
Az Alliance Fnan$aiw Szcgcdi l;rancia Kulturglis Eglesulet 1990. szcptember 20. nali4n
16trehozott 6s tdbbsz6r m6dositott alapszabilyat az alfbbiakban m6dositja:

Az "Alliance Francaise" Szegcdi Fmncia KultuMlis Egycslllct alapszabalya

1. Altalinos rendelkcz6sek

(1) Az Egyes0]ct nave: "Alliance Francaise" Szcgcdi Francia Kultur&lis Egyesillet.
Franciful: Alliance I rangaisc dc Szcgcd
(2) Az Egl'esiijet szdkhcl) c: 6720. Szcged. Dugonics t6r 2
(3) Az Eglesiilct 6n£116 jodi szem61y, amelynek mtlkdd6se ajelen alapszabflyban
meghatarozott rcndszcrcss6gge1, 6s szen'ezettel t6rt6nik. Az ligyesillet nyilv4ntartott
tagsiggal rcndclkczik
(4) Az Egyestllet b61yegz6Hclimta mc8cgyezik a mail'ar nlelva elncvez6ssel.
(5) Az Egl'esOlet hatiirozatlan id6tartamm alakult.

$

11. Az eO'esalet celia

Az "ALLIANCE FRANCAISE" Szegedi Francia Kultur41is Eg} csillet az 1 883-ban Pirizsban
megalakult Alliance Francaise -- ameljnek jogut6da 2008. januar l-tdl a Fondation Alliance
Francaise -- cdljaival monosulva 6s alapszabflyit alapul v6ve a fmncia nyclv 6s kultQra
tcdeszt6s6t kfvanja c16scgftcni Szegeden 6s a Del-Alnldi dgi6ban, CB}'esfteni kiv6nja
mindazokat, akik hozzA akarnak jfrulnia ftancia nyelv 6s fmncin nyclvti kultQra m61yebb
megismer6s6hez Nlagyarorszagon, s iltaliban a k6t orszag cgym6sr61 alkotott k6penek
gazdagitasahoz, c16scgitvc a nyelvi 6s kulturflis cscNt. N(indcn politikai, vallfsi 6s fiji
elHogultsag 6s t6rckv6s idcgen az Egyesiilett61, enn61fogva k6zvctlcn politikai, partpolitikai
tev6kenys6gct ncm lblytat. szen ezete pirtokt61 naggetlen. 6s azoknak anyagi t6mogaMst nem
n) qt, orsziiggjilldsi k6pvisc16jc161tet. meglei, Hovfrosi 6nkormanyzati jelOltct nem 611it 6s
ncm tamogat (201 1 . e\-iCLXXV tv. 34. $ ( 1) d) ponga).
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111. Az egyesiilet tev6kenys4ge

(1) Az Egycsillct a 201 1. dvi CLXXV tv. 34. $ (1) 1. a) pontja alapjan, eglben az EgyesUlet
alapszabalyanak 2. $. altai mc8hatarozott c61 e16Mse 4rdek6txn az a16bbi f obb foml6ban
kivanja tevdkenl's6gdt v68czni:
a) A 2011. 6vi CXC t6rv6ny a ncmzeti k6znex-eldsr61 4$ (1) aFu) alapj6n szabflyozott
neve16s 6s oktatfs" k6zlbklclat kcret4ben: Francis nyelxlanfolyamok szcrvcz6se, felk6szit6s

hawai 6s nemzetk6zi clismcrts6gQ nyelwizsgikm, ilyenek lebonl'olit6sa.
b) Akkreditilt nyclvvizsgnk6zpont mak6dtet6se, Mail'arorszdBon akkreditdlt DELF/DALE
nyelwizsgakat lebonl'olitisa,
c) Fmncia nyelvcn ltln6ttk6pz6si tevekenl's6get folytatasa.
d) A 2011. 6vi CXC t6n6ny a nemzcti k6zneve16sr61 4! (1) a)-u) alal$an szabalyozott

ncve16s 6s oktat4s" k6zfcladat kerct6bcn: A hash iskolikban a ttancia nyelv oktat4s6nak
tfmogatasa tantblyamokkal. k6nyvek, dijak adomfnlozas6\ al, vciscnyek seen'ez6s6vel,
6n6116 kiadx inyok a]kot4sdva] 6s tedeszt6dvel,
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e) A 2011. 6vi CLXXXIX tOrv6ny a Magyarorszag helyi 6nkormanyzatair61 13 $ (1) 7
alapjfn szabflyozott ,,kulturflis szolgaltatas" k6zfeladat-keret6ben: Irott, audio-vizuflis nagy
mgs jelleg(I ltancia vaal' francia nyelva kultur41is javak tetjeszt6se a megfele16 struktar6k(pl
k6nyvtar, ]n6diat6r, filmklub, ki611it6 termek 6s e16ad6 termek) megteremt6se, valamint a
hancia 6s kiiltbldi kultaratedeszt6 h:i16zatokba va16 bekapcso16das r6v6n,
1) A 2008. 6vi XCIX t6rveny az e16ad6-mtiv6szeti szervezctck tamogatisar61 6s sdatos
szabflyair61 3 $ (1) alapjan szabalyozott ,,e16ad6-m(iv6szeti te\-6kenys6g felt6tcleinek
mcgtcrcmt6sc" k6zfeladat keret6ben: Imncia 6s map)ar kulturflis 6s ismerettedeszt6
rendezv6nl'ck szervcz6sc(e16adfsok, hangversenlek, kifllft6sok, tanfcskozasok,
konfbrenci6k, versenj'ek),
g) A 2011. 6vi CXC t6rx6ny a nemzeti k6zneve16sr61 4 $ (1) a)-u) aladan szabalyozott
pedag6giai sznkinai szolgaltatas" k6zfeladat kerct6ben: Szakmai 6s tanulmanyutak,

nyelvtanulast e16segft6 utazisok e16k6szit6se, tfborok szcrvcz6se az orszagon belal,
Franciaorszagba, francis nyelva orszagokba,
h) Francia-magyar forditfsi 6s tolm6csolisi feladatok el14tasa,
i) A 2011. dvi CLXXXIX t6n'6ny a Mage'arorszag helyi 6nkormgnyzatair61 13 $ (1) 7.
alapjan szabalyozott ,,kulturalis szolgaltatas" k6zfeladat keret6ben, valamint a 2008. 6vi
XCIX t6rv6nl' az c16ad6-milv6szcti szcrvczctck tamogatasar61 6s sajatos szabalyair613 $(1)
alaMan szabflyozott ,,e16ad6-mtiv6szeti tev6kenys6g felt6teleinek megteremt6sc" k6zfeladat
keret6ben: A francia-mage'ar kultur41is kapcsolatok cgyCb foriniinak kialakitAsa 6s
tov6bbfbjleszt6se
(2) Az EgyesQlet nem haszon6rdekelts6g&, v611alkoz6si tex 6kenl's6get csak k6zhasznQ
c61jainak meg\ a16sitisa 6rdekeben, azokat nem vesz61yeztetve v6gez, gazdflkod&sa .sarin
e16rt eredm6n)6t nem osztja fel, azt 16tesit6 okimtfban meghatarozott kiizhaszni
tevekenl's6gere forditja (20 1 1. 6vi CLXXV tv. 34. $ (1) b) es c) ponga)
(3) Az Egl'csillct 3. $/1/ ponqaban lcirt k6zfcladat ellitfsa keret6ben nyQtott szolgaltatasait
bdrki ig6nybe veheti(2011. 6vi CLXXV tv. 34. $ (1) a) ponqa). A k6zfeladat ellitisa
keret6ben nyijtott szolgfltatasok ig6nybev6tele az EglcsUlct fltala helyi 6s csctcnk6nt
orszagos napilapokban, ridi6ban 6s televfzi6ban, illet61eg az Egl'cstllct sz6khiz6nak
hirdet6t6blajfn meghirdetett, nyilvanoss6gm hozott rendezv6nyein va16 r6szv6tellel illetve'm
Egl'esUlet Eln6k6hez b6rki altai eljuttatott jelentkez6ssel vary kdrelemmel t6rt6nik

