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I. Áltatános rendelkezések

1.S.

(1) A Trársulat neve: Bolyai Jiínos Matematikai Társulat
A Tiírsulat neve angoluljJanos Bolyai Mathematical Society
A Társulat neve franciául: Société Mathématique János Bolyai
A Társulat neve németül: Jiínos Bolyai Mathematische Gesellschaft

(2) ̂  Tarsulat a Mtiszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (továbbiakban Szövetség)
tagegyesülete.

(3) A Trársulat a Nemzetközi Matematikai Unió (International Mathematical Union, rövidítve: IMU) és az
Európai Matematikai Tiírsulat @uropean Mathematical Society, rövidítve: EMS) taga.

(4) A Társulat a Küldöttgyu|és hozzájéralásáva| taga lehet más hazaí és nemzetközi tudomrínyos
szervezeürek is.

(5) A Társu|at az |89t-ben alapított ,,Mathematikai és Physikai Társulat'' tevékenységét folytatja.
(6) A Társulat pecsétje: köriratban,,Bolyai Jiínos Matematikai Társulat''.
(7) A Társulat székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca I2.U4. működési területe: országos
(8) A Tiírsulatot a Fővárosi Bíróság az 1989. évi II. tv. 15.$.ának (1) bekezdése alapjan 397. sorszám

a|att a társadalmi szervezetek nyilvríntartísába vette.
( 9 ) A Társulat jo gá||ása: közhaszntl.
(10) A Tiírsulat, *mint önólltí jogi személy műíködik, megfelel *a Polgúri Törvénykiinyvről suőló 2013.
évi V törvény, az egyesülési jogról, aközhasznujogállásról, valamint a civil szerltezetek működéséről
és üímogatásáról sző|ő 20|1. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvríntartásátől
és ezze| összeftiggő eljárási szabályokól szóló 20||. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek.
*(I1) A Túrsulat közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a tdrsadalom és az eglén közös
sziikségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrósokkal rendelkezik és megfeleló túrsadalmi
tdmogatottsdga mutatható ki azdltal, hogl a hatályos civiljogi jogszabúlyoknak (2011. évi CLWV
tömény) megfelelően a gazdúIkodósa során évente biztosí.lja az előző két kzárt üzleti év
vonatkoztűsóban a következőfeltételek köziil legalább eg1lnek a teljesiilését:

(l) a megfelelő erőfonósok tekintetében:
a) az ótlagos éves bevétele meghaladja az egtmíllilíforintot, vagl
b) a két év egtbeszómított adózott eredménye (órglévi eredménye) nem negatív, vagt
c) a személyi jellegíÍ rúfordítósaí (kindósai) - a vezető tisztsépiseldk juttatósainak

Jiglelembevétele nélkíil - eléri az összes rófordí,ttÍs (kiadús) egtnegledét.
(2) a megfelelő tórsadalmi tómogatottstúg tekintetében:

a) a személyi jiivedelemadó meghatórozott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezet-
nekfelajónlott összegből kiutalt iisszeg eléri a szómított összes bevétel kettő százaléktút, vagt

b) a közhasznú tevékenység érdekében felmeríilt kiiltségek, rúfordíttÍsok a két év tútlagúban el-
érik az összes rófordíttús felét.

c) közhasznú tevékenységének ellóttűstÍt tartósan (két év tútlagdban) legalóbb tíz közérdekíÍ
ijnkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekűí önkéntes tevékenységroT szóló
2005. évi Dffi(WII. törvénynek megfelelően.

*(I2) A Tdrsulat honlapjónak címe: www. bolyaÍ.hu
* (13) A Tórsulat adószóma: 19815613-2-41
* ( 1 4) A Túrs ulat statísztikai számj ele : I 9 8 1 5 6 1 3 -9 4 1 2- 5 2 9-0 1
*(15) A Tórsulat bankszúmlójtÍt vezető pénzintézet és bankszúmlaszúma: Kereskedelmi és Hitelbank
Zrt., 105I Budapest, Arany rános u. 20., 10200830-32310243.00000000
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II. A Társulat célja és tevékenysége

2.S

(1) A Trírsu|at aMagyar KöztÍrsaság *Alaptörvényének szellemében az alábbi célokat követi:
Elősegíti:
a) a matematikai tudomrínyos kutatásokat;
b) a matematika szélesköru a|ka|mazását;
c) a matematika oktatrísával kapcsolatos kérdések megoldását;
d) a matematika népszenisítését;
e) a matematikusok és a matematikát tanítók szakmai tájékoződását és érdekvédelmét.

(2) E célok megvalósítása végett a Társulat
a) szervezett lehetőséget biztosít matematikai eredmények ismertetésére, népszerűsítésére, a

matematika elvi kérdéseinek tudományos elemzésére, időszerÍí tudomány. és oktatáspolitikai
kérdé sek me gvitatásiára;

b) pedagógus továbbképzést, matematikai üíborokat szeÍvez, kongtesszusokat, kollokviumokat stb.
rendez önállóan vagy más szervekkel egyutt;

c) fenntartja és működteti az Erdős Pál Nyári Matematikai Kutatóközpontot (Erdős Központ);
d) kiadja a Combinatorica-t, valamint az Akadémiai Kiadóval közösen a Periodica Mathematica

Hungarica folyóiratot és más matematikai folyóiratokat, szakkönyveket szerkeszt és ad ki,
trámo gatj a a szakirodalmi táj ékoztatÍst;

e) megvitatja, és társadalmi úton elősegíti matematikai élettink kérdéseinek megoldását, és ennek
érdekében sztikség esetén javaslatokat dolgoz ki állami szervek részére, illetve ezek felkérésére
szakvéleményt ad;

D felkutatja a matematikai tehetségeket, e|őmozdítja továbbképzéstiket, tanulmányi és
emlékversenyeket szervez, pá|yadíjakat és emlékdíj akat ti:zki;

g) kiépíti és ápolja a tudományos és pedagógiai kapcsolatokat külft'ldi hasonló egyesületekkel,
intézmény ekkel, recipro c itási e gy ezmények köté s ét i s bele értv e ;

h) a fenti célokat elősegítő alapítványokathoz létre, és működtet;
i) oktatási tevékenységetvégez.

A fentiek köztil a2.$ (2) a), b), c), d), f)' i) bekezdésében felsorolt tevékenységek a 20l|. évi CLXXV.
törvény 2. s .20 . pontj a s zerint közhasznű tevékenysé gek.
A Trírsulat a kozhasznu tevékeny s é geket közfeladatk ént |átja e|,
amelyek közül a 2.S Q) bekezdés a), b), c), i) pontjaiban foglalt tevékenységek a felnőttképzésről
sző|ó 20|1.évi CI törvényhez kapcsolódnak, amelynek 1.$ szerint az á||an a törvény keretei között
mindenki szátmátta biztosítja a felnőttképzésben való részvételhez va|ő jogot. A Társulat a
Matematikatanárok ,,Rátz Lász|ő,, vándorgyűlése: a közoktatásban matematikát oktatók szakmai,
szakmódszertani, didaktikai továbbképzési programj a alapítÍtsára és indítasátra az oktatási és Kulturális
Minisztérium oKM-4/50/2009. sz. alapítási és indítasi-engedélyével rendelkezik. A pedagógus-
továbbképzési program engedéIyezése a pedagógus továbbképzésről szó|ő 277ll997 (XII.22.) Korm. R.
7. $ (l) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelőségén alapul, amely szerint csak olyan
továbbképzés vehető figyelembe, melynek programját az e rendeletben meghatiírozott e|jálrás keretében
az oktatásért felelős miniszter jóváhagyta' és a program a|ka|mazásáraengedélyt adott.
d) pontjában foglalt tevékenység a Magyar Tudomrínyos Akadémiaról szóló 1994. évi XL. törvény 3.$
(1) bekezdés a) pontjában körülírt tudományos folyóirat kiadásának tamogatiísa közfe|adathoz
kapcsolódik, továbbá f) és i) pontjában foglalt tevékenység Magyarország helyi önkormányzatairő|
sző|ő 20|l. évi CLxxxIX. törvény 13.$ (1) bekezdés 7. és 15. pontjában írt kulturális szolgáltatrís
illetve ifiúsági ügyek közfeladathoz kapcsolódik, valamint az országgyűlés által |2612008 (XII.4)
határozattal elfogadott Nemzeti Tehetség Program céljai között szereplő tanulmiínyi és tehetséggondozó
versenyek szervezéséhez kapcsolódik, mely tevékenységben a Társulat tanévenként a Nemzeti Tehetség
Program végrehajtrísának 20||_2012. évi cselekvési programjánő| sző|ő |373l20ll. (XI. 8.) Korm.
határozat, illetve a Nemzeti Tehetség Program ftnanszírozásárő| szóIő 15212009. (VII. 23.) Korm.
rendelet, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartoző fejezeti
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kezelésű e|őirányzatok 20|2. évi felhasznáIásénak szabáIyairől szóló 34120|2. (X.I7) EMMI rendelete
a|ap1án kiírt nyílt pá|y ázat űtján v esz részt.
(3) A Társulatrendezvényein nem csak a Tiírsulat tag1ai vehetnek részt.
(4) A Társulat

a) k<izvetlen politikai tevékenységet nem folytathat (így pl. nem állíthat, és nem támogathat
orszétggyú|ési képviselőjelöltet) szertezete pártoktól ftiggetlen és azoknak *anyagi támogatást
nem nyújt,

b) semminemíjtámogatást nem fogadhat el pártoktól.
Teljes fiiggetlenségét nyilvránítja ki valamennyi parlamenti és parlamenten kívüli párttől.

