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„PAX ET BONUM” ESZTERGOMI FERENCES DIÁKEGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
A „PAX ET BONUM” ESZTERGOMI FERENCES ÖREGDIÁK EGYESÜLET 2016.
április 23. napján megtartott közgyűlésén az Egyesület Alapszabályát az alábbiak szerint
módosítja és állapítja meg, valamint egységes szerkezetbe foglalja a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.)
rendelkezéseinek megfelelően.
Előzmények: a „Pax et Bonum” Esztergomi Ferences Diákegyesületet Komárom-Esztergom
Megyei Bíróság 483-as sorszám alatt vette nyilvántartásba. Jelenleg névváltozás folytán
Tatabányai Törvényszék tartja nyilván az Egyesületet.
I.
Az Egyesület adatai
1. Az Egyesület neve:” PAX ET BONUM Esztergomi Ferences Diákegyesület
(52257/2002)
2. Az Egyesület rövidített elnevezése: Ferences Öregdiák Egyesület
3. Az Egyesület székhelye: 2500 Esztergom, Bottyán János u. 10.
4. Az Egyesület önkormányzati elven
érdekképviseleti társadalmi szervezet

működő

szakmai,

érdekvédelmi

és

5. Az Egyesület jogi személy, a Tatabányai Törvényszék 483-as szám alatt tartja nyilván.
5.1.
Az Egyesület alapító tagjainak, és jelenlegi tagjainak nevét és lakóhelyét
tartalmazó tagnévsor az Alapszabály 1. sz. mellékletét képezi, melyet elektronikus
úton tart nyilván az Egyesület, figyelemmel a személyiségi jogok védelméről szóló
jogszabályokban foglaltakra.
5.2.
Az Egyesület pártoló tagjainak jelenleg hatályos neve és címe az Alapszabály
2. sz. mellékletét képezi, melyet elektronikus úton tart nyilván az Egyesület,
figyelemmel a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokban foglaltakra.
6. Az Egyesület honlapjának címe: http://www.frankaegom.hu/
7. Az Egyesület újságjának neve: FRANKA
8. Az Egyesület címere megegyezik a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és
Kollégium címerével
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II.
Az Egyesület célja, tevékenysége
1. Az Egyesület célja:
1.1.

Az Egyesület alapvető célja az öregdiák barátság és hagyomány ápolása.