IV. Tagsfgi viszonl '

(1) Az Egl'esUletnek -- az 6nk6ntess6g elve alapjan -- rcndcs tanja lehet minden nagykora
mag) ar fllampolg4r, a PvTag) arorszfg joghat69ga al& tartoz6 ncm mage-ar allampolgar
maganszem61y, valamint a NTagl'arorszagon hands jogs szem61}'ek, 6s jodi szem61yis6ggel
nem rendelkez6 szen'ezet, aki, illetve amply az Egyesiilet c61kitQz6seit a mag£6va teszi, 6s m
Alapszabalyt elfogadja.
(2) Az Egl'esUletben ajogi szem61}'ek, valamint jogi szem61yis6ggel nem rendelkez6
szcrvezctek mint tagok jogaikat mcghatalmazott k6pviselqQk atjan gyakoroljak
(3) Az EglesUletnek parto16, valamint tiszteletbeli tagiai ielehctnek.
(4) Az EgyesUlet tagjai az fltaluk ellftott tiszts6gek6rt semmitblc dijazasban ncm r6szcst)Inck
(5) A tanfblyamon r6szt\ ev6 hallgat6k, illetve a programok r6sztvev6i ncm tckinthet6ek az
Egl'estllet tagjainak
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(1) A tagok felvdtclc beldp6si nyilatkozat alapUan t6rt6nik. A rcndes ds parto16 tagok ltlv6tclc
n/ Int6z6bizottMg. a tiszteletbcli tagok felv6tele pcdig a K6zgytiles hat4sk6dbe tartozik.
(2) A tagokat a fclveteltlkr£$1, illctve annak clutasit6s6r61 1 S napon bclQI irisbun frtcsfteni kell
(3) A rcndes 6s pirto16 tagok felv6te16t elutasit6 hat6rozat ellen, annan k6zhezv6te16t61
szimitott 15 napon beltlla K6zgya16shez intezett. 6s az Egyes(ilct Eln6kdhcz benyqtand6
ltlsz61alilsnak \ an hcl\,e
(4) A fclv6telt nl'crt tagokr61 az Intez6bizotts6g nyilvintanfst vczet

(1) Az cglesUlcti tags6gi viszony nlegsztlnik
a) a tag ki16p6s4vel
b) a tag kiz6r6s4x al
c) a tagsagi jog\ iszony Egl'estilet fltali fclmondis6val
d) megszilntnek nyilvanitfssal(t6r16ssel)
e) a ta8 elhalalozasaval, illetve ajogi szcm61y tag. ds ajogi szem61yis6ggel nem nndelkez6
szervczet megsztln6s6vcl.
(2) A tag az Egycsiilethez int6zett ir6sbelihlelent6ssel b&nnikor ki16phet.
(3) A K6zgl'aids az Int6z6bizotts4g kezdcm€nycz6s4re a tisztess6ges eljfris szab41}ainak
mcgtairtlisfx al a tagok sorgb61 n kiz£r4s alapj6ul szolgi16 t6nyeket 6s bizonyft6kokat
r6szlctcscn indoko16, a jogonoslati lehct6s6gr61 va16 t£j6koztat4st is tartalmaz6, frgsbeli
hat6rozattal kizarhatja azt, aki jogszabilyl, az Egyesillet Alapszaballanak e16irimit nagy a
K6zgy(116s hatfrozatit sil)-oman vaal' ism6teltcn s6rt6 magatart4st fnlytnt. A hiitiirozat
meghozatala e16tt az 6rintett lagnak kiment6si lehet6s6get kt'll biztositanl A kiz£r6
hatirozatr61 az 6rintett szem61}t az Eln6k a kiizQ016si hatirozatra vonatkoz6 10 $ (1 7)
szabill'ok szcrint t6j4koztatja. A K6zgl'ii16s kiz£r6 hatirozntfval szcmbcn
logon'oslatnak hell'e nines.
(4) Az Intez6bizouMg a felmond4s okft dszletesen indoko16 frisbeli hatirozattal
megszantnck nyilvanida ( felmondis) a tags6gi jogviszonyt alban az esetbcn, ha az - ut6bb
bek6vetkezett v41toz4s miatt -- ncm felel meg az Alapszabfly 4. $. rendelkcz6seinek, vaal ' a
lag az c16frt tags4gi djjat a besz4mo16 targyat kepcz6 6\TC \ onatkoz6an nem llzette be, 6s azt
irfsbcli felsz61itils ellen6rc sem rcndezi. A hatdrozat meghozatalu c16tt uz 6rintctt tagnak
kiment6si lehet6#get kell biztosf tad.
(5) A tags6gix iszonl ' mcgszan6s6t I felmondis) kimond6 intezfibizottsigi hatirozat ellen,
nnnak k6zhezv6tc16t61 szimitott 15 napon belUlu K6zgl't116shez int6zctt. 6s az ligyestllct
ElnOkdhcz benyqthat6 fcllebbez6snek van helyc.
(6) A tagsagi viszony megszan6s6nek az id6pontja a 6. $.(1) a) ponqa cset6n a hatiroznt
joger6rc cmclkcd6s6nck u nada. a d) pont eset6bcn pedig az elhaliilozas, illctve a mcgsz$n6s
napUa