(5) A Társulat nem záqaki, hogy tagjain kívülmás is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

III. A Társulat Tagiai

3.S

*Társulat tagja lehet:
azzal afeltétellel, hogt a Tórsulat céljait túmogatja, alapszabúlydt elfogadja, munkdjúban részt kívdn
venní, az előírt, illetve vúllalt anyagi hoaójórulúst beJi7eti, és a Tórsasóg tagjai közéfelveszik:

a) bórmely biintetlen előéletÚi mügyür vagl kiilft)ldi természetes személy (a tovtűbbiakbon
egliittesen egléni rendes tag);
b) jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági túrsaság (a tovtíbbíakban egsliittesen
jogi tag);

Nem lehet tagja polítikaipárt és munkavúllaló érdekképviselet.

(1) A Társulattagai rendes tagok, tiszteletbeli tagok, örökös tagok vagy pártoló tagok.
(2) * a) Nem veszélyeztetheti az eglesiilet céljdnak megvalósíttÍstút és az eglesíilet tevékenységét.

b) Köteles a tagdíjat annak esedékességéig meg|izetni, az alapszabúlybanfoglalt kivételekkel
c) Köteles az egyesiilet alapszabálytÍnak, a döntéshozó szervek hatórozatainak red vonatkoaó
előírúsait, rendelkezéseít betartanL

d) Köteles a lakcímét annak megvóltoztústút követő 8 napon belíil az elnökséghez bejelenteni.
(3) A Társulat megbecsülése jeléül tiszteletbeli tagokat váiaszthat.
(4) A Trírsulat örökös tag1átvá vá|aszthat olyan személyt, aki hosszú időn át külrjn<jsen jelentős munkát

végzett a Tarsulat javáta.
(5) A Trársulat prártoló tagja lehet minden olyan tennészetes vagy jogi személy, aki *vagloni

hoaój ór ulds ával támogatja a Társulat tevékenységét.
(6) *Tiszteletbeli és ijrökös tagsóg keletkezése nem kérelem alapjón, hanem a Vdlasztmdny döntésével

jön létre.
(7) *A rendes és a púrtoltí tagok esetében a belépési nyilatkozatot üz elnökséghez kell benyújtani,
amely a kérelem beérkezésétől szúmított 30 napon beliil, egyszerúí szótöbbséggel, nyíIt szavaaÍssal
hatúroz a tagfelvételrőL Határozatót annak meghozatalót követő 8 napon beliil írásbafoglaltan, igazolt
módon kell megkiildeni a tog1felvételt kérelmező szómára. A fugrebételi kérelem elutasítúsa esetén 15
nap on be liil a Vólasztmúny hoz lehet fellebbezn L
*(8) Tag1felvételi kérelem elutasítősa esetén hatúrozaÍa ellen jogorvoslatnak helye nincs.

4.S

(1) A rendes tagokjogai:
a) részt vehetnek a Tarsulat minden rendezvényén, továbbá a Társulat megbízásából részt vehetnek

külföldi tanulmrínyutakon, rendezvényeken stb. ;
b) kérhetik a Társulat támogatását a Tiírsulat céljaival összefiiggő javaslatok megvalósítrásiára;
c) felszólalhatnak *és kérdést tehetnekfel a Tórsulat Kiildöttgtűílésén;
d) választójoguk van a Ktildöttválasáó Ertekez|eten;
e) megválaszthatók brírmely trírsulati tisztségre ;
Í) javaslatot, beadviínyt, panaszt intézhetrrek a Társulat bármely testiile a)

t* 
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g) bítá|hatjek a Társulat bármely testületének vagy tagianak trársulati tevékenységét;
h) *jogosultak az eg1lesület szolgtÍltatdsaít igénybe vennÍ.

(2) A rendes tagok kötelességei:
a) megtartani a Társulat Alapszabá|yát és Fegyelmi SzabáIyzatát;
b) részt venni a Társulat céljainak megvalósításában;
c) rendszeresen fizetni atagsági díjat, a felvétel évét is beleértve;
d) *telj esíteni az alaps zab dlyb an meg h atúrozott tagí kötelezetts égeket.

(3) A tiszteletbeli és az örökös tagok jogai megegyeznek a rendes tagok jogaival, kötelezettségeik
megegyeznek a rendes tagok 4. $ (2) bekezdés a)' b) pontjaiban foglalt kötelezettségeivel, Mza|,hogy az
egyesületi szervek döntéshozata|ában csak tanácskozásijoggal vehetnek tészt *és vezető tisztségviselővé
nem választhatók.
(4) *Az eglesület tagjai vagloni hozztűjórulúsként _ a púrtoltí tagok kivételével - tagdíjat ftzetnek. A
tagdíj összege legalúbb 600 Ft/év, amelyet legkésőbb minden év július 31. napjóig kell egl öss7egben, a
Túrsulat húzipénztúrába vagt a Tdrsulat banksaÍmlújóra tijrténő útutalús útján megfizetnL
A tiszteletbe|i és az örökös tagok *valamint a 70 évenfeliilieknem kötelesek tagdíjatftzetnt.

s.s
(l) A természetes személy prírtoló tag jogai megegyeznek a rendes tagok jogaival, kivéve, hogy nem

váIaszt és *vezető tisztsépiselővé nem vúlasztható, va|amint a döntéshozatali eljárásban csak
tanércskozási j o ggal vehet részt.

(2) A jogi személy pártoló tag jogai:
a) képviseltetheti magát tanácskozási joggal a Tarsulat rendezvényein;
b) igényt tarthat arra, hogy dolgozói részére a Tarsulat rendezvényeket szentezzen;
c) kérheti a Társulat segítségét fudomrínyos problémáinak megoldásához és dolgozóinak szakmai

továbbképzéséhez'
d) nem veszé|yeztetheti az egyestilet céljának megvalósítrísát.

(3) A természetes személy és jogi személy pártoló tagok kötelességei ugyanazok, mint a rendes tagok
fegyelmi kötelességei. *A pdrtoló tag az eglesíilet tevékenységében csak vagtoni houtújórulóssal
vehet rés7t, kötele7ettsége a vóllalt vag1toni hoaójúrulds megfízetése.

Költségvetési szerv az egyesület prártoló tagia nem lehet.

Iv. A Társulati tagság megszűnése

6.S

(l) A társulatitagság a következő okok folytán szűnik meg:
a) haláleset;
b) kilépés;
c) kizátás;
d) jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén;
e) a tagsági jogviszony egyestilet általi felmondásával.

*Ha az alapszabúly a tagsógot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek,
tovtűbbá, ha a tag a tagdíjhtÍtralékot felszólítós ellenére nem Jizeti meg, az eg1lesiilet a tagsdgi
jogviszonyt harmincnapos hatóridővel írdsban felmondhatja. A felmondósról az eglesiilet
VdlaszÍmónya dönt.

Q) ^ Társulatból kilépni az Elnökséghez küldött írásbeli bejelentés útjrán lehet. *A bejelentést indokolni
nem sztikséges. A tagsdgi jogviszony a nyílatkozatúnak az elnökséghez történő megérkezése napjón
szíínik meg.
(3) A^ a tagot, aki tagsági díjáva| legalább *ötéves hátralékban van' a Yá|asztmány kizárhatja a tagok

sorából, *ha ismételt írásbelifelsaílí,ttús ellenére sem tesz eleget tagdffizetési kötelezettségének.
* (4) A tagnak a Túrsulat alapszabúlytít vag kiildöttgytíÍlésí hatúrozatát stilyosan vagl Ísmételten sértő
magatartúsa esetén a Vólasztmóny - búrmely tag vagy egtesiileti szerv kezdeményezésére - a taggal

4/, a
/,<{tL 7f

Katona Gyula, a BJMT elnöke



szemben kizdrdsí eljóróstfolytathat le. A kizárási eljórás szabályait azAlapszabily il/B.$ tartalmaaa
a feglelmi eljórús szabólyaival eglüttesen.
(5) Az érdekelt személyt tagságanak megsztintetéséről a Társulat írásban értesíti.
(6) A Tarsulatba való újrafelvétel indokolással kérhető a tagság megszűnését kimondó jogerős

hatÍnozatot követő fél év elteltével.
*(7) A tagjeglzék az alapszabáIy elkülönített mellékletét képezi.

V. A Társulat testületei

7.S

(1) A Társulat testületei:
a) avezetőszervek,
b) aközponti szenrek,
c) a szakoszüílyok,
d) atagozatok,
e) a Választmány,továbbá azE|nokség által kiktildött időszaki bizottságok,
0 a Kiildöttvéiasztő Ertekez|et.

(2) A Társulatvezető szervei:
a) a Küldöttgyűlés'
b) aYá|asztnény,
c) az Elnökség.

(3) A Társulat központi szervei:
a) azBl|enőrző Bizottság,
b) a Fegyelmi Bizottság.

