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Az Internetes Bélyeggyűjtő Klub 2014. szeptember 19. napján tartott 
Közgyűlése a 2011. évi CLXXV. tv., a 2011. évi CLXXXI. tv., valamint a 2013. évi 
V. tv. alapján az egyesület Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja, a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalva azzal, hogy a módosítás az 
Alapszabályban dőlt betűvel kerül feltüntetésre. 
 
 

A bélyeggyűjtők egy csoportja úgy határozott, hogy tevékenységének szervezésére 
és képviseletére az 1989. évi II. törvény alapján társadalmi szervezetet alapít, 
melynek működési szabályait jelen Alapszabályban rögzíti: 
 

1. A társadalmi szervezet elnevezése: 

1.1. A szervezet teljes megnevezése:  Internetes Bélyeggyűjtő Klub 
1.2. A szervezet rövid megnevezése:  IBK 
1.3. A szervezet formája:  egyesület 
1.4. Az egyesület   jogi személy 
1.5. Az egyesület székhelye:   Bélyegmúzeum 
  1074 Budapest, Hársfa u. 47. 
1.6. Az egyesület képviselője:  az elnök. 

2. Az egyesület célja és tevékenységei: 

2.1. Az egyesület célja a magyar bélyeggyűjtők összefogása, a filatéliai kutatások 
elősegítése és támogatása, a bélyeggyűjtés népszerűsítése, a bélyeghamisítás 
visszaszorítása, az ifjúsági bélyeggyűjtés támogatása, a magyar filatéliai kincs – 
mint a kulturális örökségünk része – megőrzése. 
 
2.2. Az egyesület tevékenységei: 

a) Bélyeggyűjtő hobbitevékenység és rendezvények szervezése; 
b) Ifjúsági bélyeggyűjtés támogatása; 
c) Filatéliai nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
d) Filatéliai tudományos tevékenység, kutatás; 
e) Filatéliai tárgyú kutatások, publikációk támogatása, elősegítése; 
f) Kulturális tevékenység; 
g) A Kulturális örökség megóvása; 
h) Más filatéliai szervezetekkel való együttműködés; 
i) Minden egyéb, a filatéliával kapcsolatos tevékenység. 

 
2.3. Az egyesület cél szerinti közhasznú tevékenységei: 

 
a) Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai 

stratégia kialakításban a 2004. évi CXXXIV. tv. 5.§ (3) bekezdése alapján  
b) Fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás a 2011. évi CXC. tv. 4.§ (1) 

bekezdés a)-u) pontjai alapján 
c) Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának támogatása az 

1991. évi XX. tv. 121.§ a)-b) pontjai alapján 
d) A helyi közművelődési tevékenység támogatása, kulturális örökség helyi 

védelme a 2011. évi CLXXXIX. tv. 23.§ (4) bekezdés 13. pontja alapján 
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Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a 
közhasznú szolgáltatásaiból. 

 
2.4. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  
 
2.5. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
 
2.6. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 
létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 

3. Az egyesület tagjai: 

3.1. Az egyesület tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy 
amely: 

a) Kinyilvánítja, hogy az egyesület tagja kíván lenni; 
b) Elfogadja az Alapszabályt; 
c) Kitölti és aláírva benyújtja a tagsági kérelmét; 
d) Vállalja a tagdíj megfizetését. 

 
3.2. 18 év alatti jelentkező esetén szülő vagy törvényes képviselő írásos 
hozzájárulása is szükséges a jelentkezés elfogadásához. 
 
3.3. A jogi személyt a meghatalmazottja képviseli tagként a Közgyűlésen, egy 
szavazati joggal. 
 
3.4. Az új jelentkező tagsági kérelméről az Elnökség dönt a soron következő 
elnökségi ülésen. 
 
3.5. Az egyesület tagjairól és a tagdíjak fizetéséről nyilvántartást kell vezetni. 

4. Az egyesületi tag jogai: 

4.1. Minden tagnak joga, hogy 
a) Kinyilvánítsa véleményét, állásfoglalását, javaslatát az egyesület 

működésével és tevékenységével kapcsolatban; 
b) Észrevétellel, javaslattal forduljon az egyesület szerveihez; 
c) Javaslataira érdemi választ kapjon; 
d) Igénybe vegye az egyesület szolgáltatásait; 
e) Részt vegyen az egyesület rendezvényein, összejövetelein; 
f) Igénybe vegye azokat a kedvezményeket, melyeket más szervezetek, 

vagy az egyesület a tagoknak – egyesületi tagságukra tekintettel – biztosít. 
g) választó és választható legyen az egyesület tisztségeire; 
h) szavazati joggal rendelkezzen a Közgyűlésen. 

