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ALAPSZABÁLY
Az „Európai TPM Intézet” elnevezésű egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló
közgyűlése a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) alapján
jelen Egyesületet hozza létre, és az Egyesület alapszabályát (továbbiakban: Alapszabály) az
alábbiak szerint fogadja el és állapítja meg:

I.
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1./ Az Egyesület neve:

„Európai TPM Intézet”

2./ Az Egyesület idegennyelvű elnevezése:

„European TPM Institute”

3./ Az Egyesület alapítási éve:

2008.

4./ Az Egyesület székhelye:

6723 Szeged, József A. sgt. 130.

5./ Az Egyesület jogállása és működési területe:
4.1.

Az Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv (Etv.) szerinti önkormányzati
elven működő társadalmi szervezet, és mint ilyen jogi személy, amelynek
működésére az Etv. valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

4.2.

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független,
azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában
nem támogat, melyre tekintettel politikamentes társadalmi szervezetként céljai és
feladatai teljesítése érdekében működik.

4.3.

Az Egyesület tevékenységének működési területe elsődlegesen Magyarország
területére terjed ki.

6./ Az Egyesület pénzügyi forrásai:
Az Egyesület kiadásait tagsági díjakból, természetes- és jogi személyek adományaiból ill.
felajánlásaiból, hozzájárulásokból, hazai és nemzetközi alapokból és támogatásokból valamint
az Egyesület esetleges kiegészítő tevékenységeiből származó bevételekből fedezi.
7./ Az Egyesület felügyelete:
6.1.

Az Egyesület nyilvántartásba vételét a székhely szerint illetékes megyei bíróság végzi,
működése felett pedig az irányadó jogszabályok szerint az illetékes ügyészség
gyakorol törvényességi felügyeletet.

6.2.

Az Egyesület ennek megfelelően köteles az illetékes megyei bíróságnál
nyilvántartásba vételét kérni, és a vonatkozó jogszabályok szerint adatokat
szolgáltatni.

2

II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATA ÉS TEVÉKENYSÉGE
1./ Az Egyesület elsődleges célja:
Az Egyesület célja nyilvános tevékenység keretében a TPM elnevezésű japán
termelékenységfejlesztési rendszer (továbbiakban: TPM) megismertetése és népszerűsítése
valamint ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés, tájékoztatás, tanácsadás és minősítési
tevékenység továbbá szakmai rendezvények szervezésével fórum biztosítása a TPM-ben
résztvevők illetve a TPM iránt érdeklődők számára rendszeres tapasztalatcsere érdekében
illetőleg azt elősegítve.
2./ Az Egyesület feladatai:
Az Egyesület a fenti célok elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét, anyagi forrásokat
kutat fel és biztosít, valamint ezekhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket végez, melyre
tekintettel az Egyesület feladata különösen:
a.) a TPM magyarországi illetve hosszabb távon európai meghonosítása, ennek érdekében e
termelékenységfejlesztési rendszer sajátosságainak, módszertatának széleskörű
ismertetése, népszerűsítése illetve ehhez kapcsolódó ismeretterjesztő tevékenység
végzése
b.) a TPM-hez kapcsolódó rendszeres tapasztalatcsere érdekében megfelelő fórumok
biztosítása, továbbá szakmai rendezvények, konferenciák szervezése valamint állandó
fórumként a „TPM-klub” működtetése
c.) tevékenysége keretében az általa nyújtott szolgáltatások minél magasabb színvonala
érdekében dokumentum- és információcsere biztosítása
d.) az Egyesület céljához kapcsolódó esetleges kiadványok megjelenésének támogatása
illetőleg ösztönzése
e.) nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, ennek érdekében tanulmányutak, konferenciák
illetve külföldi szakemberek bevonásával történő előadások szervezése
f.) a TPM keretein belül innováció elősegítése, rendszeres tanácsadás
g.) a TPM-ben résztvevők minősítése független minősítő bizottság közreműködésével, és
ennek keretében az un. „TPM-díj” odaítélése
3./ Az Egyesület tevékenységi körei:
a.) Alaptevékenységek:
70.22’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.20’08 Műszaki vizsgálat, elemzés
74.90’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
b.) Kiegészítő tevékenységek:
58.14’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19’08 Egyéb kiadói tevékenység
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82.99’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.59’08 M.n.s. egyéb oktatás
96.09’08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
Az engedélyhez illetve nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységeket az
Egyesület csak a megfelelő hatósági engedélyek birtokában illetve nyilvántartásba vételét vagy
a szükséges bejelentés megtételét követően végezheti.
4./ Az Egyesület tagjai vállalják, hogy tevékenységüket az egyesületi keretek között a fenti célok
elérése, megvalósítása és a megjelölt feladatok minél hatékonyabb ellátása érdekében fejtik ki.