(4) A legfőbb szeÍv) valamint azij;gyintéző és képviseleti szerv ülései nyilvránosalg azonbart olyan témrík
megvitatása esetén, amelyeknél a nyilvánosság személyiségi jogokat vagy tizleti érdeket sétt, a testtilet
dönthet a nyilváno s ság kizár ásar ől.

vI. A Kü|döttryűlés

8.S

(1) A Küldöttgytilés a Tiírsulat legftíbb *döntéshouő szerve.
A Társulatot érintő bármely kérdésben dönthet.
(2) A Küldöttgytílés

a) sziikség esetén módosítja a Tiársulat A|apszabáIyát és Ügyrendjét;
b) megvitatja a Tiírsulatnak a legutóbbi küldöttgytilés óta végzett munkáját, meghatiározza a soron
következő időszak legfontosabb feladatait;
c) dönt a Tiársulat éves költségvetéséről, ezen belül az igyvezető szervnek az egyesület vagyoni
he|yzetérő| szóló jelentésének *elfogadósóról, meg!árgya|ja az évi besziímolót, illefue e|fogadja az
e|őző évről szóló szrímviteli beszámolót, meghallgatjaazE||enőrző Bizottság jelentését, megá|lapítja
a rendes tagok tagsági diját;
d) elfogadj a a Tarsulat közhasznúsági j elentését;
(e) felülvizsgálja a Viílaszhnany megfellebbezett határozatait, és dönt mindazokban a kérdésekben,
melyeket a Választmrány vagy az Elnökség eléje terjeszt;
(f) megtargya|ja a tagok á|ta| a küldöttgyulés időpontja előtt legalább két héttel írásban beterjesztett
javaslatokat, illetve dönt e javaslatok érdemi elintézésének előkészítésére vonatkozőIag;
g) megvitatja a Szövetség munkáját, és erre vonatkozólag javaslatot tehet;
h) megvitatja a Tiírsulat pétlztéttosiának jelentését, határoz a fontosabb vagyoni jogügyletek,
szeruődések ügyében, illetve jóvahagyjaaVálaszÍrrránynak erre vonatkozőhatfuozatait;
i) megadja a felmentvényt a leköszönő vezető és központi szerveknek, felelős tisztségviselő
tagoknak; indoklással visszahívhat a Küldöttgyűlés által korábban megváiasztott tisztségviselő
tagokat;
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j) megválasztja néwe és tisztségekre szólóan hrírom éwe a vezetó és központi szervek tagiait és
behívási sorrendjtik meghatározásáva| pottagait, a szakosztályok vezetőit;
k) me gv ála sztj a határidő né lkiil a Trírsulat ti szte letbe l i e lnöke it ;
l) dönt magyar és nemzetközi szövetségekbe való be. és belőltik való kilépésről;
m) kimondja az egyesilet más egyesülettel való egyesülést, szétvá|ását vagy feloszlását;
*n) megszíínését, az egyesíilet céljónak módosíttÍstÍt;
*o) dönt a vezető tisztségviselők megvólasztdsóról, vissaahívtÍsúról és díjauÍsúnak mególlapí,ttúsúróI;
*p) glakorolja a vezető tisztségviselő feletti munkáItatói jogokat, ha a vezető tisztségviselő uz
eglesülettel munkaviszony ban dll ;
*r) dönt az olyan szerződés megkiitésének jóvúhaglósúról, amelyet az egyesiilet sajót tagjdval,
vezető tisztségviselőjevel, az ellenőrző bizottság tagjúval vag1l ezek hozzátartozójtÍval köt;
*s) dönt a jelenlegi és kordbbi egtesiileti tagok, a vezető tisztségviselők és az ellenőrzőbizottstÍgi
tagok vagl más egyesiiletí szervek tagjai elleni kúrtérítési igények érvényesítésértÍl;
*t) megvúlasztja az ellenőrző bizottsóg tagjait, dönt visszahívtÍsukróI és díjazósuk megúllapíttÍsóról;
*u) megvdlasztja a vólasztott könywizsgtűlót, dönt visszahívtűsúról és díjazósának megállapíttÍsúról;
*u) dönt a végelszdmoló kijelölésérőI.

e.s
(1) Az Elnökség a Küldöttgyűlés rendes ülését évente köteles összehívni. Ha a választott tisztségviselők

megbízatÍnalejár, a Küldöttgyűlés napirendjére kell ttízni atisztttjítást.
(2) Az Elnökség a Küldöttgyűlés rendkívüli ülését brármikor összehívhatja. Ha a Társulat teljes

taglétszámrínak legalább egyharmada, vagy Yá|asztmányrának legalább fele va1y az E||enőrző
Bizottság _ a cél megjelölésével _ kéri' vagy ha a bíróság elrendeli a Küldöttgyulés rendkívüli
ülésének összehívását, akkor a Küldöttgyulést az Elnökség köteles összehívni és 30 napon belül
megtartani.
*A kiildöttg1lűílést az Elnökség legalább 15 nappal az iilés időpontja előtt kikiildtjtt meghívóval,
elsődlegesen az egyestilet székhelyére híuja össze írósban, igazolható módon. Irúsbeli igazolható
módon történő kézbesítésnek minősíil: ajúnlott kiildeményként illetve a tagnak az elektronikus
Ievelezési címére tiirténő kézbesítés azzal, hogt a kézbesítés visszaigazolósra keriiljön. A meghívó
tartalmaaa az eg1lesiilet nevét, székhelyét, helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A
napirendi pontokat a meghívóban legalúbb olyan részletezettséggel kell rögzí,Íeni, hogy a
szavazósra jogosult tagok tÍllóspontjukat kialakíthassdk. A meghívónak tartalmaznia kell tovtÍbbd a
küldöttgttíIés hatúrozatképtelensége esetére a megismételt küIdöttg1tűílés helyszínét és időpontjút, és
az arra történőfelhívtÍst, hog1t a megismételt kiildöttglíílés az eredeti napírendi pontok tekintetében
a megjelentek szdmdra tekintet néIkül hatórozatképes lesz. A meghívót az egtesület székhelyén és
honlapjún nyilvónossógra kell hozni. A meghívó kézbesítésétdl vag köuétételéto,l szómított 3
napon beliil a togok és az egtesiilet szervei az elnökségtdl a napirend kiegészítését kérhetik, a
kiegészítés indokoltÍsóval. A napirend kiegészítésének túrgtóban az elnökség 2 napon belül dönt
Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagl a kérelemnek helyt adhat. Döntését, tovtÍbbd
elfogadds esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalótól szúmított
legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. Ha az elnökség a napirend kiegészítése
irúnti kérelemről nem dönt, úgy a küldöttglűílés a napirend elfugadósáról szóló hatúrozat
meghozatalót megelőzően kíilön dönt a napirend kiegészítésének túrglőban, a?zal, hogl a
szabúlyszeriien nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható hatóro1at, ha
valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtúrglalústÍhoz
egyhangítan houtÍjúrulnak. A küldöttgytíÍlés megnyittústút követően elsődlegesen meg kell úllapítani
a hatórozatképességet, vaglis az aktutÍlis taglétszdmhoz képest a megjelent és szavazósra jogosult
tagok szómút A küldöttg1lúIést az elnök, akadólyoztatósa esetén az alelnökök eglike vezetí A
napirendi pontok tórglalústÍt megelőzően a kiildöttek megválasztják a jeglzőkönywezető és két
jegjlzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a 8-12 tagbóI tÍlló szavazatszúmlúló
bizottsógot és a szavazatszúmlóló bizottsdgnak a Vúlasztmúny által előzetesen megvólasztott
elnökét.
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(3) A küldöttgytilésen a Tarsulat bármely tagtrarészt vehet.



(4) Minden tisztujító küldöttgyulés előkészítése a küldöttválasztó értekez|etek összehívásával kezdődik a
tagozatok székhelyein.Ezen az értekezIeten a tagozat brármely tagtrafe|szőlalhat és szavazhat.

(5) A Küldöttválasztő értekezleteket a küldöttgyulés napja előtt legalább 5 héttel, de legfeljebb 10 héttel
kell összehívni *egytebekben a KiildöttglíÍlés összehívtÍsdra vonatkozó eljórúsi szabúlyok
kiivetés ével, értelemszeríÍen a h e ly megh atúrozós ónak kivételével

(6) A küldötírá|asztő értekezletenatagozatok minden 10 rendes tagaténegy.egy ktildöttet vá|asztanak
(7) A küldöttválasztó értekez|eten a küldöttek megválasztása jelöltlista a|apján, titkos szavazássa|

történik. A jelöltlistát a tagozat vezetősége áItaI felkért jelölőbizottság készíti. A küldöttek
megvá|asztására a 19.$ szabályai vonatkoznak. A küldöttvá|asúő értekez|et a megjelent tagok
szérnára való tekintet nélkiil határozatképes.

(8) A megválasztott küldöttekmegbízatása a következő Íisrtili'ító küldöttgytilésig érvényes.

10.s

(1) A kiildöttgytilést a Tiírsulat elnöke vagy az Elnökség egyik tagsa vezeti. A kiildöttgyíilés elnöke
előterjeszti a küldöttgyú|és targysorozatát, a beérkezett írásbeli indítvanyokat. Javaslatot tehet
mandátumv izsgá|ő, szav azatszedő stb. bizottságok kiktildé sére.