1.2.
Az ifjúság hagyománytisztelő, erkölcsi normákon alapuló, közösségért
felelősséget vállaló és a keresztény gondolkodás elvei szerinti oktatásának és
nevelésének támogatása.
1.3.
Az Esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium, az
ALMA MATER, maximális erkölcsi és anyagi támogatása minden rendelkezésére álló
eszközzel.
1.4.
Hogy minden rendelkezésére álló eszközzel gyarapítsa az Egyesület szellemi,
lelki javait.
1.5.
Hogy lehetőség szerint más kívülálló személyeknek is segítséget nyújtson a
keresztény emberhez méltó életben.
2. Az Egyesület tevékenysége:
Az Egyesület folyamatosan törekszik arra, hogy az ALMA MATER volt és jelenlegi
tanulóinak az egyesületi tevékenységét elősegítse, ezen belül országosan az
öregdiákokat a keresztény és ferences értékek megtartása érdekében összehívja.
Szervezi az öregdiákok és a jelenlegi tanulók szakmai tapasztalatcseréjét, találkozóját.
A keresztény ifjúság oktatásával kapcsolatos oktatói, tudományos feladatok
ellátásának segítése, erkölcsi értékeinek megőrzése, valamint az Esztergomi
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium múltjáról történelmi kutatások
végzése.
III.
Az Egyesület működésére vonatkozó általános szabályok
1. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, különös tekintettel a 2011. évi
CLXXV. törvényben foglaltakra (2.§. /22./pontjában meghatározott tevékenységek).
IV.
Vagyoni hozzájárulás
1. Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj éves összege a
KSH által közölt mindenkori minimálbér évi 2,5 %-a.
2. Az Egyesületbe újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a
tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8
naptári napon belül, ezt követően legkésőbb minden év május 20-a napjáig köteles az
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Egyesület házi pénztárába, vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalással
teljesíteni. Ezen összeg is a vagyoni hozzájárulást képezi.
3. A pártoló tagok anyagi hozzájárulása.
4. Természetes és jogi személyek anyagi támogatása.
5. Az esetleges reklámtevékenységből származó árbevétel költségekkel csökkentett
része.
6. A szponzorok által nyújtott támogatás összege.
7. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, és az elfogadott
támogatást az alapcél szerinti tevékenységének ellátására használja fel.
8. Magyarország által nyújtott állami támogatás összege.
9. Pályázatokon elnyert pályadíjak összege.
10. Minden olyan közhasznú és egyéb gazdasági tevékenységből származó bevétel, egyéb
bevétel, melyet a jogszabály és az Alapszabály nem tilt.
11. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az
Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységet
(továbbiakban alapcél szerinti tevékenység) folytathat, és célja, megvalósítása,
gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, gazdasági vállalkozási tevékenységet
végezhet. Ezen tevékenység az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyeztetheti.
12. Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem
veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének
fenntartását. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres az
elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül, az elérni
kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradványösszegeket más
hasonló célok támogatására átadhatja, rendezvényeket tarthat, melynek bevételeit a
rendezvény céljából, meghatározott körben használja fel.
13. Az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület vagyona az Esztergomi Temesvári
Pelbárt Ferences Gimnáziuma és Kollégiumra száll.
V.
A tagság
1. Az Egyesület tagja lehet az a 18. életévét betöltött nagykorú természetes személy, aki
az Egyesület célkitűzéseivel egyetért, és a célok megvalósítása érdekében
tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az Alapszabályban foglalt
rendelkezéseket elfogadja és legalább három tanévet a Temesvári Pelbárt Ferences
Gimnázium és Kollégiumban töltött el.
3
Szerkesztette és ellenjegyezte: SZENTES Ügyvédi Iroda, dr. Szentes Béla,1123 Bp, Alkotás u. 39/A.