V. A tagsigi viszonj' keletkcz&e 6s megszan+se

VI. A tagok joBai 6s kiitelezetts6gei

( 1 ) A rcndcs tag jogai:
a) Szavazati jo98al Nszt vehet az Eg)estllct K6zgyliles6n. \linden tagnak eBy szavazata van
b) fvleBviilaszthat6 az Egyesiilet birmely tiszts6g6rc
c) Rdszt vehet az EgyesUlct rendczv6nyein.
d) lg6nybe vchcti az Egycsiilet altai nyaytott szolgaltat6sokat 6s kedx czmenyeket.
e) Az EgyesDlct tevdkcnys6g6vel kapcsolatban javaslatokat 6s inditvanl'okay tehet az
Int6z6hizottsggnak 6s a Kdzgyti16snek
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f) Az Eglesillet megbizasab61 r6szt vehet hazai 6s nemzetk6zi kant brenci6n, 6rtekezleten,
targl'alasokon. Az Egyestilet hivatalos kikilld6ttjek6nt azonban k6teles az Egyes(net
allaspontjft k6pvisclni.
g) Jogosult az Egycstllet birmcly szcrv6nek a t6rv6nys6rt6 hat&nozatit bir6sag e16tt
megtamadni
(2) A render tag k6telezetts6gei
a) A tag k6teles betartani az Eglesiilet Alapszab£ly6nak, eg}6b szabiilyzatainak
rendelkez6seit, 6s az Egyes(net szen'einek a hatirozatait.
b) K6teles teljesiteni az egl'esQleti tev6kenys6ggel kapcsolatos 6nk6nt villalt feladatokat
c) K6teles az egyestlleti tagdijat bellzetni. Az dyes tagdij befizet6se - a be16p6s id6pontjat61
fUggctlcnul- a be16p6st k6vct6 30 napon beltll, illetve minden 6v 6ebruir 28. napjaig
cscd6kcs

(1) Pirto16 tags6got 16tesithet az Alapsznbaly 4. $.-ban ltlsoroltak k6ztll bfrki, aki be16p6si
nyilalkozataban ezt a tagsagi fomlit vglasz\ja. A p6rto16 tagra a render tag jogai 6s
kdtelezetts6gei vonatkoznak, az a14bbi elt6r6sekkel
a) A K6zgy(116sen tanacskozasi, 6s javaslatt6teli joggal vesz r6szt
b) Tiszts6gre nem vglaszthat6.
(2) A 14. 61et6v6t bct61tCitt, 6s ncm cselekv6k6ptclen kiskor0 szem61y nagykorasaganak
megszerz6s6ig az Egl'esuletbcn csak parto16 tagsagot 16tcsithct, t6r\ Cn>'es k6pviselqe
bclecgycz6s6vcl, vary ut61agos j6v6hagyasaval
(3) Az Altalfnos iskola 7. 6s 8. osztalyos tanu16ja a t6r\ 6n) es k6pviselqje jognyilatkozntaval
16tesithet pfrto16 tags6got

(1) Tiszteletbeli tagnak veheti fda K6zgy(lies mindazokat a szem61yeket, akik az EgyesUlet
c61jainak a ]negva16sitasaban, az Egyesiilet tev6kenys6g6nek a tamogatasaban kiemclked6
munkit v6geztek.
(2) A tiszteletbelitagra a rcndcs tagjogai 6s k6tclezctts6geix onatkoznak, az alibbi elt6r6ssel
a) A K6zgyillesen tanicskozfsi 6s javaslatt6tcli joggal vcsz r6szt.
b) Tiszts6grc ncm \ flaszthat6
c) Tagdjjat nem k6teles llzetni
(3) A Fnancia Kdztarsasag diplomaciai k6pviselQje az Egyestllet tiszteletbelielndke

8. $

9. $

VII. Az eO'esiilet seen ezete ir6nyitfsa 6s miik6d6se

A K6zgyii16s
(1) Az Egl'cstllet d6nt6shoz6 szerve a tagok 6sszessfg£b61 £116 K6zgya16s, amelyet az
Egycsillet nyilvantart6saban az 6sszehfvgs napjfn szerep16 valamennyi olyan tag alkot, aki a
besz4mo16 tfrgyat k6pez6 6\Te tagdijat fizetett.
(2) A K(}zg) {i16s az Egyesiiletet 6rint6 bamlilyen k6rd6sben jogosult d6nteni. A K6zgy(i16st
sziiksdg szerint, de legalabb 6vente eg) szer 6ssze kell hivni. A Kdzgy$16st az Int6z6bizottsag
hfvja 6ssze, azonban a Szimx izsg616-bizottsag, a render tagok 10%-a valamint - az ok 6s c61

megje1616sevel -- az Eln6k mama is 6sszchivhaqa. (201 1. 6vi CLXXV tv. 37. $ (2))
(3) A K6zgya16src a tagokat a napircnd k6z16s6vel kell mcghivni. A K6zgyi116sen a meghiv6
szerint napircndre tliz6tt k6rd6seken kivtll egl'6b k6rd6sekr61 6s javaslatokr61 csak akkor
hozhat6 hatirozat, ha valamcnnli r6szv6telre jogosult jelcn van 6s a napirenden nem
szerepl(i k6rd6s megtfrgl'alfsihoz egyhangtllag hozzijfrul. A meghfv6k elktild6se, 6s a
kdzgl't116s nada k6zdtt legalfbb 15 napi id6k6znek kell lonnie.(2011. 6vi CLXXV tv. 37. $
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(2)) A kbzgy(ilesi meghiv6 tartalmazza a Kiizgya16s hely6t, idfipontj:it 6s a ten'czett
napirendi pontjait.
(4) A K6zgya16s hatfrozatk6pess6g6hcz a rcndes tagok tb16nek plusz egy tagnak ajelen16te
sziiks6ges. Hat4rozatk6pess6g hianyaban, ha czt jogszabaly nem tiltja, az eredeti napirenddel
legalabb 30 perk eltelt6vel megism6telt KiSzgyt116s a rCszv6tcli aranyt61 fbggctlcntil
hatarozatk6pes. A Kdzgya16s ii16sei nyijv:inosak (2011. 6vi CLXXV tv. 37. $ (1)), ezek
hell'6t, id6pontjat 6s teri ezett napirendi pontjait legalabb 3 nappal koriibban megfele16 m6don
kdzz6 kell tcnni(kifbggcszt6s az EgJ'estilet sz6khaziban). (201 1. 6vi CLXXV tv. 37. $ (2))
(5) A K6zgyt116s kiz£r61agos hat£sk6rfbe tartozik:
a) Az Alapszabaly megfllapitfsa 6s m6dositisa
b) Az Eln6k 6s az Intez6bizottsag tagjainak a megvflasztfsa 6s visszahiv4sa.(2011. 6vi
CLXXV tv. 37. $ (2))
c) D6nt6s a t6n'6nyes milk6d6s helyreallitasa6rt e16tedesztett inditvfn)okr61, az
Int6z6bizottsag 6s a Szim\ izsga16-bizotts4g tagjai fele16sseg6nek megallapitasa.
d) Az Int6z6bizottsag 6vi :iltalinos beszamo16j6nak, amely 6ni116 elcmk6nt tartalmazza az
eyes m6rleget 6s a k6zhasznQggi jelent6st i$, illetve a k6vetkez6 6vi k61ts6gvet6si tervnek az
elfogad4sa. (201 1. 6vi CLXXV tv. 37. $ (2))
e) IngatlanUglekkel kapcsolatos d6nt6sek
f) Hitelfelv6tellel kapcsolatos d6nt6sek.
g) Az EgyesUlet eglesiilettel va16 eg} esti16se vary megszan6se.
h) Jogosult az Egl'estilct feltlgyc16 szcn ck6nt Szainvizsga16-bizottsagot v61asztani, annak
visszahfvgs£r61 d6nteni. (201 1. 6vi CLXXV tv. 37. $ (2))
i) Tiszteletbelitagok ftlv6tele
(6) A K6zgyt116s hatirozatait(az egy-egy szavazattal rendelkez6) rendes tagok egyszed
sz6t6bbs6gevel hozza, szavazategyen16#g eset6n az Eln6k szavazata dent. A hat&rozathozatal
nyilt szavazfssal t6rt6nik, ha azonban a rcndcs tagok legalabb tiz szfza16ka eric ir6nyu16
javaslatot tcdcszt e16, titkos szavazist kell lefolytatni. (2011. e\iCLXXV tv. 37. $ (2)) A
K6zD'ti16st az Eln6k, akadflyoztat:isa cset6n az aleln6k vaal' a tick:it nl'itja meg. Ezt
kiivet6cn a Kiizglii16s eglszcrli sz6t6bbs6ggcl hat:iron a lcvezct6 eln6k, valainint a
szavazatsz4mlg16k, a jcD'zfik6n)n'vczet6 €s a jegyz6k6nyv hitelcsit6inck szcm61y6r6L
(7) Az Alapszabil} meggllapitfsfhoz 6s m6dosit:isfhoz, (S) a) sz616 d6nt6shcz a jelcn16v6
tagok lega14bb haromnegyedes sz6t6bbs6gi hatfrozata sztiks6ges. Az Egl'esiilet mis
egj'esiilettel raid egyesii16s6r61 nagy megszan6s6r61 (5) g) sz616 k6zgy(i16si d6nt6shez a
szavazati joggal rendelkez6 tagok hfromnegj'eden sz6t6bbs4gi hatgrozata sziikn$ges.
(8) Az Alapszabfly m6dositis6t az Int6z6bizottsag vaal' a rcndcs tagok tiz sziza16ka
kezdcm6n\-ezheti