(2) ̂  küldöttgyűlés tiírgysorozatához és megvitatandó kérdéseihez brármely trírsulati taghozzásző|hat, de
csak a meg:táIasztott, küldött tagok szavazhatnak. *A tag a Küldöttglíílésen a szavazati jogtÍt
meghatalmazott képviselője útján is glakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes
bizonyító erejíÍ magónokirati formúban írúsba kell foglalni és azt a Kiildöttg1líÍlés levezető
elnökének az iilés kezdetén dtadni.

(3) A küldöttgyulésen a választasok titkos szavazássa| történnek. Kellő indoklással más kérdésben is
elrendelhető titkos szav azás.

(4) A küldöttgyulési hatírozatképesség, ahatározatok érvényessége, a tisztségekre jelölés és választás
tekintetében a 17., 1 8. $ irányadó.

vII. A Választmánv

11 .$

(1) A YáIaszlnány a KüldöttgyíÍlésnek aliírendelt, az Elnökségnek ftilérendelt szerv. Foglalkozik az
A|apszabá|y szerint hatáskörébe tartoző, valamint a Tarsulat más szervei á|ta| eléje terjesrtett
ügyekkel.

(2) ^ Választmríny az Elnökségnek a Ktildöttgyulés által megvá|asztott tagjaibő|, az e|óző ciklus
főtitkórábő|, a Küldöttgyűlésen megváiasztott 26 vá|asztmányi tagból, a Fegyelmi Bizottság
elnökéből és a tagozatok egy.egy képviselőjéből á|l. A Küldöttgyu|és az esetleg megtiresedő
vá|asztnényi tagsági helyek betöltésére 8 választmÍnyipőttagotvá|nzt meg, meghatáttozott behívási
sorrenddel. A póttagoknak a behívás előtt tanácskozási joguk van. Tanácskozási jog ga| részt vehetrrek
a Választmány ülésein további meghívott személyek is.

(3) A valasztmiíny
a) vezeti a Trírsulat munkáját két kiildöttgytilés között;
b) kiküld állandó és időszaki bizottságokat, megszabja feladatukat és hatáskörtiket, beszámoltatja

őket tevékenységiikről, és sztikség esetén visszahívhatja tagaikat;
c) dönt tiszteletbeli és örökös tagságról, valamint a vitiís tagfelvételi ügyekben; töröl vagy fegyelmi

eljrárás a|apjankizér a tagok sorából egyes személyeket;
határoztagozatok kialakítása ügyében; jőváhagy1a atagozatok vezetőségvá|asztásait;
kidolgozza és jóvríhagyás végett a Küldöttgyűlés elé terjeszti a Tiírsulat A|apszabályrínak és
Ügyrendj ének sztiksé ge ssé vált módo sítrásait;
jóváüagyja azErdós Központ szewezeti és működési szabályzatát és ellenőrzi annak betartását;
jőváhagyja a Tiírsulat Fegyelmi Szabá|yzatát, és dönt a Fegyelmi Bizottság megfellebbezett
hatÍr ozataival kapc sol atb an;

h) kijelöli azokat a vidéki tagozatokat' amelyek
küldenek:

d)
e)

f)
s)

a következő évben az Elnökségbe képviselőt
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i) kijelöli a Combinatorica és a Társulat egyéb lapjainak főszerkesztőit' egyéb kiadványainak
szerkesztőit.

j) * az éves kiikségvetés elkészítése és annak a kiildöttglűílés elé terjesztése az Elnökség
javaslatónak megvitatósa utún;

k) * az egyesiileti vagton kezelése' a vagyon felhasznúlósára és befektetésére vonatkoaó, o
kiildöttglűílés hatúskörébe nem tartozó diintések meghozatala és végrehajtása;

a * megválasztja ű szüvazatszúmlúló bizottstÍg elniikét
(4) A Yá|asztmányt az Elnökség évente legalább kétszer hívja össze. ossze kell hívni akkor is,ha ezt a

Tarsulat tagjainak legalább negyede, vagy a Választmány tagjainak legalább fele kéri. AYáiasztmátny
üléséről aYá|asztmény tagait az Elnökség írásban, a napirend közlésével, legalább 7 nappa| az ülés
e|őtt, *igazolható módon értesíti. *Eglebekben a kíildöttg1líilés összehívtÍsára vonatkozó eljárási
s za b ó ly o k at kell alk almazní.

VIII. Az Elniikség

12.S

(I) Az Elnökség a Tarsulat ügyvezető képviseleti szerve. Foglalkozik az Alapszabá|y szerint hatáskörébe
tartoző, továbbá a más társulati testiiletek által eléje terjesztett ügyekkel.
(2) Az Elnökség összetétele: elnök, egy budapesti és egy vidéki alelnök, ftititk{ár, főtitkrírhelyettes,
pétutátos' a szakosztályok elnökei és titkárai. Tanácskozási joggal az Elnökség ülésein részt vesz az
e|őzó ciklus főtitkrára, valamint a Társulat minden tiszteletbeli elnöke.
(3) A Yá|asztmény jelöli ki' hogy mely vidéki tagozatok képviselői vegyenek részt az Elnökség ülésein
tanácskozásijoggal.
() Az Elnökség az elnökét maga jelöli ki a tagjai köZiil. *Az elnökségi tagok megbízatdsónak tartama 3
év.
Az Eln<ikség

a) vezeti a Tarsulat munkáját két választmrányi ülés között;
b) elkészíti a Tiírsulat éves munkatenrét;
c) megvitatja és a Választmány elé terjeszti a Tiírsulat éves költségvetését, megállapítj a a pértolő

tagok tagsági díját;
d) gondoskodikavezető és központi szervek hatátrozatainak végrehajtásárőI;
e) irényitja a szakosztá|yok, tagozatok, állandó és időszaki bizottságok munkáját;
D figyelemmel kíséri a Tiírsulat lapjainak szerkesztését;
g) kiküld állandó és időszaki bizottságokat, megbizottakat, megszabja feladataikat, besziímoltatja

őket tevékenységiikről, és sziikség esetén visszahívja tagiaikat;
h) előkészíti a Küldöttgyulést és a Választmány üléseit;
D munkájáról besziímol a Küldöttgyíílésnek;
j) javaslatot tesz a Küldöttgyulésnek és a Választmánynak a Szövetség munkájával kapcsolatban;
k) felvesz atagozatokvezetőségének javaslatiára rendes és prártoló tagokat;
1) dönt a tarsulati jutalmak kioszkísríról;
m) * összehíuja a kíildöttglúílést és meghatároua a napirendi pontjait;
n) *részt vesz a kiildöttg1lűílésen és vólaszt ad az egtesülettel kapcsolatos kérdésekre;
o) *nyílvóntartja a tagsógot;
p) *vezeti az eglesiilet hatúrozatait, s7ervezeti okiratait és egtéb könyveit;
q) *megőrzi az eglesíilet múíködésével kapcsolatos iratokat;
r) *dönt a tagfelvételérdl;
9 *megteszi a törvényben előírt intézkedéseket az eg1lesületet érintő megszíinési ok fennúlltÍsúnak

viagólata során és annak bekijvetkezte esetén;
t) *dönt mindazon kérdésben, amelyet jogszabóIy vagt alapszabóly a hatúskörébe utal

(5) Az Elnökség hatÍrozatai ellen 15 napon belüla Választmanyhoz lehet fellebbezni.
(6) Az Elnökséget az elnök vagy a főtitkár hívja össze*legalább 15 nappal az íilés időpontja előtt

kiküldött meghívóval írásban, a napirend egyidej

I



igazolható módon. Eglebekben a kiildöttg1lűílés összehívtÍsára vonatkoaí eljdrási szabályokat kell
alkalmazni a meghívó tartalmára és nyilvúnossúgra hozatalúra Ís vonatkozóan.

(7) Az Elnökség sztikség szerint, de kéthavonként legalább egyszer tilésezik.
*(8) Az elnökség iilései nyilvúnosak, amely nyilvúnosstúg jogszabúlyban meghatúrozott esetekben

korlótozható.
*(9) Az elnökség hatúrozatót _ az alapszabóly vagl törvény eltérő rendelkezése hiónyóban - egyszerűí

saítöbbséggel, nyílt szavazóssal hozza. Az elniikség hatúrozatképes, ha ülésén a szavazati jogdban
nem korlótozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Az elnökségí íilésrőI jegtzőkönyvet kell
felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségí Íagok írnak alá. A jegyzőkönyv tartalmóra a XWI. fejezet
22.s (10) bekezdésében foglaltak az irónyadók.
Az elnökség határozatait az elniikségi iilésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a hatúrozat
meghozatalút követő 8 napon belül írúsban, igazolható módon is közli a hatórozatoknak az
egtesiilet honlapjún történő körzétételével eglidej íÍleg.

13.S

(1) A Trírsulat vezető tisztségviseIői: az elnök, az alelnökök, afőtitkár, afőtitkárhelyettes és a pénztáros,
az e||enőrzőbizottság elnöke és tagja.
*Ezekre a tisztségekre csak azok vólaszthatók meg, akik a választott tisztséget elfogadjók és nem
óllnak fenn velíik szemben a hatólyos civil törvényben és Ptk. 3:22 $-ban foglalt kizdró okok: A
Ptk. 3:22 $ szerint vezető tisztségviselő csak az a naglkorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellóttÍstúhoz sziikséges körben nem korlútozttÍk. Nem lehet vezető tisztségviselő, akit
bííncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadsógvesztés biintetésre ítéltek, amíg a biintetett
előélethez Íííződő hútrónyos következmények alól nem mentesült, és az sem aki a Btk. 61.s Q)
bekezdése alapján köziigtekttÍl való eltilttús hatólya alatt ólL Nem lehet vezető tisztségviselő az sem,
akit e foglalkoztÍstól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozóstól jogerős bírói ítélettel
eltiltottak, az eltílttűs hatólya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tis zts é gvis előj e n e m Ie h et.
*A vezető tisztségviselők a Tórsulat Elnökségének mds tagjaival, tovtúbbtÍ az Ellenőrző Bizottstúg
tagjaival közeli hoaátartozói, illetve élettórsi viszonyban nem úllhatnak.