5. Az egyesületi tag kötelességei: 

5.1. Az Alapszabályt elfogadja; 
5.2. A tagdíjat határidőre megfizesse. 
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6. Az egyesület tagjának tagsági viszonya megszűnik: 

6.1. A tag elhalálozása vagy jogi személy esetén jogutód nélküli megszűnésével; 
6.2. Az egyesületből való kilépése esetén, melyet az Elnökségnek kell 
bejelentenie. A tagsági viszony a kilépés bejelentésének tényével és a bejelentés 
dátumával megszűnik. 
6.3. Az Alapszabály súlyos megsértése esetén az Elnökség tagsági viszony 
megszüntetésére vonatkozó határozata alapján. Az eljárás megindításáról és 
lezárásáról a tagot írásban kell tájékoztatni. A tag 30 napon belül fellebbezhet a 
Felügyelő Bizottságnál. A Felügyelő Bizottság a fellebbezés tárgyában hozott 
határozatáról a tagot és az Elnökséget 15 naptári napon belül írásban értesíti. A 
tag a határozat ellen bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. 
6.4. A tagsági viszony törlése esetén. 

7. A tagsági viszony törlése: 

7.1. Az egyesület tagjának tagsági viszonya törlésre kerül, ha tagsági díját 
felszólítás ellenére sem fizeti meg. 
7.2. A törlés előtt 30 nappal írásban fel kell szólítani a tagot elmaradásának 
pótlására. 

8. Az egyesület szervezete: 

8.1. Az egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, ügyvezető szerve 
az Elnökség, ellenőrző szerve a Felügyelő bizottság. 
 
Összeférhetetlenségi szabályok: 
 
Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője az a személy, akit 
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 
aki az egyesület tevékenységét érintő foglalkozástól való jogerős eltiltás hatálya 
alatt áll, illetve aki vezető tisztségviselői tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt 
áll. 

 
 A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv 
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. 

 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az 
egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatás. 

 
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 
személy, aki 

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy 
tagja  
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b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az 
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban 
foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 
 A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző 
két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és 
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű 
adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről 
szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 
 

KÖZGYŰLÉS 

8.2. A Közgyűlés a tagok összességének gyűlése. 
 
8.3. Összehívása szükség szerint, de legalább évente egyszer történik. A 
Közgyűlés nyilvános. 
 
8.4. Közgyűlést kell összehívni 30 napon belül 

a) Az Elnökség vagy a Felügyelő Bizottság döntésére; 
b) A tagság 10%-ának ok és cél megjelölésével történő írásbeli kívánságára; 
c) Valamely elnökségi vagy felügyelő bizottsági tisztség megüresedése 

esetén; 
d) Ha a bíróság elrendeli. 
 

8.5. A Közgyűlést az Elnök hívja össze, a tagok számára a meghívót a 
Közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal kell kiküldeni a napirend 
megjelölésével. 
 
8.6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok 
több mint fele jelen van. 
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8.7. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést 30 napon belül, változatlan 
napirenddel újra össze kell hívni, melynek időpontját az eredeti meghívóban 
előzetesen közölni kell. A megismételt Közgyűlés az eredetileg kitűzött 
napirenddel a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A 
határozathozatal általában nyílt, személyi ügyekben titkos szavazással történik. 
Határozathozatalhoz a jelenlévők egyszerű többsége szükséges, kivéve az 
egyesület feloszlásával vagy egyesüléssel történő megszűnésével kapcsolatos 
döntéseket és az Alapszabály elfogadását és módosítását, melyekhez a jelen 
lévő tagok legalább kétharmados többsége szükséges. 
 