III.
A TAGSÁGI JOGVISZONY
KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
1./ Alapító tagnak az a természetes személy tekinthető, aki az alakuló közgyűlésen ilyen
minőségben jelen volt, és szavazati joggal részt vett a megalakulás kimondásában.
2./ A későbbiekben tagsági viszonyt létesíthet az, aki az Alapszabályt magára nézve kötelezőnek
ismeri el, a „Belépési nyilatkozatot” aláírja, és felvételéről az Elnökség jóváhagyólag döntött.
Az Elnökség új tag felvételére vonatkozó döntésének meghozataláig a tagfelvétel kapcsán a
tagok bármelyike – az Elnök felé történő írásbeli bejelentéssel – észrevételt tehet illetve az
ellen kifogással élhet.
A tag felvételéről a tagfelvételi kérelmet jelentő „Belépési nyilatkozat” benyújtásától számított
30 napon belül dönt az Elnökség azzal, hogy a tagfelvételi kérelmet jóváhagyó döntése esetén
a tagsági jogviszony kezdete a „Belépési nyilatkozat” benyújtásának időpontja.
3./ Amennyiben a tagfelvételi kérelmet az Elnökség elutasítja, úgy e döntését – az elutasítás okát
megjelölve – köteles írásban megindokolni. A felvételét kérő tagjelölt jogosult a
Közgyűléshez fordulni és az Elnökség elutasító határozata ellen – annak kézhezvételétől
számított 30 napon belül – jogorvoslattal élni, kérve annak megváltoztatását.
A Közgyűlés indokolt esetben jogosult az Elnökség döntését felülbírálni, és határozatát
minősített többségű szavazással, kétharmados többséggel megváltoztatni.
4./ A tagsági viszony megszűnik:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

kilépéssel
törléssel
kizárással
az Egyesület megszűnése esetén
természetes személy tag halálával

5./ Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki ezen szándékát az Elnök felé írásban
bejelenti. A tagsági viszony azon a napon szűnik meg, amikor az Elnök a bejelentést kézhez
vette. Az Elnök a kilépett tagokról a következő Közgyűlést tájékoztatja.
6./ Figyelmeztetés után törléssel szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki huzamosan (legalább 3
hónapig) felszólítás ellenére nem fizette meg a tagsági díjat.
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A tagsági díjat felszólítás ellenére huzamosan meg nem fizető tag törlésére az Elnökség
határozata alapján kerül sor, mely törlést kimondó határozat ellen az érintett tag –annak
kézhezvételétől számított 30 napon belül – a Közgyűléshez fordulhat és jogorvoslattal
élhet kérve a törlést kimondó elnökségi határozat megváltoztatását. A törlés kérdésében
a Közgyűlés minősített többségű szavazással, kétharmados többséggel meghozott
határozatával az Elnökség határozatát hatályon kívül helyezheti.
7./ Az Egyesületből történő kizárással kerülhet sor annak a tagnak a tagsági viszonyának
megszüntetésére, aki az Egyesület céljával ellentétes, azzal össze nem egyeztethető illetőleg azt
veszélyeztető tevékenységet folytat illetve magatartást tanúsít, vagy az Alapszabály
rendelkezéseit egyébként súlyosan megszegi.
A tag kizárását – hivatalból vagy bármely egyesületi tag indítványára – az Elnöskég jogosult
kezdeményezni a Közgyűlés előtt. A kizárás kérdésében a Közgyűlés minősített többségű
szavazással, kétharmados többséggel dönt, melynek keretében az Elnökség
kezdeményezésével egyetértve a tagot kizárja, vagy – a szükséges minősített többség
hiányában – kizárásától eltekint.
8./ Az Egyesület Elnöksége köteles a tagság valamennyi tagjáról hatályos és pontos (név, cím,
jogviszony kezdete, stb) jegyzéket vezetni, valamint annak egy példányát az Egyesület
székhelyén tartani, és a tagok részére betekintést biztosítani.

IV.
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
1./ Az Egyesület tagságát az alapító tagok valamint – a III. fejezetben foglaltak szerint –
későbbiekben tagsági viszonyt létesítő tagok alkotják.
2./ Az Egyesület tagja (rendes tag) lehet minden olyan magyar állampolgárságú természetes vagy
jogi személy, aki az Egyesület célját illetve célkitűzéseit magáénak vallja, továbbá jelen
Alapszabályát elfogadja, betartja és magára nézve kötelezőnek elismeri, illetőleg kifejezi a
belépési szándékát és a belépési szándékát az Elnökség elfogadja, valamint egyidejűleg az
első tagdíjat befizeti.
A 14 éven aluli természetes személy egyesületi tagságának létesítéséhez a szülő vagy törvényes
képviselője hozzájárulása is szükséges.
3./ Az Egyesület tagja tagsági jogviszonyának és ebből eredő jogainak ill. kötelezettségeinek
fennálását – szükség esetén – az Egyesület által a részére kiállított névre szóló tagsági
kártyával vagy egyéb igazolással tanúsítja.
4./ A tagsági díj tárgyévre szól, és – a felvételre kerülő új tag első tagdíjfizetési kötelezettségének
kivételével – minden év március 31. napjáig esedékes.