* Megszíínik a vezető tisztsépiselői megbízatós
a) hatúrozott idejúí megbízatús esetén a megbíztÍs időtartamdnak lejúrtdval;
b) megsziintetőfeltételhez kötött megbízatds esetén afeltétel bekövetkezésével;
c) visszahívtíssal;
d) lemonddssal;
e) a vezető tisztségviselő halóldval vagt jogutód nélkiili megszűínésével;
fl a vezető tisztsépiselő cselekvőképességének a tevékenysége elldttústíhoz sziikséges körben
tö rtén ő k orldt oztű s dv al ;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizúró vagt összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

*A Társulat küldöttg1lúlése a vezető tisztségviselőt bórmikor, indokolós nélkíil visszahívhatja.
*A vezető tisztségviselő megbízatúsúról az Elnökséghez címzett és intézett nyilatkozattal bármikor

lemondhat
*Ha a Tórsulat mííködőképessége ezt megkívónja, a lemondds az új vezető tisztségviselő

megvólaszttÍsóval, ennek hiónyóban legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon vdlík
hatóIyosstÍ.

*A vezető tísztségviselő e tevékenysége sorún a Tórsulatnak okozott kdrokért a szerződésszegéssel
okozott kúrért valófelelősség szabólyaí szerintfelel a Tórsulattal szemben.

*Az egyesiilet megszíínését megelőző két évben a vezető tisztségvíselők az eglesiilet megszűínésétől
szdmított két évig eg1letemlegesen kötelesek helyttÍllni az egylesiilet hitelezőivel szemben mindazon
tarto7tÍsokért, amelyeket .az egyesiilet vagyona vagJ, a vagloni hoaájárulúst nem szolgtíltató
egyesületi tagoknak a jogi személy tÍltalúnos szabóIyai szerinti helyttÍlltÍsi kötelezettsége nem
fedezett.

*A közhasuú szervezet megszíínését követő három évig nem lehet mús kiizhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki koróbban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt -
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annak megszíÍnését megelőző két évben legalúbb egl évig _,
a) amely jogutód nélkül szűínt meg úgt, hogl az óllami adó- és vómhatósúgnál nyilvóntartott
adó- és vámfurtouúsát nem eglenlítette ki,
b) amellyel szemben az úllami adó- és vámhatóstÍg jelentős iisszegíÍ adóhiúnyt tdrtfel,
c) amellyel szemben az úllamí adó- és vómhatósóg íizletlezúrós intézkedést alkalmazott, vagt
iizletlezáróst helyettesítő bírsógot szabott ki,
d) amelynek adószúmút az óllami adó- és vómhatóstÍg az adóztús rendjéróT szóló törvény szerint
felfíi g g es ztette va gy tö r ö lte.

*A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arróI, hog ilyen tisztséget eglidejíÍleg mús közhasznú
szervezetnél is betölt.

(2) Az elnök vezeti a Tiársulat vezető szerveinek tiléseit, képviseli a Tarsulatot más egyesületek, szervek
stb. kányában. Felelős a Tiírsulat a|apszabá|yszeru működéséért. Felelősség terhe mellett
ltalv ány ozhatj a a Tiársulat kifizeté s e it.

*Az elnök köteles a kiildöttgytíÍIést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljtúból, ha
a) az eglesiilet vagyona az esedékes tartozásokat nemfedezi;
b) az eglesiilet előrelóthatólag nem lesz képes a tartoztúsokat esedékességkor teljesíteni; vagl
c) az eglesiilet céljainak elérése veszélybe keriilt.
Ezekben az esetekben az összehívott küldöttglúíIésen a tagok kötelesek az összehívtúsra okot adó
körülmény megsziintetése érdekében intézkedést tenni vagy az egtesiilet megsziintetésérdl dönteni

(3) Az elnököt akadá|yoztatása esetén az éltala felkért egyik alelnök helyettesíti.
(4) + tiszteletbeli elnökök tudományos és közéleti tekintélytikkel támogatjiík a Tarsulat tevékenységét.

oket a Küldöttgyulés hatríridő nélkül vá|asztja. A Küldöttgyűlésben és a Választmánybart, i||. az
Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.

(5) A főtitkrír biáosítja avezető szervek határozatainak végrehajtását, el|átja akét elnökségi ülés között a
Trársulat folyamatos ügyintézését, elkészíti a vezető szervek elé terjesztendő beszámolókat,
gondoskodik a Fegyelmi Bizottság, a szakosztáIyok, atagozatok, az á||andó és időszakos bizottságok
és megbízottak munkájának irrínyításaról és ellenőrzéséről. Képviseli a tiírsulatot külső szervek előtt.
Felelősség terhe mellett utalványozhatja a Társulat kifizetéseit, és elkészíti a pénztárossal együtt a
Tiírsulat éves költségvetési tervét. Akadá|yoztatása esetén ftítitkrírhelyettes helyettesíti.

(6) A ftítitkrírhelyettes segíti a fiititkar munkáját, és a főtitkárt akadá|yoztatása esetén teljes jogk<inel
helyettesíti.

(7) ̂ pénztáros felelősség terhe mellettintézí a Tarsulat pénzügyeit, utalványozzaaTársulat kifizetéseit,
elkészíti a főtitkénral együtt a Tarsulat éves költségvetési tervét, valamint a Küldöttgyulés elé
terjesztendő jelentést. okmányszeruen köteles igazoLru a kifizetések jogosultságát. Működését az
elnök, afőtitkér és az EllenőrzőBizottság brármikor ellenőrizheti.

(8) Az E||enfuzó Bizottság hatrískörét a *D(/14/A. $. (1) bekezdése Erta|mazza.

Ix. A Központi Szervek

*I4/A $ Az Ellenőrző Bizottstúg

(|) Az El|enőrző Bizottság a Küldöttgyűlés által megvá|asztott elnökből, titkárból, 3 tagbó| és 2
tanácskozási jogú póttagból áll, a Társulat alapszabáIyszeru működését és a Társulat költségvetési
tervének meglartását elIenőrzi. Betekintési joga van a Tiírsulat vezető és központi szerveinek,
szakosztáIyainak, tagozatainak. állandó és időszaki bizottságainak munkájábai ezek ülésein
tanácskozási joggal részt vehet azE||enőrző Bizottság brármely tagtra. AzEIIenőrző Bizottság tag1ait
rendszeresen tájékoztatni kell a Társulat életéről. Az Ellenőrző Bizottság *k?jteles a tagok vagy a
döntéshozó szerv elé keriilő előterjesztéseket megviagúlni, és ezekkel kapcsolatos tÍllóspontjót a
kiildöttg1líílés elé keriilóí jelentésben is ismertetní A Túrsulat irataíba, szúmviteli nyilvúntartósaiba,
könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőkttÍl és a Túrsulat munkavúllalóitóI felviltÍgosítdst
kérhet, a Tórsulat Íizetési szúmlájtÍt, pénztórút, értékpapír- és áruúllomúnyót, valamínt szerződéseít
megvíagálhatja és szakértővel megvizsgtÍltathai
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tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezri, ha anól szerez fudomást, hogy a Társulat
működése során olyan jogszabáIysértés vagy a Trírsulat érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény
(mulasáás) történt, amelynek megsziintetése vagy következményeinek elháitása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi sztikségessé, valamint ha a vezető tisztségviselők
felelősségét megalapoző tény merült fel. Az intézkedésre jogosult vezető szervet az E||enőrző
Bizottság indíwányára _ harminc napon belül . intézkedés céljából össze kell hívni. E hatráridő
eredménytelen eltelte esetén az illetékes vezető szerv összehívására az E||enőrző Bizottság is
jogosult. Ha az alra jogosult szerv a törvényes miiködés he|yreá||itása érdekében sztikséges
intézkedéseket nem teszi m€8, az EIIenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet e|Iátő szervet. Az Ellenőrző Bizottság működéséről besziímol a
Küldöttgyíilésnek.

*(2) Az Ellenőrző Bizottsóg tagja az a naglkorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellóttústúhoz szíikséges körben nem korlútozttÍk. Nem lehet a bizottstíg tagia, akivel
szemben a vezető tisztsépiselőkre vonatkozó kiaúró ok áll fenn, tovtÍbbú aki vagt akinek a
hoadtartozója a jogi személy vezető tisztségvíselője.

