A Veszprémi Magyar-Finn Egyesület
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
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A Veszprémi Magyar-Finn Egyesület közgyűlése a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról rendelkezéseire
figyelemmel a mai napon az Egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal állapítja meg:

1. §

Az Egyesület megnevezése, székhelye
Az Egyesület neve:
Veszprémi Magyar-Finn Egyesület
Rövid neve:
VEMAFI
Székhelye:
8200 Veszprém, Komakút tér 3. (Eötvös Károly Megyei Könyvtár)
Levelezési címe:
8200 Veszprém, Komakút tér 3.
Honlapja:
www.vemafi.hu
E-mail címe:
info@vemafi.hu
Működési területe:
Veszprém megye
Az alapítás ideje:
1983.
Az Egyesület első vezető tisztségviselője: Fuják József

2. §

Az Egyesület jogállása
Az Egyesület önálló jogi személy, közhasznú szervezet.

3. §

Az Egyesület célja
A finn és magyar nép közti barátság ápolása, egymás hagyományainak, kultúrájának megismerése, megismertetése. Ennek érdekében az Egyesület dokumentumok cseréjét végzi, kiadványok megjelentetését segíti, ápolja a testvérvárosi kapcsolatokat Rovaniemivel.
Törekszik a hasonló, nemzetközi kapcsolatokra kész határon túli civil szervezetekkel kooperáció kialakítására és közös projektek létrehozására.
Csoportok, családok és egyének utazását koordinálja és bonyolítja le, kiállításokat rendez,
közvetít gazdasági kapcsolatok létrejöttében és működésében. Finn nyelvtanfolyamokat szervez. A népi diplomácia keretei között fogadja a Veszprémbe látogató finn vendégeket.
Az Egyesület ezen tevékenységét az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral és a veszprémi intézmények széles körével együttműködve végzi, egyúttal a Veszprémi Magyar-Finn Információs Pontot (KULMA) működteti. Szövetségi tagként részt vesz az országos Magyar-Finn
Társaság tevékenységében, vállalva az ezzel járó kötelezettségeket.
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4. §

Az Egyesület közhasznú tevékenysége
1) Az Egyesület cél szerinti tevékenységével – az 1997. évi CXL tv. 76. § szerint a
települési önkormányzatok kötelező feladatai közül – végzi:
a) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,
b) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása,
c) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
d) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
e) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása
f) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése.
2) Az

Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak valamint
közhasznúsági
mellékleteinek
nyilvánosságát
elsődlegesen
a
www.vemafi.hu honlapon, valamint lehetőségei szerint szórólapokon, szakfolyóiratokban és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja.

3) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet tevékenysége nyílt, tevékenysége során nem

zárja ki, hogy tagjain kívül mások is részesülhessenek közhasznú szolgáltatásaiból.
4) Az Egyesület által szervezett – a honlapján vagy helyi elérhetőségekben közölt

tartalommal és időpontban meghirdetett – programokon bárki, korlátozás nélkül részt
vehet.

5) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
6) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő
okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
7) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól

független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
8) Közhasznú tevékenysége során az 1997. évi CXL tv. 76. § (2) bekezdése a), c) d), f),

h), i) pontjában a települési önkormányzat kötelező feladataként felsoroltak ellátását
végzi és támogatja, ezért közvetlen és zökkenőmentes együttműködésre törekszik a
helyi önkormányzattal, annak közművelődési intézményeivel.
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5. §