V.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1./ A tagokat azonos jogok és kötelezettségek illetik illetve terhelik, mely rendelkezés
értelemszerűen nem vonatkozik az Egyesületben betöltött funkciókból, tisztségekből fakadó
jogokra és kötelezettségekre. Az Egyesület Alapszabálya valamennyi tagra nézve kötelező
érvényű.
A tagok jogaikat az Egyesületben csak személyesen gyakorolhatják.
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2./ Általános jogok és kötelezettségek:
2.1.

Az Egyesület tagja jogosult:
a.) az Egyesület közgyűlésén részt venni
b.) bármely, az Egyesület céljai és feladatkörébe tartozó tevékenységben,
programjain, szakmai és egyéb rendezvényen részt venni
c.) bármely, az Egyesület működését érintő kérdésben javaslatot tenni, melynek
során megilleti a szabad véleménynyilvánítás és bírálat joga
d.) az Egyesület Közgyűlésének munkájában és a döntéshozatalban szavazati joggal
részt venni, bármely tisztségre választhat illetve – nagykorúsága és egyéb
feltételek megléte esetén – választható
e.) az Egyesület céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását
kezdeményezni a megfelelő egyesületi szervnél
f.) az Egyesület segítségét és támogatását kérni a feladatkörébe tartozó illetőleg
céljait szolgáló ügyekben, kérdésekben

2.2.

Az Egyesület tagja köteles:
a.) az Egyesület Alapszabályát és egyéb szabályait, szabályzatait betartani és a
Közgyűlés által megállapított tagsági díjat fizetni, továbbá az Egyesület
munkájában tevékenyen közreműködni
b.) az Egyesület vagyontárgyait, eszközeit óvni és kímélni
c.) az Egyesület erkölcsi hitelét, jóhírét megőrizni, megítélését minden lehetséges
eszközzel javítani

3./ Valamennyi tag köteles az Egyesület működése során illetve annak keretében a tudomására
jutó tényt, adatot vagy információt, valamint az Egyesület szerveinek ülésén elhangzottakat
bizalmasan, egyesületi titokként kezelni és annak saját céljára vagy az Egyesület hátrányára
történő felhasználásától illetőleg a Közgyűlés kifejezett engedélye nélkül, nyilvánosságra
hozatalától vagy illetéktelen személy tudomására hozásától tartózkodni.
A tag ezen kötelezettségének megszegése tagsági jogviszonyának törléssel történő
megszüntetését vonhatja maga után.

VI.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
1./ Az Egyesület folyamatos működését az Alapszabályban meghatározott szervei biztosítják.
2./ Az Egyesület szervezeti felépítése:

2.1.

Az Egyesület döntéshozó szerve: a Közgyűlés, mint legfőbb szerv
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2.2.

Az Egyesület ügyintéző - képviseleti szervei:
¾ az Elnökség
¾ az Elnök
¾ az Elnökhelyettes
¾ egyéb Alapszabályban meghatározott tisztségviselők és szervek

3./ Az Egyesület szervezetére illetve szerveinek működésére vonatkozó részletes szabályokat az
Egyesület Szervezeti- és Működési Szabályzata (SZMSZ) állapítja meg, amennyiben az
Egyesület SZMSZ-t alkot.

VII.
AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE
1./ Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az
Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.
2./ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) az Egyesület megalakításának, szétválásának, feloszlásának kimondása
b.) az Alapszabály megállapítása, módosítása és kiegészítése
c.) az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) és egyéb szabályzatainak
megállapítása illetve jóváhagyása, azok módosítása vagy kiegészítése
d.) az Egyesület ügyintéző és képviselő szerveinek, valamint tisztségviselőinek
megválasztása, visszahívása, esetleges díjazásuk megállapítása
e.) az ügyintéző és képviselő szervek, valamint tisztségviselők jogszabályba vagy
Alapszabályba ütköző határozatainak felülvizsgálata
f.) az Egyesület éves költségvetésének, pénzügyi tervének megállapítása, elfogadása és a
zárómérleg jóváhagyása
g.) a tagdíj megállapítása
h.) az Elnökség illetve az Elnök és esetleges más egyesületi szervek éves beszámolójának
megtárgyalása és elfogadása
i.) az Egyesület más szervezettel való egyesülése, együttműködése
j.) tagfelvételek illetve tagkizárások jogorvoslati szervként történő felülbírálata
k.) a Közgyűlés által meghatározott értékhatár feletti jogügyletek, kötelezettségvállalások és
ezzel kapcsolatos szerződések előzetes jóváhagyása
l.) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Alapszabály vagy jogszabály a
Közgyűlés hatáskörébe utal.
3./ A Közgyűlés összehívása:
3.1.