(9) Az Alapszabalyt 6rint6 m6dosf tfsok kiz£r61ag a Fondation Alliance ltangaise j6vfhag} isa
utgn viilnak v6glegess6. A helyi hat6s6goknal regisztrflt, diitummal ell:stott hivatalos
dokumentum egyik p61danyat a Fondation Alliance francaise r6sz6re el kell killdeni iktatis
c61jab61
(1 0) Az ives beszimo16t ntinden tagnak a rendelkez6s6re kell bocsatani, illeh e a szervezet
honladan k6zz6 kell tend. (201 1. 6vi CLXXV tv. 37. $ (3))
(11) A K6zg}(i16scn, ha azt ncm mama hixta 6ssze, a Szam\izsga16-bizottgg eln6ke
akadalyoztatasa cset6n annak tanja meghfvottkfnt vesz r6szt
(12) A K6zgl'ti16sr61 sorszgmozott jegyz6k6nyvet kell lblvenni egy eredeti 6s k6t mfsolati
p61danyban
A jegl'z6kdnyv tartalmazza:

a K6zgy(lids helyet, idej6t, napirendi pontjait,
- a megjelent tagok szanat,
- a hatarozatk6pcss6g \ agl' hatfrozatk6ptelens6g meg611apitasat,



a meghozott hatirozntok sz:lm6t, tartalmat, hataly6t,
- a hatgrozatokkal dsszelbggesben a szavazati aranyokat: igen, nem, tart6zkodott(lehet61eg
n6v szerint),

az Egl'esillet 61et6vel kapcsolatos 6rdemi hozzasz61asokat, 6szrev6teleket.
A jegyz6k6nyv k6telez6 mc116klete ajelen16ti iv. (201 1. 6vi CLXXV tv. 37. $ (3))
(13) A K6zgl'1116s d6nt6seit bc kell vezetnia Kdzg) [i16si D6ntCsek K6n)I'6be. A K6zgya]esi
D6nt6sek Kdnyvet m Egyestllet Eln6ke xezeti, az abba tete bdcgyz6sekct a ddnt6s
mcghozatalaban r6szt nett mendes tag 6s az EgyesQlet Eln6ke k64egj'6vel hitelesf ti.
A bqeg) z6seknek tartalmazniuk kell
- a d6nt6s id6ponqat,
- a d6nt6s sz6mgt.
- a d6nt6s tartalmat, id6beli, targyi, szem61yi hatflyat,

a d6nt6s meghozatalaban r6sztvev6k szamat(mellette, cllcne szavaz6k 6s tart6zkod6k
szimit (lehet61eg n6v szerint) (201 1. 6vi CLXXV tv. 37. g (3))
(14) A K6zgy(i16si D(}nt6sek K6n) v6t az [nt6z6bizottsagi D6nt6sek K6nyv6vel, a kdzhaszn&
me116klettc1 6s az Eg) esiilet egl'6b agyinataival cgyiitt agy kell 6rizni, howl' azokat bArki
megtekinthesse, a k6zhaszn6 mel16kletr61 pedig mfsolatot is k6szithessen. Az Egl'estllet
iigl'iratainak megtekint6s6re illetve a kiizhaszni mel16klet lemisolfsgra vonatkoz6 ig6nyt
legalabb 5 nappal koribban irfsban kdztilni kell az Eln6kkel, akia megtekintes illetve
misolfs id6ponqait 6s id6tartamit meghat6rozza biztositva a condos tanulmanl'ozas
lehet6s6g6t a blunka T6rv6nyk6nyve altai meghat&ozott t6rv6n)-es munkaid6 kerethez
igazodva. (201 1. 6vi CLXXV tv. 37. $ (3))
(15) A K6zgyti16s francia vaal' mag) ar nl'elves folyik. Sztiks6g eset6n az Eln6k tolm4csr61
gondoskodik
(16) A K6zgyti16s hatfrozathozatalfban ncm vehct r6szt az a szem61y, aki vaal' akinek k6zeli
hozzatartozqja a hatArozat alaMan
a) k6telezetts6g \ agy fele16ss6g a161 mentesiil, vag}
b) bfmiilyen mfs e16nyben r6szestil, illetx e megk6tend6 jogtigyletben eg) 6bk6nt 6rdekelt.
(20 1 1 . 6\ i CLXXV tv. 38. $.(1))
(17) A K6zgyti16s d6nt6seinek nyilvanossggra hozatalgr61 az Eln6k gondoskodik. A
nyilv6nossfgra hozatala szer\-ezet honladan va16 megjelen6s form4jaban t6r[6nik.(2011. 6vi
CLXXV tv. 37. $ (3)) A k6zg}(lids d6nt6s6r61 a d6nt& altai 6rintett szem61}'(eke)t az
Eln6k a d6nt6s meghozatal£t61 szfmitott legk6sfibb nlolc napon beliil, de ha a d6nt6s
hatall'a ezt szilks6gess6 teszi, halad6ktalanul, irasban, postai vary' elektronikus le\'61
rormijiban is t£j6koztatja.