Nem lehet elnöke vagl tagja az a személy, aki
a) a legfőbb szerv, illetve az iigslintéző és képviseleti szerv elnöke vagl tagja (ide nem értve az
eglesíilet leg1fdbb szemének azon tagjait, akik tisztséget nem tiiltenek be),
b) a kiizhasznú szervezettel a megbízatósón kíviili más tevékenység kifejtésére irónyuló
munkaviszonyban vagl munkavégzésre irónyuló egléb jogviszonyban áll, ha jogszabúly
músképp nem rendelke7ik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatdstÍból részesiil . kivéve a búrki últal megkiités
nélkiil igénybe vehető nem pénzbeli szolgtÍltatósokat, és az egyesiilet óltal tagjónak a tagsógi
jogviszony alapjdn a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti
juttatúst -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatórozott személyek közeli houútartozója.

*(3) Az ellenőrzőbizottsógi tagok az ellenőrzésí kötelezettségiik elmulaszttÍsóval vag| nem megfelelő
teljesítésével a jogi személynek okozott kórokért a szerződésszegéssel okozott kúrért való felelősség
szabályai szerint felelnek a Társulattal szemben.

* 14/B $ A Fegtelmi Bizottstűg

A Fegyelmi Bizottság a Küldöttgytílés által megvá|asrtott elnökből, titkárból, 2 tagbo| és 2 tanácskozási
jogú póttagból áll. Kidolgozza és a Választmríny elé terjeszti a Tarsulat Fegyelmi Szabá|yzatát,
*AaaI a taggal szemben, aki megsérti a tórsulat alapszabúlytít illetve kiildöttgylűílésí hatúrozatót, vagt
aki a túrsulat céljóval összeegleztethetetlen magafurtóst tanúsít,fegtelmi eljórúsfolytatható le.
A fege lmi bizotts tűg íilései

L Az ülések előkészítéséről és összehívtúsúról a bizottstÍg elnöke a titkúr bevonósúval gondoskodik.
Az üléseket írósbeli meghívóval, a napirend megjelölésével az iilést megelőzően legalúbb 10
nappal meg kell kiildeni a résztvevőknek.

2. A fegelmi bizoÍtstÍg ülése hatórozatképes, ha azon a bizottstúgbóI az íilést levezető elnökön és
titkáron kíviil még legalóbb eg1l rendes tag jelen van.

3. Amennyíben a bizottsóg a hÍányzó tagok miatt hatdrozatképtelen, vog| az íilésro,l időközben
ttÍvoztí tagok miatt hatórozatképtelenné vólik, ugyilnűzon iigtben 14 napon beliil össze kell
hívni a bizottstÍgot.
Hatúrozatait egyszeríí sruőtöbbséggel (a szavazatra jogosultak több mint felének a
tómogatóstúval), nyílt szavazással hoaa.
Az ülésekrőI jeglzőkönyvet kell vezetni
A jeglzőkönyvet az íilés kvezető elniike és még €&|, aZ íilés kezdetétoT annak bezórásáig részt
vevő tagja írja ald.

*A bizottstÍgi eljórás menete
1. A bizottstÍg eljúrúsa a Túrsasúg valamely tagjának vagl testiiletének a bejelentésére indul.

J.

6.
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2. A bÍzottstíg az érvényes bejelentést köteles a kézhezvételtdl számított 8 napon beliil megviagólni
és dijnteni az eljúrós megíndíttÍsáról vagt az eljárás megindítiúsónak megtagadásúról.

3. A bizottstÍg érdemí döntés előtt aaal a liglelmeztetéssel értesíti az érintett tagot' hogl a
szabúlyszeríí meghívósa ellenére történő túvolmaradósa az iilés megtartústÍt és a
hatórozathozatalt nem akadályoua. A tag tóvollétében akkor hoúató döntés, ha az iilésen
értesítés ellenére nem jeleník meg és ttúvollétét nem menti kí. Az iilésen a tag szómúra
biztosítani kell a védekezési lehetóÍséget. Az iilésen a tag képviselővel is részt vehet.

4. A bizottstúg lúltal hozható intézkedések:
az elj órús megszíintetése,
s uÍ b eli Jigl elmeztetés,
ír ós b eli Jig1l elme7tetés,
túrs ulati tísztségbőI való vísszahívtús,
tagsógi jogok meghatórozott ídőre suőló felfiiggesztése,
kitüntetés meglonósa,
kizárósi javaslat.

5. Határozathozatal
A bÍzottstÍg hatúrozatait az eljúrás megindíttÍstÍtól szómí.tott 30 napon belíil egtszeríí
szótöbbséggel (a szavazatra jogosultak több mint felének a tómogatósúval) nyíIt
szavazússal hozza meg.
A bizottstÍg a tag kiaúrása kérdésében a bizottsági viagólat eredményét összefoglaló
javaslat iig1lében az eljórós megindíttÍstÍtól szómí,tott 30 napon beliil títkos szavazóssal
foglal óllósr

6. A bizottstÍg hatórozata ellen annak kézhezvételétdl számított 15 napon beliil a Vólasztmúnyhoz
halaszttí hatólyú fellebbezésnek van helye. A Vúlasztmány a fellebbezés kérdésében ü
kézhezvételtóíl suúmított 30 napon beliil köteles hatdrozní Határozata ellen bírósdgi
feliilviagólatnak van helye, . az alapszabúly XIII fejezetében illetve a Ptk.3:35-3:37 $
szabóIyai szerint - a hatdrozat közlésttÍl számított 30 napon belül a Fővdrosi Törvényszékhez,

7. A fegtelmi hatúrozatokat írúsba kell foglalni és indokltÍssal kell ellótni Az indoklúsnak
tartalmaznia kell a határozat alapjóul szolgtÍló tényeket és bizonyítékokat, tovtúbbtú a
jogorvoslati lehetőségről vahí ttíjékoztatúst. A hatórozatot a taggal kijzölní kell

8. A kiaÍrósról szóló hatúrozati javaslatot 8 napon beliil a VóIasztmónynak meg kell küldeni,
amely szerv a kizúrúsról a javaslat kézhezvételéttÍl számí.tott 30 napon belül dönt és döntését 8
napon beliil igazolható módon közli az érintett taggal. A hatúrozat ellen fellebbezésnek nincs
helye, a kizárt tag efejezet (6) bekezdése szerintjogorvoslaftrt a bírósóghozfordulhat.

9. A Vólasztmdny hatúskörébe tartozó fegelmi iiglben az érintett felet meghallgathatja, illetve a
tog kérése esetén köteles őt meghallgatni. Eljórúsa sorún a fegyelmi eljárúsra vonatkouí
szabólyok szerint jár el.

X. A szakosztályok

ls.s

(1) A Küldöttgytilés a Tiírsulat nagyobb, állandó feladatainak önálló intézésére szakosztá|yokat létesít. A
szakosztáIyok a szakterületi adottságoknak megfelelő tagokat tömörítik, és ellátjrák a Társulat
céljainak megfelelő előadások, kollokviumok, viíndorgyíilések, ankétok stb. szervezésével
kapcsolatos teendőket.

(2) ^ szakosztályokat a Küldöttgyűlés által megváIasztott elnökből, alelnökökből és titkrírból álló
vezetőségfu anyitja.MtiködéstiketazŰgyrendszabáIyozza.

(3) A szakosztá|y vezetősége munkájáról évente legalább egyszer beszámol az Elnökségnek.
(4) A Tiírsulatban a következő szakosztályok működnek: tudomiínyos szakosztá|y, oktatási szakosáály,

a|ka|mazotlmatematikaszakosztáIy

xI. A tagozatok, helyi csopoÉok
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16.S

(1) A Választmány tagozatokat létesíthet ott, ahol erre igény meriil fel, működési területtik kijelölésével.
(2) A tagozat működési területén helyi csoportokat a|akíthat. Mtik<'dési területtiket kijelöli, és

tevékenys é gtiket ir ány itj a.
(3) A tagozatok működését _ amennyiben a tagozati Ügyrend másképp nem rendelkezik _ elnökből,

alelnökökből és titkarból álló vezetőség irányítja.Ezeketmaga atagozatvá|asztja meg hiárom éwe. A
vezetőségvá|asztás mődját azŰgyrend szabáIyozza. Avezetőség atagozat munkájaról időközönként
beszámol az Elnökségnek.

xII. A testületek batár ozatképessége

17.S

(1) A Tarsulat bármely testületének hatátozatképességére vonatkozó alábbi szabá|yokat a testület
ü1é sének telj e s időtart arnár a alkalmazni kell.
*Ha egl tag valamely íiglben nem szavazhat, őt az adott hatórozat Íneghozatalánól a
h atározatkép es s ég mególlapíttÍsa sorún Jigstelmen kíviil kell h aglni

(2) A küldöttváIasztő értekezletek a megjelentek számáravaló tekintet nélkül határozatképesek.
(3) A Trírsulat minden egyéb testiilete akkor hatÍrozatképes, ha a testület ülésén jelen van a testtilet

szavazati joggalrendelkezi|tagsainak több, mint a fele.
(4) Határozatképtelenség esetén a testületet 30 napon belül újabb ülésre kell összehívni, az

alapszabá|yban meghatározott esetek kivételével. Ennek tárgysorozatÍn az iilésen elintézetlenül
maradt napirendi pontok szerepelnek

*(5) Nincs szükség ismételt összehívúsra, ha az eredeti kíildöttg|űíus meghívója furtalmazza a
hatúrozatképtelenség esetére megismételt küldiittgtűíIés helyét, időpontjót és napirendjét, tovtÍbbtÍ
azt il ftgslelmeztetést, hog1t a megismételt kiildöttglűílés a megjelentek szdmúra tekintet nélkiil
hatórozatképes.