A Közgyűlést az Elnök hívja össze. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább
évente egy alkalommal össze kell hívni.

3.2.

A Közgyűlésre minden tagot írásbeli meghívó küldésével kell meghívni, továbbá a
Közgyűlésről szóló hirdetményt az Egyesület székhelyén is ki kell függeszteni.
A meghívónak illetve a hirdetménynek tartalmaznia kell a tárgyalandó napirendi
pontokat.
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3.3.

A meghívókat a tagoknak úgy kell megküldeni, hogy azok a Közgyűlés időpontját
legalább 15 nappal megelőzően a tagokhoz megérkezzenek. Az Egyesület
Közgyűlésének ülései zártkörűek, azon csak és kizárólag az egyesület tagjai illetve az
Elnök által meghívottak vehetnek részt.

4./ Rendkívüli Közgyűlés összehívása:
4.1.

Az Elnök köteles – a 3./ pontban foglaltakon túlmenően – rendkívüli Közgyűlést
összehívni:
a.) ha arra jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi
b.) ha a Közgyűlés összehívását a tagok legalább 1/3-a az Elnöktől a tervezett
napirendi pontok közlésével, ok és cél megjelölésével írásban kéri
c.) ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli
d.) az Alapszabályban meghatározott egyéb esetekben, különös tekintettel ha azt
valamely egyesületi szerv indítványozza Alapszabályban biztosított jogát
gyakorolva

4.2.

A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 1
(egy) hónapon belül össze kell hívni azzal, hogy a rendkívüli Közgyűlésre
egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadóak.

5./ Szavazati jog, határozatképesség és határozathozatal:
5.1.

A tagok szavazati joggal vesznek részt a Közgyűlésen.

5.2.

A Közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik.

5.3.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele
jelen van.
Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, azt 15 (tizenöt) napon belüli
időpontra, azonos napirenddel újra össze kell hívni, és az ily módon összehívott
megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a
jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes feltéve, hogy a távolmaradás
következményeire a tagok figyelmét már az eredeti meghívóban felhívták.

5.4.

A Közgyűlés határozatait – ha az Alapszabály vagy jogszabály másként nem
rendelkezik – általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza azzal, hogy
szavazategyenlőség esetén nincs érvényes határozat.
Kétharmados többséggel hozott határozat szükséges:
¾ a VII. fejezet 2/a.), b.), c.), g.), i.) és j.) pontjaiban meghatározott kérdésekben
¾ mindazon kérdésekben, amelyekben az Alapszabály a döntés meghozatalát
ehhez köti

5.5.

A Közgyűlés az Egyesület Elnökét és Elnökhelyettesét, Elnökségének tagjait,
valamint egyéb állandó ügyintéző és képviselő szerveit – ha az Alapszabály másként
nem rendelkezik – nyílt szavazással 5 (öt) éves időtartamra választja.
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5.6.

A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy
felelősség alól mentesül, bármilyen más előnybe részesül illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt vagy személyesen érintett.

5.7.

A Közgyűlés az eredeti napirenden nem szereplő kérdésben csak akkor dönthet, ha
a Közgyűlésen valamennyi tag jelen van és a kérdés megtárgyalása, valamint az
abban történő határozathozatal ellen senki sem tiltakozik.

6./ Jegyzőkönyv
Az Egyesület közgyűléséről – annak helyét és időpontját, a közgyűlésen meghozott
határozatokat valamint az ahhoz kapcsolódó szavazati arányokat is tartalmazó –
jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a közgyűlésen elnöklő személy (levezető elnök) és a két
hitelesítőnek megválasztott egyesületi tag aláírásával hitelesít.
A hitelesség érdekében a közgyűlés elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt valamint a jegyzőkönyv
hitelesítőit a közgyűlés megnyitását követően az érdemi napirendi pontok megtárgyalása előtt
kell megválasztani.
A közgyűlési jegyzőkönyvbe bármely egyesületi tag betekinthet, és arról – a másolási költség
megfizetése mellett – másolatot kérhet.