Az Int6z6bizottsfg
(1) Az Egyesillet tlgyvczct6s6t a K6zgy$16s altai k6t 6v iddtartamra vilasztott h6t tags
[nt6z6bizottsfg lada e]
Az Int6z6bizotts6g tagjait k6t 6vre vflasztjak, 6s egl'mast kiivet6en 6t alkalommal
ajravalaszthat6ak. Az Int6z6bizotts6g mandftuma ldartft k6vet6en a tisztqit6 K6zgyd16s
id6pontjaig a folyamatos tigyeket megbizott (igyvezet6k6nt k6teles tovibbvinni
,Xz Int6z6bizottsfg tanja az Eln6k. Az Int6z6bizottsfg sajft tagjai k6ziil a megv41asztgsat
k6vet6 elsa ii16s6n alelndk6t 6s titkirt vflaszt. Az alclniik vaal' a titkfr feladata, hogg az
Alapszabfly szcrint az eln6k helyettesit6s6t annak akadflyoztatasa eset6n elissa. A
titkir tovibbi feladata az Egyesiilet adminisztrativ iig) einek vitclc, {g} kii16niisen a
K6zp (lids 6s az Int6z6bizottsgg hatfrozntainak elfik4szit6se.
(2) Az Int6z6bizotts6g sziiks6g szerint, de 6ventc legalibb nagy alkalommal ii16sezik. Hat
h6nap alatt legalabb egy ii16st tart, Munkarendj6t mama hatirozza meg Az Int6z6bizottsagot az
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Eln6k, akadall'oztatasa cset6n pedig az alelnok, vary a titkar, vary k6t bizottsagi tag hiya
i5ssze. Az Int6z6bizottsag i116s6nck dsszchivisa annak cgy tanja altai e16tedesztett [risbeli
k6relem alapjan is k6telez6
(3) Az Intez6bizottsag {i16seinek 6sszehfvfsira meghatarozott fomlaja - irises mcghiv6t
kell ktildeni az ii16s hely6nek, idd6nek, napirendi ponqainak megje161ds4vcl. A mcghiv6t az
illtls id6pontja c16tt legalabb 15 nappal korgbban kellelktildenia tagok r6sz6re
(4) Az Int6z6bizottsag i116sc akkor hatarozatk6pes, ha azon tagjainak legal:ibb a file jelen van
Az Int6z6bizoltsag linden tanja egy szavazattal rcndelkezik, szavazategyen16s6g eset6n az
Eln6k, t6vo116t6ben pedig az alelndk szdvaznta dart. Hatarozatk6ptelens6g eset6n az
Int6z6bizottsag ti16s6t 30 napon beltil, v61tozatjan napirenddel qra 6ssze kell hivni. A
mcgism6tclt ti16st is legalabb 5 nappal korgbban ki kellhirdetni. A megism6telt ii16s is akkor
hatarozatk6pcs, ha tagjainak legalabb tele helen van.
(5) Rendkfvill indokolt, halaszthatatlan csetekben az Int6z6bizottsag rendkivtili ii16se az 5
napra is 6sszehivhat6. 11l'enkor a meghfv6 -- a napircnd megje1616sevel -- k6z61het6 sz6ban,
telefonon is. A rendkfvtili U16st legk6s6bb annak megtartasa e16tt 3 nappal korfbban ki kell
hirdetni. Az Int6z6bizottsag rendkiviili ti16se akkor hat6rozatk6pes, ha azon az Int6z6bizottsag
valamennyi tanja jelen van 6s a Kndkiviili tiles megtartasa ellen a megjel(}lt napirendi
pontokkal ncm tiltakozik. Ha a rendkivtili tiles hatarozatk6ptelen, vag} azt az Int6z6bizotts6g
\ alamelyik tanja kl$ri, az t116st az iltalinos szabflyok szcrint kell 6sszehivni
(6) Az Int6z6bizottsag ii[6s6re minded esetben meg ke]] hf\ nia Szamvizsga16-bizottsfg
elniik6t, akadalyoztatgsa esetdn annak tagjat. Tfvo116ttlk azonban a Bids mcgtartas6t ncm
akadfll'ozza.
(7) Az Int6z6bizottsag(i16se nyilvanos. Az Eln6k szOks6g eset6n z4rt ii16st rendelhet el.(20 1 1

fvi CLXXV tv. 37. $ (1))
(8) Az Int6z6bizottsag hatdrozathozatala nyilt szavazassal, egyszera sz6t6bb#ggel t6rt6nik.
(9) Ha az Eglesuletnek van Franciaorszag altai kinevezett igazgat6ja, 6 tanicskozfsi joggal
vesz r6szt az [nt6z6bizotts6g ii16sein, de sznvazati jogga] nem rende]kezik. Az Egyesi]]ct
mindenkori oktaHsszervez6je tanfcskozisi joggal vesz r6szt az Int6z6bizotts6g [116sein, de
szavazati joggal nem rendelkezik
(1 0) Az az intez6bizottsagi tag, aki egy even keresztti] megfb]e16 indok n61kt]] tfvol maud az
Int6z6bizottsag Uldscir61, tiszts6g6b61 felment6sre kerri
(11) Az int6z6bizottsagi tagok mcgtircscdett hcly6re a k6vetkez6 K6zgya16s id6pontjaig, az
Eln6k a K6zgya16s Altai \ flasztott k6t p6ttagot bchivhatja, akik ezutin szax-azati joggal
rendelkeznek. A k4t p6ttag kies6se eset6n az Eln6k b:imtclyik cgycstileti tarot behix hatja, az
fgy bevont tag azonban szavazati joggal nem rendelkczik. Ebbcn az csctben a
szavazategl'en16s6gn61 az Eln6k szavazata dent
(12) Az Int6z6bizottsag sziiks6g szerint munkaja segit6se 6rdek6ben a tagokb61 eseti 6s
flland6 bizottsagokat hozhat 16tre.
113) Az Int6z6bizottsag Q16seir61 sorszAmozott jegl'z6k6nyvet kell k6sziteni egl' eredeti 6s k6t
mgsolati p61danl'ban, amply tartalmazza
- az t116s hcly6t, idq6t, napirendi pontjait,
- a r6sztvev6k nev6t, tiszts6g6t

a hozott hatfrozatok szfmiit, tartalmat, tertileti, szem61yi 6s th'gyi hatalyft,
a hatirozatok mellett, eljene szavaz6k 6s tart6zkod6k n6v szerinti megje1616s4t,
az Egyestllet 6rint6, minden elhangz6 6szrevetelt,
az Int6z6bizottsagnak az U16sen jelen16v6 valamennyi tanja -- 6s amennyiben szem61) e az

e16bbiekt61 elt6r - ajegJ'z6kdn)vvczct6 aliir6sft.
Ajeg) z6k6nyv k6telez6 mel16klete ajelen16ti fv
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(14) Az Intez6bizotts6g hatirozatait be kell vezetni az Int6z6bizottsag D6nt6seinek K6nyv6be
Ezt az Elndk vezeti 6s a bqjegyz6seket -- az elndkkel egyiitt -- az Int6z6bizottMgnak a
hatdrozat meghozatalaban r6szt vert egyik tanja kezjegyevel hitelesiti
A bqjcgl'z6snek tartalmaznia kell:
- a hatfrozat szgmft.
- a hat&ozat tartalmat, id6beli, terDleti 6s szcm61yi hatalyat,