8.8. A Közgyűlés dönthet minden, az egyesület hatáskörébe tartozó kérdésben. 
Kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) Az egyesület feloszlásának vagy egyesüléssel történő megszűnésének 
kimondása; 

b) Az Alapszabály elfogadása és módosítása; 
c) A tagdíj mértékének megállapítása; 
d) Az egyesület szabályzatainak elfogadása; 
e) Az egyesület éves költségvetési tervének elfogadása; 
f) Döntés hitelfelvételről; 
g) Az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és a Választási Bizottság 

megválasztása titkos szavazással, egyszerű többséggel; 
h) Az Elnökség éves beszámolójának és azzal egyidejűleg a közhasznúsági 

mellékletének az elfogadása nyílt szavazással, egyszerű többséggel; 
i) A Felügyelő Bizottság beszámolóinak elfogadása nyílt szavazással, 

egyszerű többséggel; 
j) A gazdasági beszámolók és jelentések elfogadása nyílt szavazással, 

egyszerű többséggel; 
k) Az egyesület feloszlással és egyesüléssel történő megszűnése esetén 

döntés az egyesületi vagyon sorsáról, nyílt szavazással, a határozathoz a 
szavazásra jogosult jelenlévők legalább kétharmados többsége szükséges. 
 

8.9. A Közgyűlésen elhangzottakról kivonatos jegyzőkönyvet kell vezetni, a 
Közgyűlés határozatait írásba kell foglalni, a határozatokról nyilvántartást kell 
vezetni. 
 

ELNÖKSÉG 

8.10. Két Közgyűlés közötti időszakban az egyesület munkáját az Elnökség 
irányítja. 
 
8.11. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja meg, megbízatásuk négy évre 
szól, és újraválasztásuk esetén folyamatosan legfeljebb 12 évig tölthetnek be 
elnökségi tisztséget. 
 
8.12. Az Elnökség tagja lehet az egyesület bármely tagja, aki a közügyek 
gyakorlásától nincs eltiltva, és magyar állampolgár, a szabad mozgás és 
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tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy 
letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 
 
8.13. Az Elnökség három főből áll: elnök és két alelnök, megválasztásuk külön-
külön történik a Közgyűlés által. Az Elnökség tagja lehet az, akivel szemben az 
Alapszabály 8.1. pontjában foglalt kizáró okok nem állnak fenn. Az Elnökség dönt 
a feladatmegosztásról az Elnökségen belül. 
 
8.14. Az Elnökség feladatai: 

a) Biztosítja az egyesület szabályzatainak, közgyűlési határozatainak és a 
jogszabályoknak a betartását; 

b) Szervezi az egyesület életét az egyesület céljainak és tevékenységének 
megfelelően; 

c) Dönt a tagok felvételéről és kizárásáról; 
d) Törli a tagok tagsági viszonyát; 
e) Összehívja a Közgyűlést; 
f) Végrehajtja a Közgyűlés határozatait; 
g) Előkészíti az egyesület belső szabályzatait a Közgyűlés számára; 
h) Előkészíti az éves költségvetési tervet a Közgyűlés számára; 
i) Elkészíti az egyesület beszámolóit, gazdasági és egyéb jelentéseit; 
j) Biztosítja az egyesület iratainak nyilvántartását, biztonságos kezelését; 
k) Közzéteszi a Közgyűlés és az Elnökség határozatait az egyesületi 

honlapon, az érintetteket írásban, igazolható módon tájékoztatja a 
határozatokról. 

ELNÖK 

8.15. Az Elnök kizárólagos jogkörei és feladatai az Elnökségen belül: 
a) Képviseli az egyesületet; 
b) Munkáltatói jogkört gyakorol az egyesülettel esetlegesen 

munkaviszonyban állók felett; 
c) Utalványozási és aláírási jogot gyakorol; 
d) Összehívja az Elnökséget; 
e) Intézkedik és dönt a Közgyűlés és az Elnökség által a hatáskörébe utalt 

ügyekben; 
f) A szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki 

betekinthet, ennek korlátja az adatvédelem, vagy a személyiségi jog 
sérelme lehet. Az iratbetekintést az Elnöktől lehet kérni, aki 10 
munkanapon belül köteles a betekintést biztosítani.  