VIII.
AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE
1./ A Közgyűlések közötti időszakban az Elnökség irányítja az Egyesületet, szervezi annak
munkáját és intézi minden olyan ügyét, amelyet az Alapszabály vagy jogszabály nem utal a
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetőleg amelyet kifejezetten az Elnökség hatáskörébe
utal, továbbá képviseli az Egyesület érdekeit minden lehetséges fórumon. Döntéseiről,
intézkedéseiről a következő Közgyűlésen az Elnökség köteles teljeskörűen
beszámolni.
2./ Az Elnökség tagjai:
a.) az Egyesület Elnöke
b.) az Elnökhelyettes (1 fő)
c.) az elnökségi tag (1fő)
3./ Az Elnökség megbízatása:
Az Elnökség tagjainak megbízatása jelen Alapszabály aláírástól számított 5 éves határozott
időtartamra, azaz 2008. április 25. napjától kezdődően 2013. április 24. napjáig szól azzal,
hogy az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
4./ Az elnökségi tag megbízatása megszűnik:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

a megbízás időtartamának lejártával
felmentéssel illetve visszahívással
törvényben vagy Alapszabályban szabályozott kizáró ok bekövetkeztével
lemondással
az Egyesületből töténő kizárással
elhalálozással
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5./ Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a.) az elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában valamint az
Egyesület tevékenységében, irányításában és képviseletében való részvétel
b.) észrevételek és javaslatok tétele az Egyesület illetve annak szervei működésével
öszefüggő kérdésekben
c.) javaslattétel elnökségi ülés valamint rendkívüli közgyűlés összehívására, továbbá azok
napirendi pontjaira
d.) amennyiben az Egyesület Elnöke az Egyesülettel munkaviszonyban áll, úgy felette a
munkáltatói jogkört az Elnökség gyakorolja
6./ Az Elnökség működése:
6.1.

Az Elnökség saját munkatervét, működési szabályait és ügyrendjét – az
alapszabályban valamint az esetleges SZMSZ-ben foglaltakon túlmenően – maga
állapítja meg és fogadja el azzal, hogy azt jóváhagyás végett a Közgyűlés elé kell
terjesztenie.

6.2.

Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Rendkívüli
elnökségi ülést kell összehívni, ha azt bármely elnökségi tag az ok és cél
megjelölésével írásban kezdeményezi.

6.3.

Az elnökségi üléseket az Egyesület Elnöke hívja össze, az ülés helyének,
időpontjának és napirendi pontjainak közlésével valamint az esetleges előterjesztések
megküldésével úgy, hogy az erről szóló értesítés az ülés időpontját legalább 8 nappal
megelőzően az elnökségi tagokhoz illetve a meghívottakhoz megérkezzen.
Halaszthatatlanul sürgős esetben az Elnök ennél rövidebb határidőt is megállapíthat.

6.4.

Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az elnökségi tagokon kívül csak az
Elnök által meghívott személyek lehetnek jelen tanácskozási joggal. Az Elnökség
ettől eltérően is rendelkezhet.

6.5.

Az Elnökség határozatképes, ha a tagjai közül legalább az elnökségi tagok többsége –
beleértve az Egyesület Elnökét – az ülésen jelen van.
Az elnökségi ülés határozatképtelensége esetén azt 8 napon belüli időpontra, azonos
napirenddel össze kell hívni, mely elnökségi ülés a jelenlévők számára tekintet nélkül
határozatképes feltéve, hogy a távolmaradás következményeire az elnökségi tagok
figyelmét az Elnök felhívta.

6.6.

Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Szavazategyenlőség esetén nincs érvényes határozat.

7./ Az Elnökség díjazása:
Az Elnökség tagjai – jelen Alapszabály egyes tisztségviselőkre vonatkozó eltérő rendelkezése
hiányában – feladataik ellátásáért díjazásra illetve anyagi ellenszolgáltatásra nem jogosultak,
csak költségtérítésre tarthatnak igényt.