(6) A megismételt ülés a megjelent tagok szátmátőI fiiggetlenü| határozatképes, *erre a megismételt
küldöttg1t tÍlés meghívój tÍban a Jigtelmet fel kell hívn í.

*(7) Ha a küldöttgtűílést a hatórozatképtelenné vólós míatt meg kellett szakítani, az újból iisszehívott
küldöttgtűílés csak azokkal a napirendi pontokkal foglalkozhat, amelyek iiglében
hatúrozatképtelenség miatt az első alkalommal határozatot hoaú nem lehetett.

XIII. H atá r ozathozata|

18 .S

(1) A testületek határozataikat á|ta|ában nyílt szavazással, egyszeru szótöbbséggel, *azaz a
hatúrozatképesség megállapíttÍsónól Jigelembe vett szavazatok egyszeríí suőtöbbségével houtűk
meg, valamennyi szavazósra jogosult tag egslenló szavazattal rendelkezik.
*A Kiildöttgllílés titkos szavazóssal dönt vezető tisztségviselők és a testületek elnökének és
tagjaínak 3 évre történő megvúIaszttÍsa kérdésében, vagl ha a títkos szavazdst a testület bármely tag
kérésére elhatúroua.
*A Feglelmi Bizottstúg titkos szavazússal dönt a tag kizárására vonatkonó hatdrozati javaslatról.

*(2) A Kiildöttg1tűíIés a jelenlévő tagok %-es szótiibbséggel hozott hatúrozatúval dönt a Tórsulat
Alapszabdlyónak és Üglrendjének módosíttúsdról, azonban a döntés érvényességéhez az js
szükséges, hogl a 9. $ szerint megvdlasztott teljes kiildöttlétszúmnak legalóbb a fele a hatúrozatí
j avas latot meg s zav aua.

*Az eg1tesiilet megszűínéséhez és az eglesiilet céljúnak módosíttÍstÍhoz a szavazati joggal bíró
valamennyi tag % - es sztítöbbséggel hozott hatórozata szükséges.

*(3) A legfóÍbb szerv, valamint az iigintéző és képviseleti szerv hatdrozathozatalóban nem vehet részt
az a személy,
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a) akit a hatdrozat kiitelezettség vagy felelősség alól mentesít vagl a jogí személy terhére
músfaj t a e lőny b e n r és zesít ;
b) akivel a hatdrozat szerínt szerződést kell kötni;
c) aki ellen a hatdrozat alapján pert kell índítani;
d) akinek olyan houátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogí személynek nem tagja.,
e) aki a döntésben érdekelt mús szemezettel tiibbségi befolytűson alapuló kapcsolatban ólI; vagt

fl aki eglébként szeméIyesen érdekelt a döntésben
*Nem minősíil előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatúsai keretében a bórki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgtÍltatás, illetve az egyesiilet últal tagjónak, a
tagsúgi jogviszony alapjún nyújtott,létesítő okiratnak megfelelő cél szerínÍi juttatás.

*(4) A túrsulat tagja, vezető tisztségviselője és ellenóírzőbizottstÍgi tagja kérheti a bírósdgtól a Társulat
szervei últal hozott hatdrozat hatólyon kívüI helyezését, ha a hatúrozat jogszabólysértő vagy a
létesítő o kiratb a iitközik.

*(5) A hatúrozat hatdlyon kívül helyezése irónt attól az időpontaíl saÍmított harminc napon beliil lehet
keresetet indítaní a Társulat ellen, amikor a jogosult a hatórozatról tudomúst szerzett vagy a
hatórozatról tudomúst szereúetett volna. A hatúrozat meghozatalótóI szómított egtéves, jogvesztő
hatúridő elteltével per nem índítható. A hatúrozat hatdlyon kíviil helyezése irónti per
megindítósúnak a hatdrozat végrehajtúsúra halasztó hatúlya nincs. A bírósóg indokolt esetben a
felperes kérelmére a hatórozat végrehajtdstűt felfiiggesztheti.

*(6) Nem jogosult perindítósra az, aki a hatdrozat meghozatalóhoz szavazatúval hozztújórult, kivéve, ha
tévedés, megtévesztés vagt jogellenes fenyegetés miatt szavazott a hatúrozat mellett. Egtebekben a
Ptk. 3:35-3:37. $ szabólyai az irúnyadók.

*(7) A Tórsulat testiiletei - a KiildöttglíÍlés és a budapesti kíildöttvlÍlasztó értekezletek kivételével -
síirgős döntést kívónó iiglekben hatórozhatnak a testiilet összehívtúsa nélkiil is.
A hatórozati javaslatot a tagok részére írósban meg kell kíildeni és részíikre a tervezet
kézhezvételétdl szómított nyolcnapos hatúridőt kell biztosí.tani arra, hog1t szavazatukat megkiildjék
a testiilet elnökének.

Az ülés tartósa nélkiili döntéshozatal sorún a határozatképességre és szavazósra vonatkozó
rendelkezéseket aual az eltéréssel kell alkalmaxni, hogl a hatdrozathozatali eljórós akkor
eredményes, ha legalóbb annyi szavazatot megkíildenek a testiilet elnökének, amennyi szavazati
jogot képviselő tag jelenléte ülés tartúsa esetén sziikséges lenne. Bórmely ttúvollevő tag
szavazatúnak megkiildésekor kérheti a testület elnökét túj iilés összehívtísúra, bi7onyos, ákala
kifugtúsolt hatdrozati javaslat megvitatása céljóbóL Kérését Índokolnia kell A testiilet elnöke az
összes szavazatok összeszómldlósa alapjón megállapítja, hogl a hatórozati javaslatok megkaptók-e
a többséget Ha egt javaslat a többséget nem kapta meg, akkor dönt arról, hog1l 30 napon belül
újobb iilést hív össze az el nem fogadott javaslatok megvitatdsa céljtúból, amely a megjelentek
szómúra való tekintet nélkiil hatórozatképes, vagy azokat a testiilet legközelebbi rendes ülésének
napirendjére tíízL Ha a javaslat többséget kapoÍt, és nem meriilt fel ellene kifogtús, érvényes
határozattú vtÍlik. Ha többséget kapott ug,an' de kifogtÍs meriilt fel ellene, akkor a testiilet elnöke
az indokok ftglelembevételével dijnt, hogl a javaslat hatórozattó vtűljék.e, vagy újabb rendkívüli
vagt rendes iilésen nyerjen megvitatúst
A hatórozathozatal napja a szavazási határídő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban
beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

XIV. Választások

le.s

(1) A tagozat vezetősége által felkért jelölőbizottság javaslatot tesz a küldöttválasáó értekez|eten
megválasztandó küldöttekre. További jelöltekre a tagozat brármely tagja tehet javaslatot az Ügyrend
szabátlyai szerint.
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(2) ̂  Ktild<ittgyulésen megvá|asztandő tisztségviselőkre a Yá|asztmány által felkért jelölőbizottság tesz
javaslatot. Lehetőséget kell adni arra, hogy a küldöttek a jelö|őbizottság javas|atát kiegészitsék az
Ügyrend előírásai szerint.

(3) A válasáások titkosak. A Küld<ittgyűlésen a szavazó|apra új név is beírható, azIJgyrendben leírtak
szerint.

*(4) Minden tisztújító küldiittgyíílés előkészítése a kíildöttvtÍlasztó értekezletek összehívtúsóval kezdődik
a tagozatok székhelyein. Ezen az értekezleten a tagozat bórmely tagjafelszólalhat és szavazhat

*(5) A Kiildöttvólasztó értekezleteket a küldiittgjlíílés napja előtt legalóbb 5 héttel, de legÍeljebb I0
héttel kell összehívni egtebekben a Küldiittglíílés összehívtúsdra vonatkozó eljdrósi szabólyok
követés éve l, értelemszerííen a h ely megh atúrozós ón ak kivételével

*(6) A kiildöttvúlaszttí értekezleten a tagozatok minden 70 rendes tag utón egy-egy kiildöttet
vólasztanak

*(7) A küldöttvólasztó értekezleten a küldöttek megvólaszttísa jelöltlista alapjón történik. A jelöltlistát a
tagozat vezetősége dltalfelkért jelölőbizottstúg készítí A kiildöttvólasztó értekezlet a megjelent tagok
s zúmóra való tekintet nélk iil h atározatkép es.

*(8) A megválasztott küldijttek megbízatósa a következő tíszttújí.tó kiildöttg1líílésig érvényes.

xv. A Társulat kiadvánvaí

20.s

(1) Céljainak hathatósabb e|őmozdítására a Társulat tudományos, didaktikai, népszenisítő vagy
kulturpolitikai kérdéseket elemző kiadvanyokat, fiizeteket, könyveket, folyóiratokat szerkeszthet,
adhat ki.