a hatfrozat meghozatalfnak id6ponljat,
a d6nt6sben r6sztvev6k n6v szerinti fblsoro16s6t, .megje161ve ki116n a mellette, az ellene

szavaz6k es taR6zkod6k nev6t
(IS) Az Int6z6bizottsag d6ntfseit irgsban k6zli az alban 6rintettekkela d6nt6s meghozatal£t61
szAinitott IS napon beliil. Az Int6z6bizottsgg d6nt6seit ugl'anezen id6tartamon beltil ki kell
fbggcsztcni az EgyesQlet sz6khely6n 6s levelez6si cim6n 16v6 hirdet6t6blim. A kifuggeszt6st
8 napon beltll mcgsztintctni ncm lehet. Ha a k6riilm6nyek megkividak, a d6nt6sek a
nl'omtatott s4t6ban, radi6ban, televlzi6ban is nyilvanossagra hozhat6k. A n>'ilvanossagra
hozatalr61 6s a k6z16sr61 az Eln6k gondoskodik
(16) Az int6z6bizotts6gi tagsfg megsz(inik
a) az egyesiileti tagsag megszOn6s6vel
b) lemondassal(sd6t elhatarozasb61)
c) visszahivassal(a Kozgl'aids d6nt6se aIRMan)
d) az int6z6bizotts4gi lag halflival
e) az int6z6bizotts6gi tag cseleks fik6pess6g6nek m int6zfibizottsfgi tags4ghoz kapcso16d6
tev6kenys6g ellftfsihoz sziiks6ges kiirben tiirt6n6 korlftozfsfval
f) az int6z6bizottsfgi taggal szcmbeni kiz4r6 \agy 6sszcfcrhctctlcns6gi ok
bek6vctkczt6vcl
g) a k6t ives megbizatfs megsziint6s e1 (2013. 6vi V. tv. 3:25 $ (1))
(1 7) Az Egyestiletet hat6s6gok 6s mis harmadik szem61yek iranyaban els6sorban az Elndk,
akadalyoztatasa eset6n az Int6z6bizottsag aleln6ke, vary a titk6r k6p\ iseliegyedii1, 6ni116an
(1 8) OsszeRrhetetlens6gi szaball'ok
Az Egl'esillet Int6z6bizottsfgfnak elniike, alelniike, titk4ra vag} tanja az a nagykora,
term6szetes szem61y lehct, akinek cselckv6k6pess6g6t a tcv6kcnys6gc cllftfsihoz
sziiks6ges k6rbcn ncm korlgtoztfk, az dell'czct6shcz kapcso16d6 feladatait pedig
szcm61ycscn k6teles ellftni.
Ncm lehet az Egycsiilet Int6z6bizottsaganak eln6ke vats' tanja az, skit b(incselekm6nl'
elkiivet6se miatt joger6sen szabadsfgveszt6s biintet6sre it61tek, amid a biintetett
e1661ethez fiiz6d6 hftranl'os k6vetkezm6nlek a161 nem mentesiilt, tovfbbf az, skit e
roglalkoztat£st61 joger6sen eltiltottak, skit valamely foglalkoz6st61 joger6s bfr6i it61ettel
eltiltottak, ha az eltiltfs halal) a platt az it61etben megjeliilt tev6kenls6geket fol) tanja az
Egyesiilet, \ 6gezctiil az eltilt:ist kimond6 hatfrozatban megszabott id6tartamig az, akin
\ ezct6i tiszts6g'iisc16i tev6kcnls6gt61 cltiltottak. (201 3. 6\.i V. tv. 3:22 $)
Nem lehet az Egyesiilet Int6z6bizottsaginak eln6ke vary tanja, a k6zhasz.nQ szenezct
megsztln6s6t k6vet6 hiram 6vig, aki olyan k6zhasznQ szervezetn61 t61t6tt be -- annak
megszan6set mege16z6 k6t even beliil legalabb egy even keresztiil

amelyjogut6d n61kiil sztint meg agy, hogg' az illami ad6- 6s v6mhat6sagnal nyil\-6ntartott a6
6s vimtartozisit ncm egyenlitcttc ki,

amellyel szembcn az illami ad6- 6s vamhat6sagjelent6s 6sszcga ad6hifnyt tart fel,
amcllyel szcmben az fllami ad6- 6s vfmhat6s4g tlzletlezfris int6zked6st alkalma/ott, vary

tlzletlezdrist hellettesit6 birs6got szabott ki,
smell'nek ad6sz£m6t az illami ad6 6s v6mhat6sag az ad6zis rendj6r61 sz616 t6n'6ny szerint

felNggesztette, vag) t6r6tte (201 1 . 6vi CLXXV tv. 39. $ (1))

8



llyen 6sszellrhetetlens6gi okok keletkez6s6r61 az 6rintett szem61y az Int6z6bizottsagot
halad6ktalanul t46koztatni 6s tiszts6g6r61 1emondani k6teles. Felel mindazon kar6rt, amply
ennek elmulasztisa akin illt c16. Az IntCz6bizottsag halad6ktalanul int6zkcdik az
6sszcBrhctctlcns6g mcgsziin6s6r61, illet61cg a Int6z6bizottsag kieg6szit6s6r61
Az Int6z6bizottsag hatfrozathozatalfban nem vehet r6szt az a szcm61y, aki, nagy akinek
k6zelihozuiitanoz6ja 61ettfrsa, a hatArozat aladdin
a) k6tejezetts6g a161 mentesiil, vagy
b) barmilyen mfs e16nyben r6szestil, illetve a megk6tend6 jogtigyletben 6rdekelt.(2011. 6vi
CLXXV tv. 37. $ (3))
Ncm min6siil c16n)nck az Egl'esiilet c61 szcrinti juttatisai keret6bcn a bgrki altai
mcgk6t6s n61kiil ig6nlbe vehct6 ncm penzbcli szolgfltatfs, illch'e az Egl'csiilct altai
tagjfnak, a tagsfgi jog'l'iszon) alapjfn nl'ajtott, 16tesit6 okiratnak mcgfcle16 c61 szerinti
juttatfs.
(19) Az Int6z6bizottsag hat£sk6r6be tartozik:

a K6zgl'aids 6sszchivfsa
az Egl'cstilet dyes munka 6s p6nzilgyi terv6nek meghataroz4sa 6s elfbgadfsa
az EgyesUlet k6zhaszni mel16klet6nck, ives besz6molqanak 6s m6rleg6nek elk6szit6se,

Kiizgya16s e16 tedeszt6se
az Egyesillet rendelkez6s6re a116 p6nzeszk6z6knek ezen alapszabalyban meghatarozott

kdzhasznQ c61ok 6rdek6ben t6rt6n6 felhasznglfsa
az Egl'esiilet ezen alapszabalyban mcghatarozott k6zhasznQ c61ok megva16sitasa 6rdek6ben

ntinden olyan dOnt€s mcghozatala, amely nem tarozik a K6zgl't116s kiz£r61agos hatisk6r6be
[nunkiltat6i jogok gl'akorlfsa

Az Int6z6bizotts4g az ives beszfmo16 jelent6s6t, az Eglestilet m6rleg6t 6s keizhasznQs6gi
jelent6s6t csak a Szimvizsgg16-bizottsag jelent6s6vel egyatt tedeszthetia K6zgy016s e16.