IX.
AZ EGYESÜLET ELNÖKE
1./ Az Egyesület Elnöke az Egyesület Közgyűlése által választott tisztségviselő.
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2./ Az Egyesület Elnöke:
DR. PÉCZELY GYÖRGY
Anyja neve: Selyler Katalin
Lakcím: 6726 Szeged, Kertész u. 56/B.
Az Elnök megbízatása jelen Alapszabály aláírásától számított 5 éves határozott időtartamra,
azaz 2008. április 25. napjától kezdődően 2013. április 24. napjáig szól azzal, hogy
tisztségében újraválasztható.
3./ Az Egyesület Elnökének jogai és kötelezettségei:
a.) az Elnökség munkájának vezetése és szervezése
b.) az Egyesület egyszemélyben történő képviselete önálló aláírási jogosultsággal –
beleértve a bankszámla feletti rendelkezést is – azzal, hogy szükség esetén jogosult
képviseleti jogosultságát meghatározott ügyben vagy ügyek meghatározott csoportjára
nézve az Elnökség más tagjára átruházni
c.) az Egyesület tevékenységének, gazdálkodásának irányítása
d.) elnököl az Elnökség ülésein
e.) a Közgyűlések és elnökségi ülések közötti időszakban az Elnökség nevében jár el, de
intézkedéseiről a legközelebbi elnökségi ülésen az Elnökséget tájékoztatja
f.) a Közgyűlést bármikor összehívhatja, ha szükségesnek látja
g.) irányítja és ellenőrzi az Egyesület gazdálkodási tevékenységét, és ennek keretében a
tagság vagyonáról, pénzeszközeiről a kezelőket elszámoltatja, gondoskodik az éves
költségvetés (pénzügyi terv), zárszámadás illetve vagyonmérleg elkészítéséről és
Közgyűlés elé terjesztéséről, kezeli az Egyesület vagyonát, pénzeszközeit, továbbá
gondoskodik a számviteli és pénzügyi előírások, a bizonylati fegyelmet betartásáról
illetve betartásáról
h.) a kiadások számláinak ellenőrzése
i.) megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez
j.) harmadik személyekkel való szerződések megkötése
k.) a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe véve, a Közgyűlés határozatainak
megfelelően kell az intézkedéseket megtennie és végrehajtania, gondoskodva a
határozatok és szabályzatok végrehajtásáról
l.) felügyeli, szervezi és összehangolja az Egyesület szakmai tevékenységét
m.) gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról
valamint az egyesületi nyilvántartások pontos vezetéséről
n.) aktívan közreműködik a zavartalan működéshez szükséges pénzügyi források
megteremtésében, biztosításában, támogatók felkutatásában, támogatói és egyéb
szerződések előkészítésében és megkötésében
o.) a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelésének,
illetve felhasználásának ellenőrzése
p.) az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése
q.) folyamatos és hatékony kapcsolattartás az Egyesület választott illetve kijelölt
tisztségviselőivel és szerveivel, valamint a médiával
r.) figyelemmel kíséri az Egyesület működésével kapcsolatos jogszabályokat és kötelező
előírásokat, biztosítva azok végrehajtását, továbbá szükség esetén kezdeményezi az
Egyesületi Alapszabály, szabályzatok vagy határozatok módosítását illetőleg
meghozatalát
s.) munkáltatói jogkört gyakorol az Egyesülettel munkaviszonyban álló személyek felett
t.) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, Alapszabály illetőleg a
Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal
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8./ Az Elnök díjazása:
Az Elnök feladatai ellátásáért díjazásra illetve anyagi ellenszolgáltatásra nem jogosult.
9./ Az Elnök megbízatása megszűnik:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

a megbízás időtartamának lejártával
felmentéssel illetve visszahívással
törvényben vagy alapszabályban szabályozott kizáró ok bekövetkeztével
lemondással
az Egyesületből töténő kizárással
elhalálozással

X.
AZ EGYESÜLET ELNÖKHELYETTESE
1./ Az Egyesületnek egy Elnökhelyettese van, mint az Egyesület Közgyűlése által választott
tisztségviselő.
2./ Az Egyesület Elnökhelyettese:
VINCZE JÁNOS
Anyja neve: Fekete Mária
Lakcím: 6723 Szeged, Lomnici u. 41. IX/53.
Az Elnökhelyettes megbízatása jelen Alapszabály aláírástól számított 5 éves határozott
időtartamra, azaz 2008. április 25. napjától kezdődően 2013. április 24. napjáig szól azzal,
hogy tisztségében újraválasztható.
3./ Az Elnökhelyettes jogai és kötelezettségei:
a.) az Egyesület tevékenységében, irányításában és képviseletében való részvétel az Elnökkel
történő együttműködés és egyeztetés útján, melynek keretében az Egyesület
működésével, az Elnök illetőleg a Közgyűlés döntéseivel kapcsolatban észrevételeket és
javaslatokat tehet
b.) javaslatot tehet rendkívüli Közgyűlés összehívására, továbbá azok napirendi pontjaira
c.) ellátja az Elnök illetőleg a Közgyűlés által rábízott feladatokat, és ennek keretében
esetlegesen gyakorolja az Elnök által átruházott hatásköröket.
d.) az Elnökhelyettes az Elnököt, annak akadályoztatása esetén teljes hatáskörben
helyettesítheti, egyebekben az Elnökhelyettes tisztségére az elnökségi tagokra vonatkozó
szabályok megfelelően irányadók.
4./ Az Elnökhelyettes díjazása:
Az Elnökhelyettes feladatai ellátásáért díjazásra illetve anyagi ellenszolgáltatásra nem jogosult.
5./ Az Elnökhelyettes megbízatása megszűnik:
g.)
h.)
i.)
j.)
k.)
l.)

a megbízás időtartamának lejártával
felmentéssel illetve visszahívással
törvényben vagy alapszabályban szabályozott kizáró ok bekövetkeztével
lemondással
az Egyesületből töténő kizárással
elhalálozással
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XII.
AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE
1./ Az Egyesületet az Elnök önálló aláírási joggal jogosult képviselni, beleértve az Egyesület
bankszámlája feletti rendelkezés jogát is.