A tagok jogai és kötelezettségei
1) Az Egyesületi tagság formái
a) rendes tagság
b) tiszteletbeli tagság
c) pártoló tagság
2) A tagfelvételről az Elnökség dönt.
A tagfelvételi kérelmet - beleértve a pártoló tagságot is - az elnökséghez lehet
előterjeszteni, amely a kérelemről a legközelebbi ülésén egyszerű többséggel
nyílt szavazással dönt. A döntést meghozatalától számított 8 napon belül az
elnök írásban közli a kérelmezővel.
A kérelmet elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül
az elutasított tag fellebbezést terjeszthet elő a közgyűléshez, amely azt 60 napon
belül bírálja el.
3) Az Egyesület rendes tagja jogosult:
a.) térítésmentesen részt venni az Egyesület által meghirdetett rendezvényeken
b.) kezdeményezni az Egyesületet érintő kérdések megvitatását,
c.) segíteni az elnökség munkáját,
d.) a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni,
véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni,
c.) kezdeményezheti tiszteletbeli tag felvételét.
4) A rendes tagok választhatnak és választhatók az Egyesület vezető tiszségviselő
posztjaira, szerveibe.
5) Az Egyesületi tagok kötelezettségei:
a) az Egyesület Alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az Egyesület szervei
által hozott határozatokat betartani, az Egyesület célját és értékrendjét tiszteletben
tartani,
b) az Egyesület közgyűlése által hozott, a tagokra nézve kötelező határozatainak
szerint eljárni,
c) a Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni.
6) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja jogait és
kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja,
meghatalmazotti képviseletnek helye nincs.
7) Az Egyesület tiszteletbeli tagjává olyan személy válhat, aki/amely
a) az Egyesület célja szerinti területen vagy ahhoz kapcsolódó területen folytat
tevékenységet,
b) az Egyesület az Egyesületi célok előmozdítása érdekében végzett
tevékenységéért tiszteletbeli taggá választ, és
c) a tiszteletbeli tagságot elfogadja.
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8) Az Egyesület pártoló tagjává olyan személy válhat, aki/amely
a) az Egyesület pártoló tagja kíván lenni,
b) az Egyesület tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen támogatni kívánja
c) az Egyesület pártoló taggá választ.
A tiszteletbeli és pártoló taggá választásról az Egyesület közgyűlése dönt.
9) A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval azzal,
hogy az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztviselővé nem választható.
10)

A pártoló tag részt vehet az Egyesület közgyűlésein, de szavazati joga nincs,
tagdíjfizetésre nem köteles, tisztség viselésére nem választható, egyebekben
jogai és
kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

11)

A tagsági viszony megszűnik,
a) lemondással,
b) a közgyűlés általi kizárással,
c) tagnyilvántartásból való törléssel.

12) A lemondásról írásban, igazolható módon kell nyilatkozni, melyet az elnöknek kell
megküldeni. A tagsági viszony a lemondásról szóló nyilatkozat Egyesület
általi
átvételének napján szűnik meg.
13) A tagot a közgyűlés az Egyesületből kizárja, ha
a.) az alapszabály rendelkezéseit megsérti vagy
b.) az Egyesület érdekeit sértő magatartást tanúsít.
A tagot az Egyesületből kizárni csak a közgyűlés által elfogadott határozatban lehet.
A közgyűlés a kizárás kérdésében a jelenlévő szavazásra jogosultak 2/3-os
többségével dönt, amely ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
A tag kizárására irányuló indítványt az elnökség vagy a tagok egyharmada
terjeszthet a közgyűlés elé.
Az indítványnak tartalmaznia kell a kizárandó tagnak az indítvány alapjául szolgáló
magatartását és annak bizonyítékait.
Az indítvány az érintettel a közgyűlést megelőzően legalább 10 nappal írásban
korábban közölni kell.
A közgyűlésen az érintett védekezését előadhatja, jogi képviselőt igénybe vehet.
A határozathozatalt a szabályszerűen értesített tag távolléte nem akadályozza.
A határozatot 8 napon belül indokaival együtt az elnök írásban közli.
14) A tagot a tagnyilvántartásból törölni kell
a.) halála,
b.) jogutód nélküli megszűnése esetén.
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A tag a tagnyilvántartásból az Egyesület tagjai közül akkor törölhető, ha az elnökség
ezt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagdíjhátralék megfizetésére,
és a fizetési határidő eredménytelenül telt el.
Az elnökség törlést elrendelő határozatát az elnök írásban közli a taggal.
A tagságról való lemondás a tagot terhelő vagyoni kötelezettsége alól nem mentesíti.
6. §

Az Egyesület szervezete vagy szervei
1. Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége.
2. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az
Egyesület ügyintéző szerve, az Elnökség irányítja és látja el.
3. Az Egyesület vezető tisztségviselői:
a) elnök és
b) 3 fő elnökségi tag.
4. Az Egyesület vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
5. Az Ectv. 38. § hivatkozva
(1) döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az
egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
(3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem
értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget
nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és
az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő
okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -,
illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
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7. §

A Közgyűlés

1. Az Egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyet évente legalább egy

alkalommal össze kell hívni.
2. Az elnök az Elnökség egyszerű szótöbbségi határozata alapján a közgyűlést egyéb

alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok
legalább 1/3-a ezt írásban kéri. Az elnök köteles a közgyűlést az előbbieken túl is
összehívni:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