Az Elniik
(1) Az Egyestilet 6vcs kiadfsainak f6 vonalait az Eln6k hatfrozza meg 6s ezt az
Intez6bizotts6g hagljaj6v& Az Eln6k k6pviseli az Egyesilletet bir6sagok 6s mfs hat6sagok,
valamint hamladik szem61yekkel szemben. Az Eglesillet Eln6ke lehet minden, teljes
csclckx 6k6pess6ggel rendelkez6, b(intetlen e1661etQ szem61y. Az Eln6k, illetve az ennek je161t
szem61y k6teles valamennyi 6rintett k6zhasznQ szervezetet e16zetesen t46koztatni arr61, holy
ilyen tisztseget egyidejtlleg mis szervezetn61 is bet61t. (201 1. 6vi CLXXV tv. 39. $ (2)) Az
Flniik6t a Kdzgy(lies k6t 6vre valasztja, 6s 6t eg) mast kdvet6 alkalommal ajmvalaszthat6

Az alelnbk
(1) Az eln6k munkiijft scgiti, sziiks6g cset6n az cln6kdt hclyettcsiti.

A titk£r
(1) Az elndk munkfjft scgiti, sziiks6g eset6n az elndkiit helyettesiti. Tovgbbi feladata az
Egl'csiilet adminisztrativ iigl'einek vitele, [gl' kii]dndsen a 1(6z©]i16s 6s az
Int€z6bizottsig hatgrozatainak elfik6szft6se.

A Szfm\ izsgi16-bizottsfg
(1) A Szfnwizsga16-bizottsfg k6t tagb61 all. A Szfmvizsgii16-bizottag eln6k6t 6s tagjat a
K6zgl'ti16s k6t 6vre valasz$a, 6s {5t egymfst k6vet6 alkalommal qravflaszthat6ak
(2) A Szfmvizsg£16-bizottsfg tagja az a nagykora, tcrm6szctcs szcm61y lehet, akinek
csclckv6k6pess€g6t a te\ 6kenys6ge ellitfsfhoz sztiks6ges k6rben nem korlftoztilc Neal
lehet a Szamvizsg£16-bizottsfg tanja, akivel szemben a vezet6 tiszts6gx'isc16kre
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vonatkoz6 kiz£r6 ok ill tenn, tovibbf aki vagl' akinek hozzftartoz6ja az Egl'csiilet
iigyb'ezet6s6nek tagja. (2013. 6vi V. n. 3:26 $ (2)).
Ncm lchct a Szamvizsga16-bizottsag tanja:

aki az Egl'csillct tlgyvczctes6nck cln6ke, aleln6ke, titkara, tagja,
aki az Egyeslllettelc megbizatasan kivtili mfs tev€kenys6g ki6ejt6s6re iranl'u16

munkaviszonyban, vaal' munkav6gz6sre ir6nlu16 cgl'6b jogviszonyban all, ha ajogszabaly
maskeppen nem rendelkezik,

aki az Egyesiilet c61szerinti juttatasab61 r6szesill, kiv6ve a bfrki Altai mcgk6t6s n61kill
ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolgaltatasokat 6s az Egl'esillet altai tagjanak, tags4gi
jogviszony alapj6n nyqtott, 16tesit6 okiratnak megfele16 c61szerinti juttatast,

aki az c16z6ckben meghatarozott szcmell'eknek hozzatartozQja, 61ettfrsa(2011. 6vi CLXXV
tv. 38. $ (3))
[l) en 6sszetbrhetet]ens6gi okok ke]etkez6s6r61 az 6rintett szem61y az ]nt6z6bizottsagot
halad6ktalanul taj6koztatni 6s tiszts6g6r61 lemondani k6tcles. Felel mindazon karen, amply
ennek elmulasztisa akin &llt e16. Az Int6z6bizattsag halad6ktalanul int6zkcdik az
0sszefBrhetetlens6g megszan6s6r61, illet61eg a Sz4mvizsga16-bizottsag kieg6szlt6s6r61
(3) A Szamvizsga16-bizottsag spat dgyrendj6t mega allapflja meg
(4) A Szfmx izsga16-bizottsag szilks6g szerint, de lega16bb 1616\enk6nt (i16sezik. A
Szfm\ izsg:i16-bizotts4got annak eln6ke, az Egy'esiilet eln6ke, illehe akadilyoztatasa
eset6n alelniike vaal' titkfra hivja iissze frfsban, postal vaal' elektronikus level
formfjfban az tiles hely6nck, idej6nek, napircndi pontjainak megjelii16s6vel legk6s6bb
az ii16st mcge16z6 15 nappal, dc sOrg6s said' rendkiviil esetben akfr az azt megelfizfi
harem nappal korfbban. Kczdcm6nlezhetia Szfmvizsg£16-bizottsfg iisszchi\.fsft annak
tanja is. A Szfms'izsgfld-bizottsfg csak akkor hat6rozatk6pcs, ha az ii16scn annak mind
az elniike mind pedig a tanja jelen vannak A Szfmvizsgi16-bizottsfg hatfrozatait
egJhangalag, nyilt szavaz4ssal hozza.
(5) A Szamvizsga16-bizottsag tigyk6r6ben eljan'a az Egyestilet xalamennyi agyirat4t
ftvizsgflhatja, az Int6z6bizottgg barmely tagjat61, tovgbb& az Egl'esiilet k6nyvvezet6s6vel
megbizott szcm61yt61, illetvc szcrvt61, tovfbbi mindenkit61, aki az Egl'estilet c6Uai
6rv6nyesit6se k6Nben -- b:irmilyen jogcimen(megbizas, munkaviszony, munkav6gz6sre
iMnyu16 egy6b jogviszony stb) -- ebert, felvilagosf taft k6rhet. Ha az Ogyk6rben eljarva olyan
jelens6get tapasztal, amply ezt feltdtlentil indokolja, az Int6z6bizottsag 6sszehivfsft
kezdem6nl'ezheti, illetve ha az Int6z6bizottsig az ene vonatkoz6 frfsbeli inditv6ny, felhivfs
ellen6re 30 napon beliil nem ii1 6ssze, az Intdz6bizottsag ti16s6t szabalyszeraen 6sszejli\jlatja
I la az Int6z6bizottsag a t6n 6nyes mQk6d6s helyrealltasa 6rdek6ben sztiks6ges int6zked6seket
nem teszi mcg, a Szamvizsga16-bizotts6g a feliig) eleti szervhez fordul. A Szamvizsga16-
bizottgg cln6kc - annak akadall'oztatasa csct6n annak tanja -- a t6rv6nyes mOk6d6s
helyreallitasa 6rdek6ben a K6zgl'ti16st 6sszehfvhatja, ha care vonatkoz6, az okokat 6s az
indokoltsagot is tartalmm6 irfsos inditvanya ellen6re azt az Int6z6bizottsag 90 napon belill
nem hfvla iissze