XIII.
AZ EGYESÜLET EGYÉB TISZTSÉGVISELŐI ÉS SZERVEI
1./ Egyéb tisztségviselők:
Amennyiben szükséges, úgy az Elnökség – a jelen alapszabályban foglaltakon túlmenően –
különböző feladatok elvégzésére a tagság sorából személyeket kérhet fel és nevezhet ki a
Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett.
2./ Bizottságok:
2.1.

Minősítő Bizottság:
Az Egyesület tevékenysége keretében történő „TPM-díj” odaítélését megelőző illetve
ahhoz szükséges minősítő eljárás lefolytatására az Elnökség 3 tagú független Minősítő
Bizottságot vagy szükség szerint Minősítő Bizottságokat hoz létre és állít fel, amely a
TPM-ben résztvevők minősítését végzi előre rögzített szempontok és az Elnökség
útmutatása szerint, mely minősítő eljárást követően javaslatot tesz a „TPM-díj”
odaítélésére.
A Minősítő Bizottság díjazását az Elnökség állapítja meg a Bizottság létrehozásával és
tagjainak felkérésével egyidejűleg.

2.2.

Szavazatszámláló Bizottság:
A Közgyűlésen valamint a tisztségviselők megválasztásakor – szükség esetén – az
Egyesület Közgyűlése eseti Szavazatszámláló Bizottságot választ és hoz létre a
Közgyűlés levezető elnökének javaslata alapján.

2.3.

Az Egyesület feladatainak eredményesebb és hatékonyabb megvalósítása érdekében
az Elnökség az Egyesület tagjainak sorából szükség szerint – a Közgyűlés utólagos
jóváhagyása mellett – további bizottságokat is létrehozhat illetve működtethet, mely
bizottságok az Elnökség irányítása és ellenőrzése mellett az Elnökséggel egyeztetett
munkaterv alapján működnek.

3./ Apparátus:
3.1.

Az Egyesület tevékenységével kapcsolatos operatív-adminisztratív feladatok ellátására
az Elnökség apparátust hozhat létre, melynek létszámát és szervezetét oly módon
állapítja meg, hogy az biztosítsa a feladatok hatékony és gazdaságos ellátását.

3.2.

Az apparátus részt vesz a Közgyűlés előkészítésében, különböző előterjesztések
kidolgozásában valamint az Elnökség illetve az Elnök hatáskörébe tartozó döntések
előkészítésében és végrehajtásuk megszervezésében.

3.3.

Az apparátus az Elnökséggel egyeztetett munkaterv szerint végzi tevékenységét.
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XIV.
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSI SZABÁLYOK
1./ Választójog:
1.1.

Aktív választójog
A Közgyűlésen szavazati jog és aktív választójog az Egyesület valamenyi tagját
megilleti.

1.2.

Passzív választójog (válaszhatóság)
Az Egyesület választott tisztségviselője csak az a 18. életévét betöltött, egyesületi
tagsággal rendelkező magyar állampolgárságú, büntetlen előéletű természetes
személy lehet, aki addigi tevékenységével az Egyesület tagságának elismerését már
kivívta, és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.

2./ Választási szabályok:
2.1.

Az Egyesület tisztújító Közgyűlést – előrehozott vagy rendkívüli választás esetétől
eltekintve – 5 évente tart valamennyi választott állandó tisztségviselője
vonatkozásában.

2.2.

A választásról hitelesítő által hitelesített jegyzőkönyv készül.

XV.
AZ EGYESÜLET SZERVEI ÁLTAL HOZOTT
HATÁROZATOK BÍRÓSÁG ELŐTTI MEGTÁMADÁSA
1./ Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására
jutástól számított 30 (harminc) napon belül – az illetékes bíróság előtt megtámadhatja
feltéve, hogy a tag az Egyesületen belüli jogorvoslati lehetőségeket teljeskörűen
kimerítette.
2./ A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt
esetben a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

XVI.
AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA
1./ Az Egyesület bevételei:
1.1.

Az Egyesület tevékenységéhez szükséges pénzügyi forrásokat az alábbi bevételek
képezik:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

tagsági díjak
felajánlások, hozzájárulások, támogatások
rendezvények szervezéséből és lebonyolításából származó esetleges bevételek
kiegészítő tevékenységből származó esetleges bevételek
pályázati bevételek
egyéb bevételek
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1.2.

