Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület
Alapszabálya (I. sz. módosítás)
- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen I. fejezet
Általános rendelkezések
1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület
2./ Az Egyesület székhelye: 1036 Budapest, Nagyszombat u. 19.
3./ Az Egyesület státusza: közhasznú egyesület
4./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány
keretei között.
5./ Az Egyesület pecsétje: kör alakú, kb. 5. cm átmérőjű, rajta az Árpád Gimnáziumért
Közhasznú Egyesület felirat.
6. Az Egyesület legfelsőbb szerve a rendes tagok összességéből álló közgyűlés.
7. Az Egyesület ügyintéző-képviseleti szerve a háromtagú elnökség (elnök, titkár,
elnökségi tag).
8. Az Egyesület képviseletére jogosult személye: az elnök.
9. Az Egyesület jogállása: Az Egyesület önálló jogi személy, amely nyilvántartott tagsággal,
választott ügyintéző és képviseleti szervvel, önálló költségvetéssel (a működéséhez
szükséges vagyonnal) rendelkezik, vagyonával önállóan gazdálkodik, és céljai elérésére
szervezi tagjai tevékenységét. Az Egyesület a Ptk., az egyesülési jogról szóló 1989. évi
II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a
továbbiakban Kt.), valamint az alakuló közgyűlése által elfogadott alapszabálya
rendelkezéseivel összhangban jön létre és működik.

II. fejezet
Az Egyesület célja és közhasznú tevékenységei
1./
Az egyesület célja: az Árpád Gimnázium sajátos arculatának megerősítése és
gazdagítása.
2./
A fenti célból kiindulva az Egyesület - a Kft. 26. § c.) pontjában meghatározott alábbi közhasznú tevékenységeket az alábbi módokon végzi:
· 3./ pont szerinti tudományos tevékenység, kutatás, ezen belül: hozzájárul a
korszerű szaktárgyi programok, tantervek, tankönyvek és eszközök beszerzéséhez,
az ezzel kapcsolatos költségek finanszírozásához,
· 4./ pont szerinti nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, ezen
belül: támogatja a tanárok felkészültségét, részt vállal külföldi tanárok
alkalmazásának biztosításában, támogatja az iskola egészség- és környezetvédelmi
nevelő tevékenységét, lehetővé teszi a gimnázium külföldi kapcsolatainak
fenntartását és kiterjesztését, támogatja a tanulók és kísérőik utaztatását,
· 11./ pont szerinti hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése, ezen belül: segíti a tehetséges és szorgalmas, ám hátrányos helyzetű
tanulókat,
· 14./ pont szerinti sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, ezen belül: ösztönzi a
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tanórán kívüli iskolai tevékenységek bővítését, hozzájárul szakkörök, önképzőkörök,
diákkörök, sportkörök és a kórus működéséhez,
Forrásai gyarapítása érdekében az Egyesület egyéni támogatásokat fogad, szorgalmazza,
hogy a gimnáziumhoz tartozók (tanárok, szülők, egykori diákok) személyi jövedelemadójuk
1%-át az Egyesület javára ajánlják fel, továbbá jótékony célú rendezvényeket szervez és
bonyolít le. Céljai megvalósítása érdekében az Egyesület pályázatokat ír ki, illetve önállóan
is kezdeményez tanórán kívüli tevékenységeket.
3./ Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú
szolgáltatásaiból.
4./ Az Egyesület politikailag semleges, sem közvetlenül, sem közvetve politikai
tevékenységet nem folytat, nem kötődik semmilyen politikai párthoz, szervezete pártoktól
független, pártnak anyagi támogatást nem nyújt.
5./ Az Egyesület kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azt nem veszélyeztetve
végezhet vállalkozási tevékenységet. A gazdálkodása során elért eredményét nem
oszthatja fel, azt csak az alapszabályban írt tevékenységekre fordíthatja.