A elnökség határozata alapján,
ha a tagok legalább 1/3-a ezt írásban kéri,
ha az elnökségi határozattal kizárt tag fellebbezést nyújtott be,
ha a felügyeleti szerv (bíróság, ügyészség) az összehívását elrendeli,
az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
ha az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni, vagy
g.) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály módosítása,
b) az éves munkaterv és költségvetés elfogadása,
c) az elnökség éves beszámolójának és zárszámadásának elfogadása,
d) az elnökség tagjainak megválasztása, közülük az Egyesület Elnökének
megválasztása,
e) a tag kizárása,
f) d) pontban felsorolt választott személyek szükség szerinti visszahívása.,
g) az Egyesület más szervezettel történő egyesülésének vagy szétválásának illetőleg
megszűnésének elhatározása
h) Az éves tagdíj mértékének meghatározása;
i) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról, szóló törvényben meghatározott beszámoló
elfogadása.
és amit a jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.
4. A Közgyűlést az Elnökség határozata alapján az elnök hívja össze. A meghívót a
tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 10 naptári nappal meg kell küldeni
postán vagy az e célra a tag által megadott e-mail címre.
5.

A meghívónak tartalmazni kell:

a.) az Egyesület nevét, székhelyét,
b.) a közgyűlés idejének és helyének megjelölését,
c.) a közgyűlés napirendjét olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak-e
témakörben álláspontjukat kialakíthassák.
6.
A közgyűlés nyilvános, annak időpontját és helyét az Egyesület elnöke köteles
az
Egyesület honlapján (www.vemafi.hu) az ülést megelőző 10 naptári nappal
elérhetővé tenni.
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7.
van.
rögzített
abban

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább fele jelen
A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban
napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes
az esetben, ha a meghívóban erre figyelmeztették a tagokat, és a megismételt ülés
helyét és időpontját is feltüntették.

8.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
-

akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,

-

aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,

-

akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem
tagja,

-

aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll,

-

aki személyesen érdekelt a döntésben.

9.
A közgyűlést levezető személy az Elnök, távollétében az azzal megbízott
elnökségi tag, mindkettő akadályoztatás esetén az ülést levezető elnök személyének
megválasztásáról a közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati
joggal
rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.
10.

A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással egyszerű többséggel hozza.

Az alapszabály módosításához a jelenlévő szavazásra jogosult tagok 3/4-es többsége
szükséges.
Az Egyesület céljának módosításához és a megszűnésről szóló döntéshez a szavazati
joggal rendelkező 3/4-es szótöbbség szükséges.
11.

Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

12.
Az Elnök köteles intézkedni a közgyűlés által meghozott határozatok
Határozatok Könyvébe történő behelyezéséről.
13.
A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, illetve nyilvántartást kell
vezetni, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a résztvevőket, a tárgyalt napirendet, a
hozott döntéseket, a döntés támogatóinak és ellenzőinek arányát, ha lehetséges,
személyüket. Amennyiben a jegyzőkönyv nem írásban, hanem hanganyagban (pl.
diktafonnal) kerül rögzítésre, úgy a közgyűlésről egy jegyzőkönyvi kivonatot kell írásban
készíteni, mely az érdemi döntéseket tartalmazza, valamint a hangfelvételt archiválni kell.
A jegyzőkönyvet
(vagy diktafonnal történő rögzítés esetén a kivonatot) a közgyűlés
levezető elnöke, és bármely, a közgyűlésen résztvevő, a közgyűlés által az ülés elején
kinevezett tag, mint jegyzőkönyv-vezető aláírásával hitelesíti. A közgyűlésről készült
jegyzőkönyvek nyilvánosak.
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8. §

Az Elnökség
1. Az Egyesület ügyvezető szerve a négy fős Elnökség.
2. Az Elnökség összetétele:
a. elnök:
dr.
Szoboszlai
András
(an.:
dr.
Kígyósi
Zsuzsanna),
8200 Veszprém, Szabadság tér 12., és
b. további három fő elnökségi tag:
i. dr.
Horváthné
Buzás
Anna
(an.:
Kovács
Erzsébet),
8200 Veszprém, Hérics utca 13.
ii. Laszkarátyné
dr.
Ács
Anna
(an.:
Kozma
Anna),
8200 Veszprém, Csillag utca 10.
iii. Szamosi
Attila
Károly
(an.:
Ferenczy
Ilona),
8200 Veszprém, Munkácsy M. u. 1/A
3. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja.
4. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Az elnökségi
ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A
meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább öt naptári
nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, a helyszín és az időpont pontos
megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
5. Az Elnökség feladata:
a) A cél szerinti tevékenység koordinálása, ellenőrzése,
b) az Egyesület belső szabályzatainak elkészítése,
c) az Egyesület éves programjának, költségvetésének, beszámolóinak és
zárszámadásának kidolgozása és a közgyűlés elé terjesztése,
d) a törvényes és alapszabályszerű működés biztosítása és ellenőrzése.
e) a tagfelvételről az Elnökség dönt.
6. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala;
b) az ügyrend elfogadása;
c) az etikai szabályok elfogadása;
d) tagsági viszony törlése;
e) a közgyűlés összehívása és előkészítése.
f) döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe;
7. Nem lehet az Elnökség tagja az a személy, aki
a) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
b) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatást -,
c) az a)b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