 
Az Elnök tisztségére csak 18 éven felüli tagot lehet megválasztani. 

ALELNÖKÖK 
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8.16. Feladataikat az Elnökség által megállapított munkamegosztás alapján 
végzik. Az Elnök akadályoztatása esetén az Elnök megbízása alapján 
helyettesítik az Elnököt a kizárólagos és egyéb jogok esetében. 
 
8.17. Az Elnökség működése: 

a) Az Elnökség döntéseit testületi felelősséggel hozza; 
b) Legalább évente ülést tart, de indokolt esetben szükség szerint, az 

ülésekről kivonatos jegyzőkönyvet kell készíteni; 
c) Az ülést az Elnök hívja össze az ülés előtt legalább 7 nappal a napirendi 

pontokat is tartalmazó írásbeli meghívóval. Az ülések nyilvánosak. Az 
Elnökség adatvédelem céljából, vagy a személyiségi jog sérelme esetén 
zárt ülést rendelhet el;  

d) Az ülésre az Elnökség tagjain kívül meg kell hívni tanácskozási joggal az 
FB tagjait, és tanácskozási joggal meghívhatók az egyesület tagjai, 
támogatói és más személyek is; 

e) Ülése határozatképes, ha azon mindhárom Elnökségi tag személyesen 
jelen van; 

f) Az Elnökség a határozatait egyszerű többségi döntéssel, nyílt szavazással 
hozza; 

g) A vezető szerv (Elnökség és Közgyűlés) határozatairól nyilvántartást kell 
vezetni. A nyilvántartásból megállapítható kell, hogy legyen a döntés 
időpontja, a határozat hatálya, tartalma, az ülésen résztvevő személyek, a 
határozati javaslat mellett és ellen szavazók szám és név szerint.  

h) Bármely elnökségi tisztség megüresedése esetén 45 napon belül 
Közgyűlést kell összehívni a tisztség betöltésére. A Közgyűlésig terjedő 
átmeneti időszakban az Elnökség többi tagja látja el a megüresedett 
tisztség feladatait. 

i) Az egyesület működését, a szolgáltatásainak igénybevétele módját és 
beszámolóinak nyilvánosságát az egyesület honlapján kell közzétenni. 

 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG (FB) 

8.18. Ellenőrzi az egyesület törvényes, az Alapszabály és más szabályok szerinti 
működését, és kivizsgálja az elé tárt panaszokat. 
 
8.19. Az FB 3 főből áll: egy elnök és két tag. Az FB tagjait a Közgyűlés választja 
meg, az FB elnökét az FB tagjai választják meg maguk közül. Megbízatásuk négy 
évre szól, és újraválasztásuk esetén folyamatosan legfeljebb 12 évig tölthetnek 
be felügyelő bizottsági tisztséget. Az FB tagjai az egyesületben más tisztséget 
nem tölthetnek be. 
 
8.20. Az FB tagja az egyesület bármely tagja lehet, akivel szemben az 
Alapszabály 8.1. pontjában foglalt kizáró okok nem állnak fenn. 
 
8.21.  Az FB feladatai, hatásköre: 

a) Ellenőrzi az egyesület működését; 
b) Ellenőrzi a közgyűlési és az elnökségi határozatok végrehajtását; 
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c) Ellenőrzi a társadalmi szervezetek működésére, gazdálkodására 
vonatkozó jogszabályok betartását; 

d) Előzetesen megvizsgálja és véleményezi az Elnökség gazdasági 
beszámolóját és jelentéseit; 

e) Kivizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat, és legfeljebb 15 napon belül 
érdemi választ ad. 

