, így különösen: lebonyolítja a
rendezvényeket, koordinálja a közösségi összejöveteleket, karbantartja a közösségi
összejövetelek helyszínét, felügyel a kiállításokon.
Az elnöki tisztség megszűnik:
- lemondással
- egyesületi tagsági jogviszony megszűnésével, vagy megszüntetésével
- határozott idő lejártával
Az egyesület elnöke a közgyűléshez intézett írásos nyilatkozatában bármikor, indokolás
nélkül lemondhat a tisztségéről.
2.

Az egyesület képviselete:
Az egyesületet, mint jogi személyt a hatóságok és harmadik személyek előtt az egyesület elnöke
jogosult önállóan képviselni. Akadályoztatása esetén a képviseletet a 2 elnökségi tag, látja el.
Akiket az elnökség megválasztása után a közgyűlés jelöl ki.
A jelölt két elnökségi tag a képviseletet külön-külön is elláthatja.
A két képviseletre jelölt személy:
1./ Iváncsik Miklós 8193 Sóly, Fenyves út 5. lakosú elnökségi tag.
2./ Körömi József 1087 Budapest, Százados u. 51-65. lakosú elnökségi tag.
Az elnök lemondása, tartós akadályoztatása esetén a következő közgyűlésen kell az új elnököt
megválasztani. Kivéve, ha azon az elnökség mandátuma lejár.
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3.

Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog:
Az egyesület bankszámlája vagy bankszámlái feletti rendelkezési jogot az egyesület elnöke, valamint
az első elnökségi ülésen, egy másik képviseletre jogosult- pénzügyekkel megbízott- elnökségi tag
aláírásukkal gyakorolják.

4.

Az egyesület felügyelő bizottsága:
Az egyesület felügyelő bizottság elnökét és két tagját az elnökség által javasolt személyek közül a
közgyűlés választja 5 évre szótöbbséggel, nyílt szavazással.
A felügyelő bizottság feladatai különösen:
Az egyesület működésének törvényességi szempontú ellenőrzése, a gazdálkodási tevékenység
számviteli szempontú és törvényességi ellenőrzése.
A Felügyelő Bizottság elnöke vezeti és összehívja a felügyelő bizottság ülését szükség szerint, de
évente legalább 2 alkalommal. A Felügyelő Bizottság 3 tagú, határozatait szótöbbséggel nyílt, titkos,
vagy 2/3 os minősített szavazással hozhatja meg. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon
legalább 2 tagja jelen van. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
Ülései nyilvánosak.
A Felügyelő Bizottság határozathozatalra jogosult mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a
közgyűlés és az elnökség vagy az egyesület elnökének kizárólagos hatáskörébe.
A Felügyelő Bizottsági ülésre a tagokat az ülést megelőző, legalább 8 nappal postai úton ajánlott
levélben vagy a kézbesítés megtörténtét utólag igazolhatóan küldött, a napirendi pontokat és az ülés
helyét és időpontját tartalmazó írásos meghívóval kell meghívni.
Ha az ülés nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi Felügyelő
Bizottsági tag jelen van és az ülés megtartása ellen nem tiltakoznak.
A Felügyelő Bizottsági tagság megüresedése, vagy a Felügyelő Bizottság létszámának növelése esetén
erre és az új jelöltre az elnökség tesz javaslatot a következő közgyűlésnek. Kivéve, ha azon a Felügyelő
Bizottság mandátuma nem jár le. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, azokon az egyesület
bármely tagja részt vehet, illetve bármely, a Felügyelő Bizottság döntésében érdekelt személyt, szervet
az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. A Felügyelő Bizottság ülésén hozott határozatokról
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Felügyelő Bizottság jelenlévő minden tagja aláír. . A Felügyelő
Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg.
A Felügyelő Bizottság jogosult és köteles az egyesület alapszabály szerinti és jogszabályoknak
megfelelő működését, vagyonkezelését, számvitelét és könyvviteli nyilvántartásait rendszeresen
ellenőrizni. Ennek során a Felügyelő Bizottság tagjai az egyesület könyvelésébe, nyilvántartásaiba,
irataiba bármikor betekinthetnek, ez alól kizárólag a szakmai és tudományos vonatkozású anyagok,
iratok képeznek kivételt.
A Felügyelő Bizottság felülvizsgálja és a közgyűlés számára véleményezi az elnökség éves
költségvetését és ennek elfogadására, illetve elutasítására javaslatot tesz. Javaslatot tesz az egyesület
elnökségének rendkívüli közgyűlés összehívására, annak napirendjére, ha megítélése szerint a
tisztségviselők tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a legfőbb szervének határozataiba
ütközik, vagy egyébként sérti az egyesület vagy a tagok érdekeit. Ha a Felügyelő Bizottság
indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – nem hívták össze a közgyűlést, a
határidő eredménytelen letelte esetén erre a Felügyelő Bizottság is jogosult. Haladéktalanul értesíti a
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törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása
érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok
elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai
között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát,
hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is
kiterjessze.
A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincsen helye. A Felügyelő
Bizottság tagját e minőségében az egyesület tagjai, illetve elnöksége nem utasíthatja.
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél
megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem
kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc
napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga
jogosult az ülés összehívására.
A Felügyelő Bizottság 5 évenként legalább egyszer köteles, át fogó vizsgálatot tartani, ennek
eredményéről az elnökséget tájékoztatni, javaslatot tenni a vizsgálatok során tapasztalt mulasztások
megszüntetésére és az esetleges felelősségre vonásra. Köteles megvizsgálni az elnökség üléseinek
napirendjén szereplő valamennyi lényeges napirendi pontot, jelentést, valamint minden olyan
előterjesztést, amely az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy
nincs, aki az ülését összehívja, az egyesület elnöke a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű
működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.
A Felügyelő Bizottsági tisztség megszűnik:
- lemondással
- egyesületi tagsági jogviszony megszűnésével, vagy megszüntetésével
- határozott idő lejártával
Az Felügyelő Bizottság tagja a közgyűléshez intézett írásos nyilatkozatában bármikor, indokolás nélkül
lemondhat a tisztségéről.
A Felügyelő Bizottsági elnöki tisztség megszűnik:
- lemondással
- egyesületi tagsági jogviszony megszűnésével, vagy megszüntetésével
- határozott idő lejártával