8. Az elnökségi tagság megszűnik
a) a tisztségről való lemondással
b) visszahívással
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c) Ptk. 3:25. §-ban írt esetekben.
9. Az elnökség határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több, mint a fele részt vesz.
9. §

Az Elnök
1. Az Elnök a közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással választott vezető
tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletére önállóan jogosult vezetője.
Képviseli és védi az Egyesület érdekeit, a közgyűlés vagy a Elnökség döntései által
kötelezettséget vállal vagy jogokat érvényesít.
2. Az Elnök hatásköre és feladatai:
a) A közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása;
b) Az Elnökségi ülések előkészítése és levezetése;
c) Képviselet harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
d) az elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer össze kell hívnia
e) a közgyűlést bármikor összehívhatja
f) kezeli az Egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol
3. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele jelenleg nem haladja meg az
éves ötvenmillió forintot, így az Ectv tv. 40. §. (1) alapján és egyéb jogszabályi
kötelezettség hiányában a vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet nem hoz
létre. A felügyelő szerv létrehozásáról ezen feltételekben történt változás bekövetkezte
esetén dönt a közgyűlés.

10. §. Az Egyesület működése és gazdálkodása
1. Az Egyesület, mint civil szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló
határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg, közhasznú státuszát a közhasznúságot megállapító végzés jogerőre emelkedésétől használhatja.
2. Az Egyesület tagjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb
jövedelmekből és bevételekből gazdálkodik.
3. A tagdíj összegét, befizetésének módját a közgyűlés határozza meg az alakulás
évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíjbefizetéseiről az elnök a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagdíj megfizetése történhet készpénzben
az Egyesület elnökénél vagy az Egyesület bankszámlájára történő befizetéssel, vagy
utalással.
4. Az Egyesület működése felett az Ügyészségre vonatkozó törvény szerint az
ügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést.
A közhasznú szervezet feletti egyéb ellenőrzéseket az Ectv. 47. §-ában megjelölt
szervek végzik.
5. Az Egyesület vagyona:
a.) az államháztartás alrendszereitől vagy más támogatásokból közhasznú céljára vagy
működési kiadásai fedezetére kapott támogatásból illetve adományból;
b.) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevételből;
c.) az egyéb cél szerinti tevékenységből származó bevételből;
d.) az Egyesület eszközeinek befektetéseiből származó bevételből;
e.) a tagdíjakból;
f.) egyéb bevételekből;
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g.) a vállalkozási tevékenységből származó bevételből tevődik össze.

11. §. A határozathozatal rendje
1. a jegyzőkönyvet a levezető elnök és az ülés két erre kijelölt tagja írja alá
2. az elnökség és a közgyűlés döntéseit határozatba foglalja
3. a határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani, oly módon, hogy a döntésre
jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható legyen
4. a határozatokat az érintettekkel írásban, a átvételt igazolható módon kell közölni,
5. valamennyi határozatot az Egyesület weblapján, a döntéshozataltól számított 30 napon
belül, nyilvánosságra kell hozni.
12. §. Az Egyesület képviselete
1. Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli.
2. Az Egyesület bankszámlája és pénzeszközei felett az Elnök egy személyben jogosult
rendelkezni.
13. §. Az Egyesület megszűnése
1. Az Egyesület megszűnik, ha a közgyűlés a megszűnést vagy más Egyesülettel való
egyesülését, szétválást kimondja.
2. Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg
megszűnését megállapítja.
3. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell
fordítani.
4. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
14. §. Záró rendelkezések
1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetőleg a
további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók, annak
keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.
2. Az Egyesület az 1989. március 20-án megalkotott, majd 2008. február 28-án módosított,
2009. január 19. napján, és 2013. január 25. napján újból módosított Alapszabályát a
tagok Veszprémben, 2015. február 21. napján tartott közgyűlése módosította.
3. Az Egyesület Alapszabályát a Veszprémi Törvényszéknek az Elnök a módosítási
kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.
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Kelt, Veszprémben, 2015. február 21-én

dr. Szoboszlai András
a Veszprémi Magyar-Finn Egyesület
megválasztott elnöke
Záradék:
Jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szövege megfelel a létesítő okirat módosítások
alapján hatályos tartalmának, így aláírásommal ezt is igazolom.
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