„PAX ET BONUM ESZTERGOMI FERENCES ÖREGDIÁK EGYESÜLET Alapszabálya

2. Az Egyesület tagja lehet a Gimnázium igazgatója és felvétel esetén a Gimnázium volt
és jelenlegi oktatója is.
3. Az Egyesület pártoló tagja lehet mindazon természetes vagy jogi személy, aki az
Egyesület céljával, tevékenységével egyetért és anyagi hozzájárulásával az Egyesület
munkáját támogatja.
VI.
A tagsági jogviszony keletkezése
1. Az egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik.
Az Egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával
keletkezik. A belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a
kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak a meghozatalát követő 8 napon
belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező
számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
2. Az Egyesületbe történő belépés illetőleg az abból való kilépés kizárólag önkéntes
alapon működik.
3. A tagsági jogviszony akkor jön létre, amikor is az Elnökség a tag felvételi kérelmét
elfogadja.
4. Az Egyesület tagjai sorába csak és kizárólag az a személy vehető fel, aki az Egyesület
Alapszabályát – belső szabályzatait – magára nézve kötelezőnek ismeri el.
VII.
A tagsági jogviszony megszűnése
1. A tagsági jogviszony megszűnik
- a tag kilépésével,
- ha a tagot az Egyesület tagjai sorából kizárják,
- a tag halálával.
2. A tagsági jogviszonyát a tag az Egyesület Elnökségéhez címzett írásbeli
nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a
nyilatkozatának az Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
3. Az Elnökség nyílt szavazással, kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a tagot, aki
jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan megsérti vagy
ismételten sértő magatartást tanúsít.
Kizárható a tag akkor is, ha 24 hónapon (2 év) keresztül elmaradt a tagdíj
megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható
ki, ha legalább 24 hónapos mulasztás elteltét követően az Elnökség írásban –
póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő
figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a
póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.
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A kizárási eljárást bármelyik tag, vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az
Elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére meg kell hívni,
azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű, meghívás ellenére történő
távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza.
(Szabályszerű meghívásnak kell tekinteni a posta, telefon, fax, email útján történő
meghívást). Az ülésen biztosítani kell az eljárás alá vont személy védekezési
lehetőségét. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A meghatalmazott
személynek – képviselőnek – írásbeli meghatalmazással szükséges rendelkeznie. A tag
kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni, és indokolással kell ellátni, az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást. Az Elnökség a kizárásról szóló
határozatot a tag kizárási eljárás megindításától számított 30 napon belül köteles
meghozni és 8 napon belül igazolható módon, írásban kell közölnie az eljárás alá vont
taggal. Az Elnökség kizáró határozata ellen az érintett tag a kézhezvételtől számított
15 napon belül a Közgyűléshez fellebbezést nyújthat be. A Közgyűlés a fellebbezés
tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A
Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban
igazolható módon közli az eljárás alá vont taggal.
VIII.
A tagok jogai
1. Az Egyesület tagja jogosult
a.) az Egyesület tevékenységében részt venni
b.) az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni
c.) a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
d.) az Egyesület irataiba betekinteni arról másolatot készíteni saját költségére
e.) az Egyesület tagja jogosult arra, hogy az Egyesület tisztségviselőjévé válasszák,
amennyiben vele szemben a jogszabályban (Alapszabályban) meghatározott kizáró
ok nem áll fenn
A tag a Közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is
gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű
magánokirati formában kell írásba foglalni, és azt az Elnök vagy a Közgyűlést
levezető Elnök részére az Elnökségi ülés, vagy a Közgyűlés kezdetén átadni.
A Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.
Az Egyesület tagjait megilletik mindazon jogosultságok, amelyeket a vonatkozó
jogszabályok az Alapszabály, vagy a belső szabályzat tartalmazza.
2. Az Egyesület pártoló tagja jogosult
a.) az Egyesület tevékenységében részt venni
b.) az Egyesület rendezvényén megjelenni
c.) használhatja a tiszteletbeli vagy pártoló tag címet
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IX.
A tagok kötelezettségei
1. Az Egyesület rendes illetőleg pártoló tagja:
a.) az Egyesület tagja köteles az Egyesület céljának megvalósulása érdekében tőle
telhetően támogatást nyújtani
b.) nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület
tevékenységét
c.) köteles a tagdíjat (pártoló tagsági támogatást) annak esedékességéig megfizetni