A Felügyelő Bizottság elnöke a közgyűléshez intézett írásos nyilatkozatában bármikor, indokolás
nélkül lemondhat a tisztségéről.
A Felügyelő Bizottság elnökét bármelyik Felügyelő Bizottsági tag indítványára a közgyűlés
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozott határozatával felmentheti, ha
- működése sérti az Etv. rendelkezéseit, vagy az alapszabályt
- a tisztség ellátására tartósan alkalmatlanná válik
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VII.
Az egyesület gazdálkodása
Az egyesület vagyona a tagdíjakból, magán és jogi személyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból állnak.
Az ingó és ingatlan vagyona, vagyoni értékű joga amelyek működés céljait szolgálják.
Az egyesület kiadásait a bevételeiből fedezi. Az egyesület pénzeszközeit a lehető legjobb gazdasági
feltételekkel biztonságosan kell tartani, illetve kezelni. Az egyesület kötelezettségeiért a saját vagyona
erejéig felel, a tagok személyes vagyonukkal az egyesület tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak.
Az egyesület megszűnése esetén az egyesület vagyonáról a közgyűlés minősített többségű, nyílt
szavazással hozott határozattal rendelkezik.
Az egyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami
tulajdonba kerül.
VIII.
Az egyesület megszűnése
Az egyesület megszűnik, ha:
-

az arra jogosult bíróság feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja

-

feloszlik és feloszlását kimondja

-

más társadalmi szervezettel egyesül, beolvad
IX.

Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. az 1989. évi II. Tv. , valamint az egyesület
működése tekintetében hatályos egyéb jogszabályok előírásai az irányadóak.
X.
A jelen alapszabályt az egyesület Kecskeméten, 2010.04.19. napján tartott alakuló közgyűlésén
elfogadta.
Kecskemét, 2010. április 19.
...................................................
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