VIII. Az eglesiilet p6nzforrfsai 6s gazdflkodgsa

(1) Az EgycsUlct a hat:il) os jogszabalyoknak mcgfele16en, bev6teleib61 6vcs k61ts6gvct6s
aladan 6n£116an gazdalkodik
(2) A/ Egyesalet bev6telei
a) a tagok altai fizetett tagdijakb61
b) az Int6z6bizotts6g altai elfogadott felajanlasokb61
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c) az Egj'csDlct altai nyqtott szolgaltatasokb61 szfrmaz6 bev6telekb61(bciratkozfsi dijak a
lanlblyalnokm, lilmklubok, k6nyvtari beiratkozisi dijak, egl'esilleti rendezv6nyek, s.lak6rt6i
tev6kenys6g, kiadvanyok stb.)
d) a t6rveny 6s ajelen Alapszabaly altai enged61yezett gazdasagi-vgljalkozasi tev6kenys6gb61
e) a francis illamt61 kapott tamogatasb61, amelynek 6sszege minden 6vben a Francia
KtilUgJminiszt6rium 6s az Egyestllet altai alain cgyilttm(lk6d6si megillapodasban keriil
meghatfrozfsra
1) egy6b -- az e16z6ekben nem emlitett, jogszaball'ban meghatArozott -- forr£sb61 szfrmaznak
(3) Az egyesQleti tagdij 6sszeg6t a K6zgld16s allapitja meg. Amennyiben a Kdzgya16s ebben
nem dent:
a) cgyeni rcndcs tagsagi dij 2.500 Ft/6v. Erv6nycs diakigazolvannyal, n) ugdjjas, illetve
munkan61ktlli igazolvannl'al rendelkez6k sz£m4ra: 1.250 Ft/6v,
b) egy6ni pirto16 tagsagi dij: 2.50t) Ft/6v,
c) k6zilleti tagdjj: a k6zQletek altai vgllalt 6nk6ntes felaj£n16s dsszege
(4) Az Int6z6bizottsag gazdasggi titkira megszen'ezi az egl'esiilet penziigyi 6s szgmx-iteli
e16iMsoknak meRfele16 mQk6d6s6t.
(5) A kiad6sokat az Eln6k cnged61yezi 6s hagHaj6va
(6) Az Eg>'cstllet altai nyijthat6 k6zftladat ellit6sa keret6ben nyqtott szolgfltatasok
ig6nybcv6te16nek lehet6s6geit ki kell hirdetni. Ehhez els6sorban eden alapszabalyban irt
hirdet6tfblfkat, valamint medial kell ig6nybe wendi az Int6z6bizotts4g d6nt6se szerint
Ug)anfgy ki kell hirdetni az Int6z6bizotts6g 61tala Kdzgl'aids szdm6ra elk6szitett
besz6mo16kat is.
(7) Az Egyestilet eyes beszamo16jaba, k6zhasznasagi jelent6sdbe bdrki bctckinthct, illetdleg
abb61 sadat kOlts6g6rc mgsolatot k6szithet. A betekint6s az Eln6kh6z int6zett k6Klemre
t6rtCnik, helye az EgyesDlet sz6khaza, m6dja az Alapszabfly 1 0.$(13) szerint.
(8) Az Egyestllet taltoZdsai6Ft sadat vagDonaval 6elel. A tagok a tagdil beHizet6s6n t61 az

Egyesillet tartozisai6rt saj6t vaal'onukkal nem felelnek.
(9) Az EByestilet v:ilt6t illetve hitelviszonyt megtestesit6 €rt6kpapirt nem bocsgthat ki.

IX. Hatflt'ba 16ptet6 6s z:ir6 rcndelkez&ek

(1) A K6zgl'tiles altai elfbgadott jelen Alapszabfly 6n6nl'ess6g6hez a p4rizsi Fondation
Alliance Fmngaise j6v:ihaglasa szOks6ges
(2) Az Alapszabfly K6zgya16s altai t6rt6nt elfogadasa eset6n a Szcgcdi Tim'€nysz6k altai
lbganatosf lott nyilvantartasba v6tel utin vilik 6rv6nyess6.
(3) Az Egyesiilet t6rvenless6gi cllcn6rz6s6t a Csongrad Mega'ei F6iigy6szs6g g) akorojja
F.ljen6rzi az Egyesiilet alapit6 okiratnak meB6ele16 mtlkdd6s6t, jogszabal) okba iitk6z6 csctben
javaslatot tesz az Egyestilet mcgsztlntet6s6rc.
Az Egyesiilet k6zhaszn0 mlik6d6sc {ekintet6ben az ellen6rz6st a k6zhasznQ mttk{5d6s
tekintet6bcn az illet6kes Qgy6szs6g, ad6ejlen6rz6s tekintet6ben az illet6kes ad6hat69g, az
fllamhfztartAs alrendszereib61(k61ts6gx et6sdb61) -- a tfmogatassal va16 elsz:imolfs m6djat is
tartalmaz6 -- Irgsbeli megallapodas alapj:in kapott tanlogatas felhasznflisa ellen6rz6s6t pedig
az Allami Szfmvev6sz6k latja el
(4) Az Egyesiilet tev6kenys6g6re az Alapszabaly altai nem szabalyozott k6rd6sekben a Polgari
Tdn'6nl'k6nyv 6s az 201 1. 6\ iCLXXV tv. rendelkez6sei vonatkoznak
(5) Az Egyestilet feloszlisa csct6n a K6zgy(tICs egy vary t6bb megbfzottat hatalmm tbl a
p6nziigyi felszfinolis lebonl'olitasara. A felsz4mo14si ejjaras fennmaradt tiszu aktfvumot egy
mgsik ,,ALLIANCE FRANCAISE" egyesiiletdnek vaal ' alapitvany6nak, a parizsi Fondation

n. $
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Alliance Frangaisc-nck, vary pcdig a Francia K6ztarsasag Magyarorszagi Nagyk6vetseg6nek
kell ftadRi

Szeged, 2014. szeptember 1 8. a

Csemus Sgndo
eln6k sk.

E16ttiink. mint tanQk e16tt:

,ilt; a\-
6721 Szeged,Matos u. 16-20.

Q. q.:M I..<,
Lox as \Tina lldik6
6725 Szeged, Verbs Acs u. 8

ZARADEK

A 6enti egls6ges szerkezetbe foglalt alapszabalyt az Egyestilet 2014. szeptember -i
kdzgya16se egyhangalag, tart6zkodgs n61kiil elfogadta. Az okiratban elt6r6 bet(ix astagsaggal
jeldltek a vgltozisok

Szeged, 2014. szeptember 18