d.) köteles az Egyesület Alapszabályának, a döntéshozó szerv határozatainak a rá
vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.
e.) köteles a lakcímét (székhelyének címét) annak megváltozását követő 8 naptári
napon belül az Elnökséghez írásban bejelenteni
f.) az Egyesület tagja köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott
feltételeknek
g.) az Egyesület rendes, illetőleg pártoló tagját terhelik mindazon kötelezettségek,
amelyeket a vonatkozó jogszabályok vagy az Alapszabály tartalmaz
X.
Az Egyesület szervei
1. Az Egyesület szervei
a.) Közgyűlés
b.) Elnökség
c.) Felügyelő Bizottság
A Közgyűlés
2. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve.
3. A Közgyűlésen az Egyesület tagjai vesznek részt.
4. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) az Alapszabály módosítása
b.) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása
c.) vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása
d.) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj mértékének megállapítása
e.) az éves beszámoló – ezen belül az Elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének – elfogadása
f.) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, abban az esetben, ha a
vezető tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll,
g.) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt
h.) a jelenlegi és a korábbi egyesületi tagok, és a vezető tisztségviselők elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés
i.) döntés mindazon kérdésekben, amelyet a jogszabály vagy az Alapszabály a
hatáskörébe utal
5. A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
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6. A Közgyűlést az Elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött
meghívóval, elsődlegesen az Egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható
módon (postai úton, fax, email és telefon, és az Egyesület székhelyén kihelyezett
hirdetőtáblán).
Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül az ajánlott vagy
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére
történő kézbesítés, azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus
tértivevény). Fax útján történő értesítés esetén a fax „fejléc”-ben foglaltak az igazolás
dokumentumai. Telefonon történt meghívás esetén a híváslista bír bizonyító erővel.
A közgyűlési meghívót az Egyesület székhelyén és honlapján illetőleg újságjában
nyilvánosságra kell hozni.
7. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha a tagok egyharmada az ok és cél
megjelölésével ezt kívánja, vagy ha a Bíróság elrendeli, illetőleg, ha jogszabályban
módosítás állott be.
8. A közgyűlési meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét
idejét, és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább
olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat
kialakíthassák.
9. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől és/vagy közzétételétől számított 3 munkanapon
belül a tagok és az Egyesület szervei az Elnökségtől a napirendi pont kiegészítését
kérhetik a kiegészítés írásbeli indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az
Elnökség rendes ülésén 2 napon belül dönt. Az Elnökség a napirend kiegészítését
elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a
kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított,
legkésőbb 2 napon belül, igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített
napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a Közgyűlés a
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt
napirenden szereplő valamennyi kérdésben csak akkor hozható határozat, ha
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul.
10. A határozatképtelenség miatti megismételt közgyűlést az Elnökség 30 napon belül
köteles ugyanazon napirendi pontokkal összehívni, akként, hogy köteles tájékoztatni
az Elnökség a meghívóban a tagokat arról, hogy a megismételt közgyűlésen a
jelenlévők szavazata dönt.
11. A Közgyűlésen hozott határozatok nyilvántartásáról az Elnök köteles gondoskodni
(Határozatok könyve).
12. Az Elnök köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
a.) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi
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b.) az Egyesület előre láthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni, vagy
c.) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került
Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az Egyesület
megszüntetéséről dönteni
d.) abban az esetben, ha a Felügyelő Bizottság a Közgyűlés összehívását
kezdeményezi
13. A Közgyűlés ülései nem nyilvánosak, csak a tagok és a meghívott személyek vehetnek
részt a Közgyűlésen.
14. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő
szavazásra jogosult tag részt vesz. A határozatképességet minden egyes
határozathozatalnál külön vizsgálni szükséges.
15. A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a
határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és
szavazásra jogosult tagok számát. A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását
megelőzően egyszeri szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető Elnök
személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét,
valamint szükség esetén a két fős, szavazatszámláló bizottságot.
16. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két
jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát,
döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogató és ellenző
számarányát (ha szükséges személyét is).
17. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett
szavazatok többségével határozza meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az
a tag.
a.) akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, vagy az Egyesület terhére
másfajta előnyben részesít
b.) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni
c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani
d.) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja
e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll, vagy
f.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben
18. A Közgyűlés határozatát - az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában
– egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Egyesület Alapszabályának
módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges. Az Egyesület céljának módosításához, és az Egyesület megszűnéséről
szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
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19. A közgyűlési határozatokat a levezető Elnök szóban kihirdeti, és az érintett tagokkal a
határozat meghozatalát követő 8 naptári napon belül írásban, igazolható módon is
közli. A határozatokat az Egyesület honlapján közzé kell tenni.
20. Az Elnökség döntése alapján közgyűlés összehívása nélkül írásban is lehet szavazni.
Az írásbeli szavazás alkalmazásáról kizárólag az Elnökség dönt, elsősorban olyan
kérdésekben van helye írásos szavazás megtartásának, amelyek megtárgyalására
szükségtelen a Közgyűlést összehívni, mivel a tagok birtokában vannak a szükséges
információknak, vagy azokat az előterjesztés tartalmazza.
Az írásbeli szavazás rendje: az írásba foglalt határozati javaslatot – a szükséges
információkkal és az Elnök írásos véleményével együtt az Elnök írásban kézbesíti a
tagoknak az írásbeli szavazásra kitűzött határidőt megelőző 15 naptári nappal
korábban (írásbeli szavazólap).
Az írásbeli szavazólap nyomtatványon fel kell tüntetni
a.) szó szerinti határozati javaslat(ok)at
b.) a határozati javaslat(ok)ra ugyanúgy adható lehetséges választ („egyetértek”, „nem
értek egyet”, „tartózkodom a szavazástól”)
c.) a szavazatok leadásának módját, helyét és határidejét
A kitöltött, aláírt és leadott szavazólap akkor érvényes, ha abból egyértelműen kitűnik
a.) a tag neve és aláírása
b.) a határozati javaslatra adott egyértelmű válasz (aláhúzás, kiemelés, törlés stb.)
A szavazat leadására annak kézhezvételétől számított legkevesebb 15 naptári nap szerinti
határidőt kell biztosítani. A kitöltött szavazólapokat a szavazás leadásának határidejéig
vissza kell juttatni az Elnökséghez, aki megvizsgálja a szavazatok érvényességét,
összeszámlálja a szavazatokat, annak eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül - ha valamennyi tag
szavazata ezt megelőzően megérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától
számított 3 napon belül - az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további
3 napon belül közli a tagokkal (email, posta, hirdetmény útján). A határozathozatal napja a
szavazási határidő utolsó napja. Abban az esetben, ha valamennyi szavazat korábban
beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének a napja.
Jelen határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot
megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a
határozathozatali képességhez szükséges lenne közgyűlés tartása esetén.
Ha bármely tag a Közgyűlés megtartását indítványozza, a Közgyűlést az Elnökségnek 30
munkanapon belül össze kell hívnia.
Az írásbeli szavazást elektronikus levelezés útján is le lehet folytatni, amennyiben ezt
egyik tag sem kifogásolja meg. A szavazás elektronikus úton való lebonyolításáról az
Elnök dönt Az egyesület ügyvezető szervének és döntéshozó szervének ülése személyes
részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is lefolytatható, akkor,
ha a létesítő okirat az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket, valamint azok
alkalmazásának feltételeit és módját úgy határozza meg, hogy a tagok azonosítása és a
tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított legyen.
Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a
meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek.
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Ha a döntéshozó szerv ülésén hozott határozatot be kell nyújtani a nyilvántartó
bírósághoz, jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ügyvezető aláírásával hitelesít..
21. Az Egyesület egyéb szerveinek működésére a Közgyűlésre vonatkozó szabályok az
irányadók, abban az esetben, ha a jogszabályok, a jelen Alapszabály vagy más