III. fejezet
Az Egyesület tagjai
1./ Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek, akikről az Egyesület
sorszámozott nyilvántartást vezet.
2./ Az Egyesületnek rendes tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy,
aki/amely egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az alapszabályt, rendszeresen
fizeti a tagdíjat, és felvételéhez a taggyűlés minősített többsége hozzájárul.
3./ Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy,
aki/amely egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, és ehhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy
más támogatást nyújt. A pártoló tag felvétele a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
4./ Az Egyesületnek tiszteletbeli tagjai lehetnek. A tiszteletbeli tagok felvételéről az
Elnökség határoz.
5./ A rendes tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik.
6./ A rendes tag jogai:
a./ az Egyesület bármely tisztségére választhat és megválasztható, azzal, hogy
képviselettel járó tisztségre kizárólag olyan személy választható, aki betöltötte a 18.
életévét,
b./ személyesen részt vehet az Egyesület közgyűlésének munkájában, egyéb
ülésein, rendezvényein, szavazhat,
c./ javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet,
d./ igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető
kedvezményekkel,
e./ jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába.
7./ A rendes tag kötelezettsége, hogy
a./ tartsa be az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit,
b./ rendszeresen fizesse be a tagdíjat.
8./ A pártoló tag a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet, ott javaslatokat tehet.
9./ A pártoló tag az Egyesület célkitűzései megvalósítását elősegíteni köteles. Köteles
továbbá a vállalt támogatás megfizetésére, valamint az alapszabály betartására.
10./ A tiszteletbeli tag a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet, ott javaslatokat
tehet. Köteles továbbá az alapszabály betartására.
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IV. fejezet
A tagság megszűnése
1./ A rendes tagság megszűnik
a./ kilépéssel,
b./ törléssel,
c./ kizárással,
d./ a tag halálával, jogi személy megszűnésével,
e./ az Egyesület megszűnésével.
2./ A rendes tag (a továbbiakban: tag) az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor
kiléphet.
3./ Az elnökség határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az Egyesület céljainak
megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. A
kizárási eljárásról a tagot értesíteni kell és a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni kell. A
kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Egyesület
közgyűlésének lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.
4./ Az Elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagra vonatkozó
alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg, vagy azt a rendes tagot, aki a tagsági díjjal
írásbeli felszólítás ellenére, három hónapnál tovább hátralékban van. A törlést kimondó
határozat ellen 15 napon belül az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni. A
fellebbezésnek halasztó hatálya van.
5./ A pártoló tagság megszűnik kilépéssel, kizárással, a tag halálával vagy jogi személy
megszűnésével, valamint az Egyesület megszűnésével.
6./ A tiszteletbeli tagság megszűnik kilépéssel, a tag halálával és az Egyesület
megszűnésével.

V. fejezet
Az Egyesület szervezete
1./ Az Egyesület szervei
- közgyűlés (legfelsőbb szerv),
- elnökség (ügyintéző-képviseleti szerv).
2. / Az Egyesület bel- és külföldi kapcsolataiban az elnök képviseli.
3./ Az Egyesület ügyintézését az elnökség végzi.

VI. fejezet
A közgyűlés
1./ Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlésen a tagok vesznek részt. A
közgyűlés ülései nyilvánosak.
2./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a./ az alapszabály megállapítása és módosítása,
b./ az elnökség és az elnök megválasztása és visszahívása, azzal, hogy a
tisztségviselő akkor hívható vissza, ha tisztségéből adódó feladatát nem látja el,
c./ a tagdíj mértékének megállapítása,
d./ az éves beszámoló jóváhagyása és ezzel egyidejűleg a közhasznúsági jelentés
elfogadása,
e./ az éves költségvetés, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak
meghatározása,
valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása,
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f./ más egyesülettel való egyesülés, ill. az Egyesület feloszlásának kimondása,
g./ döntés új tag felvételéről, a tagsági jogviszony kérdésében hozott elnökségi
határozat
(kizárás, törlés) elleni fellebbezés elbírálása,
h./ az Egyesület költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és működési
szabályzatának
megalkotása,
i./ döntés az Egyesület vagyonáról megszűnése esetén,
j./ döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a közgyűlés
hatáskörébe utal,
vagy amelyet az elnökség a közgyűlés elé terjeszt.
3./ A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni. A közgyűlés
összehívását az elnökség rendeli el, az összehívás végrehajtásáról pedig az elnök
gondoskodik. A tagok 1/3-ának céllal és indoklással előterjesztett javaslatára, ill. a
törvényességi felügyeletet ellátó szerv vagy a bíróság írásbeli kezdeményezésére a
közgyűlést össze kell hívni. A közgyűlést írásban - postai úton, ajánlott levélben elküldött
meghívóval - kell összehívni, a tervezett napirend megjelölésével. A meghívók elküldésére
a tervezett időpont előtt legalább 15 nappal kell sor kerüljön.
4./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az Egyesület rendes
tagjainak több mint 50%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén az ismételten
összehívott közgyűlés, amelyet az elhalasztott közgyűlést követő 5. napon túlra kell
összehívni, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül
határozatképes, ha erről előzetesen tájékoztatják a tagokat.
5./ A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Tag felvételéhez, törléséhez,
kizárásához minősített, a jelenlévők száma alapján számított kétharmados többség
szükséges.
6./ A szavazás minden kérdésben - kivéve a személyi döntéseket - nyílt. Bármely,
szavazásra jogosult tag indítványára - annak elfogadása esetén - titkos, vagy minősített
szavazás is tartható. A személyi kérdésekről titkos szavazást kell tartani.
7./ A közgyűlés ülései nyilvánosak.