 
8.22. Az FB működése: 

a) Az FB tevékenységét az FB elnöke irányítja; 
b) Az FB szükség szerint, de legalább évente ülésezik; 
c) Az ülést az FB elnöke írásban hívja össze a napirend közlésével. Az ülés 

időpontját, helyét, napirendjét a meghívóban az ülés előtt legalább 3 
nappal minden taggal közölni kell; 

d) Az FB-t össze kell hívni, ha azt az egyesület bármely tagja az ok és a cél 
megjelölésével írásban kezdeményezi; 

e) Az FB ülés akkor határozatképes, ha azon mindhárom tag személyesen 
jelen van; 

f) Az FB határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza; 
g) Az FB üléseiről kivonatos jegyzőkönyvet kell felvenni; 
h) Az FB határozatairól nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásból 

megállapítható kell, hogy legyen a döntés időpontja, a határozat hatálya, 
tartalma, az ülésen résztvevő személyek, a határozati javaslat mellett és 
ellen szavazók szám és név szerint. 

 
8.23. Ha az FB működése során rendellenességet állapít meg, felszólítja az 
illetékest a rend helyreállítására, szükség esetén összehívja a Közgyűlést vagy az 
illetékes szervhez fordul. 
 
8.24. Az FB tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Elnökség ülésein. Az FB 
tevékenysége során tájékoztatást kérhet az Elnöktől, az Elnökség tagjaitól, a 
megbízottaktól, alkalmazottaktól, továbbá betekinthet az egyesület irataiba, 
könyvelésébe, és azokat megvizsgálhatja. Az FB munkájáról kizárólag a 
Közgyűlésnek tartozik beszámolni. 
 

9. Az egyesület gazdálkodása: 

9.1. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, nem nyereségérdekelt, 
tartozásaiért az egyesület a saját vagyonával felel. 
 
9.2. Az egyesület bevételei: 

a) Tagdíj; 
b) Jogi és magánszemélyek felajánlásai; 
c) Szponzori és reklám bevételek; 
d) Rendezvények bevételei; 
e) Pályázatokon elnyert összegek; 
f) Egyéb bevételek. 

 
9.3. Az egyesület kiadásai: 
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a) Az Alapszabályban meghatározott célok és feladatok megvalósítása 
érdekében felmerülő közvetlen költségek és kiadások; 

b) Eszközök és felszerelések vásárlása, javítása, tisztítása; 
c) Munkabérek, tiszteletdíjak, jutalmak; 
d) Egyéb kiadások. 

 
9.4. Az egyesület gazdasági és pénzügyi feladatait a gazdasági felelős látja el. 
Pénzügyi, számviteli, könyvelési feladatok ellátására az egyesület munkaviszonyt 
vagy megbízásos jogviszonyt létesíthet, melyről az Elnökség dönt. 
A gazdasági pénzügyi feladatok ellátásával nem bízható meg az FB tagja, ezek 
alkalmazottja és közeli hozzátartozója. 
 
9.5. A gazdasági felelős feladata az éves beszámoló előkészítése és a napi 
pénzügyi, gazdasági ügyintézés, melyről legalább félévente köteles beszámolni 
az Elnökségnek. 
 
9.6. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljai megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során eredményét 
nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja, 
és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból. 
 
9.7. Az egyesület tevékenységéhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt 
nem vehet fel, továbbá az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel 
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. Esetleges hitel 
felvételéről a Közgyűlés dönt. 

 

9.8. Az Egyesület éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet a közgyűlés 

fogadja el, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és jogállásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil 

tv.) szerinti tartalommal. 

 

10. Az egyesület megszűnése: 

10.1. Az egyesület megszűnik, ha: 
a) A Közgyűlésen az egyesület tagjainak kétharmada kimondja feloszlását; 
b) A Közgyűlésen az egyesület tagjainak kétharmada más társadalmi 

szervezettel való egyesülést határoz el; 
c) A bíróság feloszlatja; 
d) A bíróság megállapítja a megszűnését. 

 
10.2. Az egyesület feloszlással vagy egyesüléssel történő megszűnése esetén az 
egyesület vagyonáról az egyesület tagjai Közgyűlésen határoznak, a 
határozathoz a szavazásra jogosult jelenlévők kétharmados többsége szükséges. 
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11. Egyéb rendelkezések: 

11.1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
 
11.2. Jelen Alapszabályt az egyesület közgyűlése 2014. szeptember 19-én 
fogadta el 100% arányban. 
 
 

…………………………………………………….. 
Egyesület Elnöke 

 
 

…………………………………………………….. 
Felügyelő Bizottság Elnöke 