szabályzat másként nem rendelkezik.
Elnökség
22. Az Elnökség az Egyesület 7, azaz hét elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely
dönt mindazon kérdésekben, amelyet a jogszabály vagy az Alapszabály nem utal a
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
Az Elnökség elnökből, elnök-helyettesből, titkárból, és 4 további tagból áll, akiket a
Közgyűlés választ meg 5 (azaz öt) éves időtartamra. Az esztergomi Temesvári Pelbárt
Gimnázium és Kollégium mindenkori igazgatója az Elnökségnek hivatalból tagja.
23. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.
24. Az Elnökség határozatképes, ha legalább 5 részvételre jogosult elnökségi tag jelen
van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a döntést
elvetettnek kell tekinteni.
25. Az Elnökségi határozat meghozatalakor nem szavazhat az a személy,
a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít
b.) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni
c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani
d.) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja
e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel, többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll, vagy
f.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben
26. Az Elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tagokkal a
határozat meghozatalát követő 8 naptári napon belül igazolható módon is közli a
határozatoknak az Egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
27. Az Elnökség tagjai tiszteletdíjban vagy munkadíjban nem részesülhetnek, igazolt
költségeik megtérítését azonban igényelhetik az Egyesülettől.
28. Az Egyesület vezető tisztségviselői
a.) Az Egyesület Elnöke Lukovits Milán (an.: Zergi Ilona, 1025 Budapest, Kapy utca
29/a)
b.) az Egyesület Elnök-helyettese dr Gergó Lajos (Pula Magdolna, 1155 Budapest, Bulcsú
utca 57.)
c.) az Egyesület Titkára dr Bartos Richárd Gábor (dr Mészáros Eszter, 1048 Budapest,
Tóth Aladár utca 21.)
d.) az Elnökség tagjai
1. Steindl Balázs (an.: Zink Mária, 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky út 45.
TT.2. a)
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2. Krémer József Imre (an.: Mészáros Klára, 9063 Nagybajcs, Honvéd út 9. )
3. Kovács Gábor (an.: Hegedűs Julianna, 2500 Esztergom, Bajnok utca 1.)
4. Kiss Péter (an.: Czuck Mária, 1048 Budapest, Falemez utca 4.)
29. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a.) a vezető tisztségviselők megbízása időtartamának lejártával,
b.) visszahívással,
c.) lemondással,
d.) a vezető tisztségviselő halálával,
e.) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával,
f.) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Egyesület
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével, vagy
megválasztásával, ennek hiányában, legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik
hatályossá.
30. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, aki teljes cselekvőképességgel bír.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, aki bűncselekmény elkövetése miatt jogerős
szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól nem mentesül. Nem lehet vezető tisztségviselő az, aki
közügyektől eltiltott ítélet hatálya alatt áll. Nem lehet vezető tisztségviselő az a
személy, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Az eltiltást kimondó határozatban
megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselő tevékenységtől.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyekre is alkalmazni
kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
31. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a.) az Egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala
b.) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése
c.) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése
d.) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása
e.) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése
f.) az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása
g.) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre
h.) a tagság nyilvántartása
i.) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése
j.) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése
k.) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele és
l.) a tag felvételéről való döntés
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m.) az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztásának előkészítése
n.) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály a hatáskörébe
utal
32. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább kettő (2) alkalommal tartja.
Az Elnökségi ülést az Elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött
meghívóval, elsődlegesen az Egyesület székhelyére hívja össze, írásban, igazolható
módon.
Az Elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, az
Elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a
meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok
álláspontjukat kialakíthassák.
33. Az Elnök jogai és kötelezettségei
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