VII. fejezet
Az elnökség
1./ Az elnökség az Egyesület operatív és koordináló testülete. Az elnökség tagjainak
mandátuma 5 (öt) évre szól és annak lejártát követően meghosszabbítható.
2./ Az elnökség elnökből és a közgyűlés által az elnökségbe választott további két (titkár,
harmadik elnökségi tag) tagból áll.
3./ Az Elnökség feladatai:
a./ gondoskodik az Egyesület ügyeinek viteléről, tevékenységének szervezéséről,
b./ végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot,
belső munkamegosztás alapján,
c./ gondoskodik az éves költségvetés végrehajtásáról,
d./ dönt két közgyűlés közötti időszakban, az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a
tárgyköröket, amelyeket az alapszabály vagy jogszabály a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.
4./ Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja. Az elnökség
üléseit az elnök hívja össze. Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség üléseit az
elnöknek írásban - postai úton, ajánlott levélben elküldött meghívóval - kell összehívnia, a
tervezett napirend megjelölésével. A meghívók elküldésére a tervezett időpont előtt
legalább 15 nappal kell sor kerüljön. Az elnökség határozatképes, ha azon minden tagja
részt vesz. Az elnökség döntéséhez legalább két tag egybehangzó szavazata szükséges.
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5./ Az elnökség minden alkalommal beszámol a közgyűlés előtt a közgyűlések között
végzett tevékenységéről.
6./ Az elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik.

VIII. fejezet
Az elnök
1./ Az elnök az Egyesület képviselője. Tisztét társadalmi munkában látja el.
2./ Az elnök hívja össze és vezeti az elnökség és a közgyűlés üléseit.
3./ Az elnök távolléte esetén írásbeli meghatalmazás alapján az elnökség 1 tagja
helyettesítheti.
4./ Az Egyesületet az elnök képviseli hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben
bel- és külföldön, írásban akként, hogy az Egyesület előírt, előnyomott, vagy nyomtatott
neve alá a jegyzésre jogosult elnök önállóan írja nevét, a közjegyző által hitelesített aláírási
címpéldánynak megfelelően. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre egyedül az
elnök jogosult.

IX. fejezet
Az egyesület bevételei és gazdálkodása
1./ Az Egyesület éves költségvetési terv alapján gazdálkodik.
2./ Az Egyesület bevételei:
a) az alapító tagoktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól
közhasznú céljára vagy működési költségi fedezésére kapott támogatás, illetve
adomány;
b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel;
c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel;
d) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
e) a tagdíj;
f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
g) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
3./ Az Egyesület költségei:
a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);
b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások);
c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);
d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett
költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
4./ Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén
túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
5./ Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell
határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az így igénybe vehető
támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit az Egyesületnek sajtó útján
nyilvánosságra kell hoznia. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által
megismerhetők. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e
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személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások,
illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak
megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
6./ Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását - az alapszabályban meghatározott
szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat
olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).
Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
7./ Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
Az Egyesület a közhasznú társaság kivételével vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, ill. az államháztartás
alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem
használhatja fel.
8./ Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az
adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az
emberi méltóság sérelmével. Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés
csak az Egyesület írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az Egyesület részére
juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell
nyilvántartásba venni.

X. fejezet
A tagdíj
1./ A tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg.
2./ Az éves tagdíj mértéke 1.200,- Ft., havi 100,- Ft.
3./ A tag kérésére az éves tagdíj összege csökkenthető, a pártoló és tiszteletbeli tagoknak
tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.