(2) A Társulat lapjainak főszerkesztőit a Válaszfutány jelöli ki ftözös kiadvany esetén a többi érdekelt
fellel egyeztetve), a többi szerkesztőt az Elnökség jőváhagyásáva| a főszerkesztők. Egyéb
kiadvrányokhoz is aYáIasztmány jelöli ki a szerkesztőt. Feladatukat az Ügyrend vagy a kiadvány
működé s i szab á|v zata hatát ozza me g.

xvl. A Társulat ti*a.,ag"

21 .S

(1) A Titkarság dolgozói a Társulat a|ka|mazottai. A Titkarságot a Társulat igazgatőjavezeti (a beosztás
angol neve: Executive Director). Az igazgatőt az Elnökség, munkatársait az igazgatő alkalmazza.
Ennek megfelelően a munkáltatói jogokat az igazgató esetében az Elnökség, a többi alkalmazoIí
esetében az igazgató gyakorolja. A titkrírság munkatiírsai látjrík el a Trársulat hatánozatainak
végrehajtrásával kapcsolatos folyamatos ügyintéző- és szertező-munkát.

(2) Munkáj áért a titkrárság a Trírsulat Elnökségének felelős.
(3) A titkaÍság munkáját a Tiírsulat főtitkrára közvetlenüIirányitja.

xvII. A Társulatpénzgazllálkodása és működésének főbb kérdései

22.5

(1 ) A Társulat jövedelmének forrásai:
a) a rendes tagok á|tal fizetett tagdíj ak;
b) azá||ami szervek áIta|_ esetleg a Szövetségenkeresztül biztosított _pénnigyitrámogatás;
c) a Tiírsulat kezelésében levő alapítványok kamatai;
d) a Társulat rendezvényeire befizetett hozzájátulások;
e) egyéb bevételek.

(2) A Társul at pétugazdálkodás át éve s kö lts é gveté s alapj an v é gzi.
(3) A Trírsulat gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,

azokat nem ve szél y eztetv e v é gez.
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(4) A Tiírsulat önálló gazdasági egységként műktidteti az Erdős Központot. Az Erdős Központ
gazdá|kodásrának irényitását és ellenőrzésétaz Erdős Központ Felügyelőtanácsánarvhénza.

(5) A Tarsulat önálló gazdasági egységként működteti a Combinatorica folyóiratot. Működtethet más
önálló gazdasági egységeket is (egyéb folyóirat, nyomda stb.), esetleg társtulajdonban. Minden ilyen
egységnek saját működési szabá|yzata van. Ezek az egységek elkülönített szám|át kapnak, amely
felett az egység vezetői rendelkeznek. A Tiírsulat felügyeli az önálló gazdasági egységek
működésének törvényességét.

(6) A Társulat gazdá|kodása sortín elért eredményét nem osztja fe|, azt az A|apszabá|yban meghatározott
közhasznú tevékenységekre fordítj a.

(7) A Tarsulat gazdasági-vá||alkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét
veszé|yeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

(8) A Tarsulat köteles a besziímoló jóváhagyásáva| egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni,
amelyet a beszámolőva| azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni.

(9) Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete prírtoktól fliggetlen és azoknak anyagi
támogatást nem nffit.

(10) A Tiársulat vezető szenreinek üléséről helyszíni feljegyzések alapján jegyzőkönyvet kell vezetni,
amely tarta|mazza az ülés időpontját' a megjelentek névsorát, az tilésen hozott határozatok pontos
szövegét, és hatá|yát' valamint a hatÍrozatok mellett és ellen szavazők és tartózkodők szémőt. A
jegyzőkönyvet a vezető szervnek két, az elnök által az ülés elején felkért tagia hitelesíti. A vezető
szervek üléseinek jegyzőkönyveit éves tagolásban meg kell őrizru; ez képezi a határozatok
nyilvrántartását. A Tarsulat központi szerveinek üléseiről a központi szerv titkéra és a jegyzőkönyv
hitelesítésére felkért két személy á|ta| a|áírt, az ülésen megielentek névsorát, az ülésen hozott
hatérozatok pontos szövegét, ahatérozatok mellett és ellen szavazők, valamint atartőzkodők szátmát
tnta|mazőjegyzőkönyv készítendő. A testiilet bármely tagja kérheti az ülésen kifejtett véleményének
jegyzőkönyvbe vételét.

(11) A Társulat a múíködésének, szolgtÍltatúsaínak, azok igénybevételi módjónak nyilvónosstúgót a
www.bolyaLhu internetes honlapjún, a Tórsulat székhelyén elhelyezett hirdetőttúbldn való közzététel
útjón bizÍosítja. Az éves beszdmolót és a közhasuttistígi mellékletet minden év május 30. napjáig a
www.bolyaíhu internetes honlapján és a Túrsulat székhelyén kihelyezett hirdetőttÍblún közzéteszi.
A Társulat évente legalább egyszer körlevélben tájékoztatja a tagságot a Társulat működésének
fontosabb híreiről, avezető szerveknek atagság egészét vagy nagyobb csoportjait érintő döntéseiről.
Az ilyendöntéseket a Társulat há|őzati honlapjrín a döntést követően két héten belül közzéteszi.

(I2) ^ Tiírsulat vezető szerveinek egyes tagokat érintő határozatairől az érintetteket 10 napon beltil
írásban értesíteni kell.

(13) A Tiírsulat kibővített vezetősége (a Választmany és az E||enőrző Bizottság tag1ai és póttagjai,
valamint a szakosúá|yok alelnökei) évente legalább hiáromszor körlevélben kap részletes beszrímolót
a Tiársulatban történtekről.

*(14) A Tdrsulat közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok _ a törvény alapjdn nem
nyilvúnos adatok kivételével _ nyilvónosak, azokba bárki betekinthet, és a sajót költségére
mósolatot készíthet. Az iratbetekintésre és íratmásolósra vonatkozó igényeket írúsban, az eglesíilet
elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni Az elnökség az iratbetekintést és az iratmósolat kiadústút
az eglesiilet székhelyén, az igény bejelentésétő:l számított 8 napon beliil köteles biztosítani a
kérelmező szómúra.

(15) A Társulat rendezvényeiről, szolgáltatásairól és az azo|<ra való jelentkezés módjáról, valamint a
hazai matematikai élet egyes egyéb eseményeiről heti rendszerességgel minden érdeklődőnek
elektronikus posta útjan értesítést küld. E,zek a Tiírsulat honlapjan is megtekinthetők.

*XVIII. A Túrsulat megszíÍnésével kapcsolatos előírdsok

A Tórsulat megszíínik, ha
- a kiildöttg1líílés a feloszltÍst vagJl a megszíínést kimondja, kivéve, ha az egtesiilettel szemben
eredménytelen végrehajtás volt, vag1t aJizetésképtelenséget a bírósóg mególlapította,
- mds egtesülettel történő egtesülését a kiildöttg1liíIés kimondja,
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- a bíróság a Tórsasúgot - a jogszabályokban meghatórozott feltétekk esetén - feloszlatja, vagl
m e g s zíin és ét me g ú ll ap ítj a,
- Jizetésképtelenség miatt indult eljdrúsban a bíróság megszünteti és az eglesiiletet a nyíIvúntartásból
törli.
A Tórsulat megszíínése esetén vag|ona - a hitelezők kielégítése utón - (amennyiben erről a köz-
gyíÍlés kiilön nem rendelkezík) túllami tulajdonba keriil, és azt közérdekíÍ célra kellfordítaní

XIX. Vegyes rendelkezések

23 .$

(1) Mindazokban a kérdésekben, amelyekről a Trírsulat Alapszabá|ya nem rendelkezik, a Trársulat
Ü gyrendj ét é s F e gye lm i Szab áIy zatát kell fi gye lembe venni.

(2) ̂ jelen Alapszabá|y hatá|yba lépése ltán a korábbról visszamaradt elintézetlen ügyekben is a jelen
Alapszabály szerint kell intézkedni.

(3) A Trársulat szolgáItatásait bárki igénybe veheti.
*(4) A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóstÍg, az államhóztartúsból származó

(költségvetésÍ) tómogatós felhasznúlúsúnak ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiúnyúban az
Áuami Szúmvevős7ék, az állami vag önkormdnyzati kökségvetésbdl, ílletve a nemzetközi
forrósokból juttatott túmogatósok felhasznólósának ellenőrzését a külön jogszabóly szerinti
ellenőrzésí szervezet, a közhasznú műíködés fektti törvényességi ellenőrzést pedig a reó irányadó
szabályok szerint az íig1lésaég ltÍtja eL

*(5) A közhasaú szervezet a közhasznú jogtúlltÍstúnak megszúínésekor kiiteles esedékes köztartozúsait
rendepi, illetve közszolgákatós elláttűsóra irúnyuló szerzóídésból eredő kötelezettségeit
időaróny o s an telj es íten i

*Alulírott, mint az Eglesiilet Elnöke igazolom, hogt a 2011. éví CDffiil. törvény 38. s. (2) bekezdése
alapjón jelen alapszabdly eglséges szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosíttÍsok
alapj án hatólyos tartalomnak.

Záradék

Ez az Alapszabály az 1966.jú1ius l-én jóváhagyott Alapszabá|y többször módosított váItozata, melyet a
Bolyai Jiárros Matematikai Tiírsulat Ktildöttgytilése *2017. februúr 18-ón fogadott eI és ugtanezen
napon lépett hatólyba.

*Az Alapszabúly módosűtott rendelkezéseit az okirat *dőlt betűível jelzi

*Alulírott kérelmező igazolom, hogt az alapszabúIy egtséges szerkezetbe foglalt szövege meg1felel az
alapszabdly módosíttúsok alapj ún hatúlyos tartalmdnak.

Budapest, 20|7. februrár 18.

Katona Gyula
a BJMT elnöke

t7