h.)
i.)

j.)

képviseli az Egyesületet
önálló aláírási joggal rendelkezik
általános jelleggel ellátja az elnökségre háruló feladatokat
pénz kezelésére kijelölt tagokat (kezelőket) elszámoltatja a tagság pénzével
figyelemmel kíséri és ellenőrzi a kiadások számláit
megbízólevéllel látja el, szükség esetén az eljáró személyeket (pl. pénzügyi
intézkedések megtétele)
a tagságtól illetőleg harmadik személyektől bármilyen jogcímen befolyt összeg
kezelését ellátja, illetőleg folyamatosan ellenőrzi ezen pénzeszközök
felhasználását
az Elnök további feladata, hogy az Egyesület tevékenysége során keletkezett
dokumentációt ellenőrizze, és (elektronikus úton) megőrizze
az Elnök minden esetben köteles a Közgyűlés határozatainak megfelelően az
intézkedéseket megtenni. Az Elnök köteles továbbá a tagság észrevételeit
mérlegelni és figyelembe venni az eljárása során
az Elnök jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők
ellátásával megbízni, és ezen személy tevékenységét az Elnök köteles ellenőrizni

34. Az Elnök-helyettes jogai és kötelezettségei:
a.) az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti az Elnököt
b.) az Elnök akadályoztatása esetén bármely elnökségi taggal közösen aláírási joggal
rendelkezik azzal, hogy erről lehető legkorábbi időpontban az Elnököt köteles
tájékoztatni
c.) teljes körűen helyettesíti az Elnököt, ha az Elnök 3 hónapot meghaladóan
akadályoztatva van az elnöki feladatok ellátásában. A teljes körű helyettesítéshez a
Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
35. A Titkár jogai és kötelezettségei:
a.) a Titkár gondoskodik az Egyesület pénzállományainak kezeléséről
b.) kezeli a számlákat és a nyilvántartásokat
c.) gondoskodik a pénztárkönyv kezeléséről
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d.) a Titkárnak joga, hogy javaslatot tegyen, szükség esetén, pénztáros személy
megválasztására
e.) a Titkár köteles az Egyesület működése során a törvényes működést biztosítani, ha
jogszabálysértést, alapszabálysértést, vagy valamely visszaélést illetőleg ennek
gyanújának felmerülését észleli, a lehető leghamarabb, de 3 munkanapnál nem
hosszabb időponton belül, köteles az Elnököt rövid úton értesíteni
f.) a Titkár köteles gondoskodni arról, hogy mind a Közgyűlés, mind az Elnökség
minden lényeges döntése jegyzőkönyvben kerüljön rögzítésre.
g.) a Titkár köteles mind a Közgyűlés mind az Elnökség által hozott döntéseket a
Határozatok könyvében feltüntetni az erről vezetett nyilvántartást napra készen
vezetni.
36. Felügyelő Bizottság
a.) Az Egyesületnél – mivel az Egyesület tagságának létszáma a 100 főt meghaladja –
Felügyelő Bizottság működik (Ptk. 3:82.§ (1)bek.)
b.) A Felügyelő Bizottság 3 személyből áll (Elnökből és 2 tagból), valamennyit a
Közgyűlés választja meg egyszerű többséggel és nyílt szavazáson. A Felügyelő
Bizottsági tagok személyére bármely tag tehet előzetesen javaslatot. A Felügyelő
Bizottság tagjai nagykorú és cselekvőképességét korlátozó döntés hatálya alatt
nem álló személyek lehetnek.
c.) A Felügyelő Bizottság tagjainak és Elnökének a megbízatása 5 évre szól
d.) A Felügyelő Bizottság elnöke dr. Kunfalvi Zoltán (an.: Holdampf Mária, 1125
Budapest, Sárospatak út 30/C A. ép. fsz. 1.)
e.) A Felügyelő Bizottság tagjai
1. Panyi Zsolt (an.: Hernádi Anna, 2000 Szentendre, Nap utca 52.)
2. dr Szabó Ferenc Tibor (an.: Győri Éva, 2532 Tokodaltáró, Kalamár J. utca
6.)
A Felügyelő Bizottság joga és kötelezettsége
- a Felügyelő Bizottság köteles a tagok vagy az alapító döntéshozó szerve elé
kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a
döntéshozó szerv ülésén ismertetni
- a Felügyelő Bizottság köteles az Egyesület működését és gazdálkodását
ellenőrizni, ennek során
- a Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlést vagy az Elnökséget tájékoztatni
és ennek összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
o az Egyesület működése során olyan jogszabálysértést, vagy az
Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, (mulasztás)
történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása illetve enyhítése a Közgyűlés vagy az Elnökség döntését
teszi szükségessé
o a Felügyelő Bizottság köteles az Elnökséget vagy a Közgyűlést
összehívni és tájékoztatni, ha a vezető tisztségviselők felelősségét
megalapozó tény merül fel
A Közgyűlést illetve az Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől
számított 30 naptári napon belül – intézkedés megtétele céljából össze kell hívni. Ezen
határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés illetve az Elnökség összehívására a
Felügyelő Bizottság is jogosult.
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Ha a Közgyűlés vagy az Elnökség törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges
intézkedéseket nem teszi meg 8 naptári napon belül, akkor a Felügyelő Bizottság köteles 3
munkanapon belül értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagja az a személy, aki az Elnökségnek tagja,
valamint az a személy, aki az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. Nem
lehet továbbá a Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagja, aki az Egyesület cél szerinti
juttatásából részesül. Illetve az előzőekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó
kizáró ok áll fenn. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták.
A Felügyelő Bizottság működésére, amennyiben jogszabály a jelen Alapszabály, vagy más
belső szabályzat másként nem rendelkezik, az Elnökségre vonatkozó szabályok az irányadók.
Ennek megfelelően az Elnökség vonatkozásában rögzített összeférhetetlenségi szabályokat is
alkalmazni kell a Felügyelő Bizottság vonatkozásában.
A Felügyelő Bizottság működése: a Felügyelő Bizottságot a Felügyelő Bizottság Elnöke hívja
össze (a jogszabályokban rögzített esetben az Elnök illetőleg az Elnökség is jogosult a
Felügyelő Bizottságot összehívni).
A Felügyelő Bizottság üléseit évente 2 alkalommal tartja, melynek helyét, idejét, napirendjét az ülés időpontját megelőzően legalább 8 nappal – közli a Felügyelő Bizottság Elnöke a
Felügyelő Bizottság tagjaival.
A Felügyelő Bizottsági tagok a fentiek vonatkozásában véleményüket – a fenti, ülésre
vonatkozó határidők alkalmazásával – írásban is megadhatják azzal, hogy a beérkező írásbeli
véleményeket a Felügyelő Bizottság Elnöke összesíti.
A Felügyelő Bizottság ülése nem nyilvános. Az Elnök jogosult a Felügyelő Bizottság ülésére
más személyt is meghívni.
A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha legalább 2, azaz kettő szavazati joggal
rendelkező tagja van.
A Felügyelő Bizottság határozatait a jelen lévő szavazati joggal rendelkező tagoknak az
egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet
kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell a megjelentek névsorát, az ülés lefolyásának
lényegesebb mozzanatait, napirendi pontokat, és az indítványokkal kapcsolatos határozatokat.
A jegyzőkönyvet a jelenlévő Felügyelő Bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítik.
A Felügyelő Bizottság ülésén született döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melynek
tartalmaznia kell a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, valamint a határozatot
támogatók és ellenzők számarányát. Valamint – nyílt szavazás esetén – személyét.
f.) A Felügyelő Bizottság Elnöke minden évben legalább egy alkalommal köteles
beszámolni a Közgyűlésnek a Felügyelő Bizottság munkájáról
g.) A Felügyelő Bizottság köteles – szükség esetén – az éves mérlegbeszámolót
ellenőrizni, és javaslatot tenni a Közgyűlésnek annak elfogadására, vagy
elutasítására
A Felügyelő Bizottság Elnöke a Felügyelő Bizottság ülésén szóban kihirdeti a határozatait és
az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban közli, illetőleg
szükség szerint az Egyesület honlapján közzé teszi.
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XI.
Záró rendelkezések
A „PAX ET BONUM” ESZTERGOMI FERECES DIÁKEGYESÜLET ezen módosított
Alapszabályát az Egyesület 2016. április 23. napján megtartott Közgyűlésen egyhangúlag
elfogadta.
A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.) és az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.)
rendelkezései az irányadók.
Kelt, Esztergomban, 2016. április 23. napján
…………………………….
Lukovits Milán
Elnök

Záradék
dr Szentes Béla Gyula ügyvéd aláírásommal igazolom, hogy a jelen Alapszabály egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a Létesítő okirat - módosítások alapján hatályos
tartalmának egységes szerkezetbe foglalva.
Szerkesztettem és ellenjegyeztem,
Esztergomban 2016. április. 23. napján

....................................................
dr. Szentes Béla Gyula ügyvéd
okl. gazdasági mediátor
gazdasági büntetőjogi szakjogász
SZENTES Ügyvédi Iroda
H-1123 Budapest, Alkotás u. 39/A.
tel.: +361-221-3720, fax:+361-225-3720
email: ugyved@szentesiroda.hu
www.szentesiroda.hu
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