XI. fejezet
Közhasznúság rendelkezések
1./ Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület
vezető tisztségviselője (elnöke és elnökségi tagja, ill. felügyelő szervének elnöke és
tagja) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, ill. az ennek
jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt (Kt. 9. §).
2./ Az Egyesület szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján
a) Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás (Kt. 8. §).
3./ Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, az elnökségtől elkülönült
felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál
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fogva egyébként nem áll fenn (Kt. 10. §). Az Egyesületnél ilyen felügyelő szerv ilyen
kötelezettségek hiányában nem működik.
4./ Az Egyesület közgyűlésének és elnökségének döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást
kell vezetni. Az Egyesület közgyűlésének és elnökségének működése során hozott
határozatokat és döntéseket írásba kell foglalni és folyamatos sorszámmal kell ellátni. A
döntések, határozatok melléklete a testületi szerv üléséről készült emlékeztető. Az
emlékeztető tartalmazza a testületi ülés helyét, időpontját, a jelenlévők felsorolását,
aláírását, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (lehetőleg személyét is), a döntés
hatályát. A közgyűlési és elnökségi döntéseket és határozatokat kézbesíteni kell
személyesen (átvételi elismervény mellett), vagy postai úton ajánlott levélben azoknak,
akiket az érint. Ezen túl a döntéseket, határozatokat, ill. valamennyi, jelen pontban
szereplő adatot hirdetmény formájában az Egyesület székhelyén mindenki számára nyitva
álló helyiségben kell elhelyezni és ilyen módon nyilvánosságra hozni (Kt. 7. § (3) bek. a) b) pontjai).
5./ Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés
mindenki számára bármely korlát és feltétel nélkül nyitva áll. A betekintés biztosításával
kapcsolatos feladatokért az Egyesület elnöke felel. Az érdeklődő megkeresi az elnököt, aki
egy egyeztetett időpontban a székhelyen lehetővé teszi az iratok megtekintését, azokról
felvilágosítást ad (Kt. 7. § (3) bek. c) pont).
6./ Az Egyesület működése nyilvános és transzparens. Az Egyesület közhasznú
működéséről, szolgáltatásairól évente egy éves beszámoló és annak jóváhagyásával
egyidejűleg egy közhasznúsági jelentés készül. A beszámolót és a közhasznúsági jelentést
minden évben postai úton megkapják a tagok, ezen túl a tagok személyesen is
gondoskodnak arról, hogy ahhoz az érintettek, ill. egyéb érdeklődők hozzájussanak. Az
Egyesület - a közgyűlés által jóváhagyott, ill. elfogadott - éves beszámolójába és
közhasznúsági jelentésébe az Egyesület székhelyén bárki betekinthet, illetőleg abból saját
költségére másolatot készíthet. Egyebekben az Egyesület közhasznú működéséről,
szolgáltatásairól, szolgáltatási igénybevételének módjáról hirdetményt kell elhelyezni az
Egyesület székhelyén. Az érdeklődők megkereshetik az elnököt, aki egy előre egyeztetett
időpontban tájékoztatást ad a közhasznú működésről, szolgáltatásokról (Kt. 7. § (3) bek. d)
pont). Ezen túl valamennyi, jelen pontban szereplő adatot hirdetmény formájában az
Egyesület székhelyén mindenki számára nyitva álló helyiségben kell elhelyezni és ilyen
módon nyilvánosságra hozni.
7./ A közhasznúsági jelentés tartalmára a Kt. 19. § (3) bekezdésében foglaltak az
irányadók. A közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig a
fentieken túl az Egyesület egy országos napilapban történő közzététel útján is a
nyilvánosság számára elérhetővé teszi.

XII. fejezet
Vegyes rendelkezések
Az Egyesületet, az Egyesület támogatóit, valamint az Egyesület szolgáltatásait
igénybevevőit megillető kedvezményeket a Kt. 6. §-a részletezi. Az Egyesület feletti
adóellenőrzést az állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának
ellenőrzését az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve
a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön
jogszabály szerinti belső ellenőrzési szervezet, a törvényességi felügyeletet pedig - a
közhasznú működés tekintetében is - a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja
el. Az Egyesületet a Fővárosi Bíróság veszi (közhasznúsági) nyilvántartásba.
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