Tagsági díj
A tagok – a tárgyévben belépő új tag kivételével – évente, minden tárgyév március
31. napjáig kötelesek az éves tagsági díjat befizetni, melynek mértéke 10.000 Ft/év,
azaz Tízezer forint/év. A tagsági díj mértékét a Közgyűlés – kétharmados szavazati
többséggel hozott határozatával – állapítja meg illetve módosítja, és hagyja jóvá.

1.3.

Az Egyesület nevében vagy javára történő hozzájárulások illetve adományok gyűjtése
vagy támogatók felkutatása nem járhat az adományozók illetőleg más támogató
személyek zaklatásával, személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.
Az Egyesület címére juttatott adományokat, hozzájárulásokat, támogatásokat könyv
szerinti értéken, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

2./ Az Egyesület vagyona:
2.1.

A tagok által befizetett tagsági díjak valamint az Egyesület célját szolgáló fenti bevételi
forrásokból befolyó pénzösszegek az Egyesület vagyonát képezik, mely vagyon
oszthatatlan, azokat kizárólag az Egyesület céljának elérésére lehet fordítani.

2.2.

Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése vagy megszüntetése
esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

2.3.

Az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület vagyonáról a Közgyűlés határoz a
XVIII. fejezetben foglaltak szerint.

3./ Az Egyesület gazdálkodása:
3.1.

Az Egyesület éves költségvetés és pénzügyi terv alapján gazdálkodik. A gazdálkodás
rendjére az egyesületek gazdálkodására vonatkozó szabályok irányadók.

3.2.

Az Egyesület a tagdíjakkal, a támogatók által rendelkezésre bocsátott anyagi
eszközökkel és az esetleges gazdálkodási tevékenységből valamint az egyéb
megjelölt bevételi forrásokból befolyt pénzösszeggel gazdálkodik, amelyek
kizárólag az egyesületi célok elérése érdekében vállalt, jelen Alapszabály II.
fejezetében rögzített feladatokra kerülhetnek felhasználásra, és az Egyesület
pénzeszközeiből illetve vagyonából ily módon csak az Egyesület érdekeinek,
céljainak és feladatainak megfelelő kiadások finanszírozhatók.

3.3.

Az Egyesület a gazdálkodása során elért esetleges eredményét nem osztja fel,
annak felhasználása kizárólag az egyesületi célok elérése érdekében vállalt, jelen
Alapszabály II. fejezetében rögzített feladatokra történhet. Az Egyesület
gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

3.4.

Az Egyesület céljai megvalósításának gazdasági feltételei biztosítása érdekében
kifejtett
szolgáltatások
nyújtásával
gazdasági-vállalkozási
tevékenységet
másodlagosan folytathat.

3.5.

A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban fenntartási, ügyviteli költségek, valamint
az Egyesületet terhelő járulékok és adók megfizetésére használja fel.

3.6.

Az Egyesület a gazdálkodásáról olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből
gazdálkodási tevékenysége nyomon követhető, a tagok által bármikor ellenőrizhető.

3.7.

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért
– a tagsági díj befizetésén túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek.
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3.8.

Az Egyesület váltót illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat
ki.

3.9.

Az Egyesület gazdálkodásának részletes szabályainak meghatározására a közgyűlés
gazdálkodási, pénzkezelési vagy egyéb szabályzatot alkothat és fogadhat el.

4./ Bankszámla feletti rendelkezés:
Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az Egyesület Elnökének aláírása szükséges.

XVII.
A EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
1./ Az Egyesület megszűnik:
a.)
b.)
c.)
d.)

ha a feloszlását a Közgyűlés minősített kétharmados többséggel kimondja,
más társadalmi szervezettel egyesül,
feloszlatással,
megszűnésének megállapításával.

2./ Az Egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítését követően – vagyonának
felhasználásáról a Közgyűlés határoz azzal, hogy azt lehetőség szerint az Egyesület céljaival
azonos vagy hasonló célra kell felajánlani.
3./ Ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg, és az egyesületi
vagyon felhasználásáról ill. sorsáról nem történt rendelkezés, akkor az a hitelezők kielégítése
után állami tulajdonba kerül, és közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának
módját nyilvánosságra kell hozni.

XVIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1./ Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint az egyesülési jogról szóló
1989. évi II. tv. (Etv.) rendelkezései az irányadóak.
2./ Jelen Alapszabály egyes pontjainak érvénytelensége az egész Alapszabályt nem teszi
érvénytelenné.
3./ Az Egyesület a Csongrád Megyei Bíróságtól kéri nyilvántartásba vételét. Az Egyesület a
bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
4./ Jelen Alapszabályt az Egyesület 2008. április 25. napján tartott alakuló közgyűlése ……./2008.
(IV. 25.) Közgyűlési határozatával elfogadta és jóváhagyta.
Szeged, 2008. április 25.

……………………………………………

Dr. Péczely György
elnök

Ellenjegyezem (2008. április 25.):

