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1.§ 
 

Általános rendelkezések 
 

1. Az egyesület neve:  „Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete” 
      (továbbiakban: Egyesület) 
 Székhelye:    7030 Paks, Dózsa Gy. u. 103. 
 Működési területe:  Tolna megye és az ország egész területe 
 
2. Az Egyesület önkormányzati elven működő érdekvédelmi, társadalmi szervezet. 

Működése felett törvényesség felügyeletet az ügyészség gyakorol. 
 
3. Az Egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselő 

jelöltet nem állított, nem támogatott, és a jövőben sem állít, nem támogat. 
 
4. Az Egyesület jogi személy. 
 
5. Az Egyesület pecsétjének lenyomata. 
 
6. Az Egyesület jogállása: közhasznú szervezet. 
 
7. Az Egyesület non-profit, politikamentes, közhasznú szervezet. Pártoktól független, 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt, onnan anyagi támogatást nem fogad el, 
országgyűlési- és helyhatósági képviselőjelöltet nem állít, nem támogat. Vállalkozási 
tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végez. 
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem az Alapszabályban 
meghatározott tevékenységre fordítja. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain 
kívül más is részesülhet. 

 
2.§ 

 
Az Egyesület célja és feladatai 

 
1. Célok: 

Az Egyesület által folytatni kívánt közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26.§-a 
c) 4. és 6. pontja alapján: 
- nevelés és oktatás 
- kulturális tevékenység 
Ezen belül: 
- a paksi középiskola volt növendékei között az összetartozás, baráti viszony 

kialakítása, ápolása, az intézményhez való kötődés elmélyítése, egymás segítése, 
támogatása; 

- a jelenlegi gimnázium erkölcsi-anyagi segítése; 
- rendszeres kapcsolat kialakítása, ápolása a volt növendékek, a volt és jelenlegi tanárok 

között; 
- a mindenkori iskola által képviselt értékek, hagyományok őrzése, ápolása. 

 
2. Feladatok: 
 Az Egyesület céljának elérése érdekében feladatának tekinti: 



- a volt növendékek Alma Mater szellemében történő összefogását; 
- osztály- és évfolyam-találkozók szervezésének segítését; 
- az iskolai múlt és jelen összekapcsolását, az iskolához való kötődés kinyilvánítását; 
- az iskolai kulturális hagyományainak ápolását (tánc, irodalmi tevékenység, stb.); 
- az iskolai közösségformálás segítését személyes találkozások útján; 
- ösztöndíjak, jutalmak adományozását, hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek 

támogatását; 
- alapítványok létrehozását, meglévő alapítványok támogatását; 
- a gimnázium ünnepi rendezvényeinek, jeles évfordulóinak szervezésében való 

közreműködést; 
- a létrehozandó iskolai múzeum tárgyi emlékekkel való támogatását; 
- az iskoláról szóló, azzal kapcsolatos kiadványok megjelentetését; 
- diákok által írt (különösen értékes) díjnyertes pályamunkák, tanulmányok kiadását; 
- az ötévenkénti sporttalálkozók megszervezésének támogatását. 

 
3.§ 

 
Az Egyesület tagjai, 

a tagsági viszony keletkezése és megszűnése 
 
1. Az Egyesület rendes és pártoló tagjai lehetnek. 
 
2. Az Egyesület rendes tagja lehet: 

- az iskola volt növendéke, 
- az iskola volt és mostani tanára, 
aki elfogadja az Egyesület alapszabályát, belépési szándékát írásbeli nyilatkozaton 
aláírásával kinyilvánítja és a tagdíj befizetésével kifejezésre juttatja. 

 
3. Az Egyesület pártoló tagja lehet: 

- mindazon természetes- és jogi személy, 
- jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki (amely) a gimnáziumot támogatja. 

 
4. Az Egyesület rendes tagjának jogai: 

- részt vehet az Egyesület munkájában; 
- részt vehet a közgyűlésen és egyéb rendezvényeken, ahol tanácskozási és szavazati 

joggal rendelkezik; 
- az Egyesület valamennyi tisztségére választható; 
- a tisztségviselőket közvetlenül választja; 
- az Egyesület érintő kérdésekben a tisztségviselők választmányától, bizottságoktól 

kérdezhet, felvilágosítást kérhet. 
 
5. Az Egyesület pártoló tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlésen és egyéb 

rendezvényeken. 
 
6.  Az Egyesület tagjainak kötelezettsége: 

- az Egyesület eredményes működésének elősegítése; 
- az alapszabályban foglaltak betartása; 
- a közgyűlés, a választmány döntéseinek betartása, végrehajtása; 
- a tagsági díj befizetése. 



 
7.  --- 
 
8. A tagsági viszony megszűnik: 

- a tag halálával; 
- a kilépés írásbeli bejelentésével; 
- törléssel, ha a tag felszólítás ellenére sem tesz eleget a tagsági díj kiegyenlítésére két 

egymást követő évben; 
- összeférhetetlenség esetén; 
- jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak jogutód 

nélküli megszűnésével; 
- az Egyesület céljaival össze nem egyeztethető magatartás tanúsítása esetén az 

Egyesület való kizárással. 
 
A tagsági viszony törléssel vagy kizárással történő megszűntetését a választmány 
határozatával rendelheti el, ha a tag írásbeli felszólítás ellenére 15 napon belül tagdíjhátralékát 
nem rendezi, az egyesület céljaival össze nem férő magatartásával nem hagy fel. A 
megszüntető határozatot a választmány egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A 
határozathozatal előtt az érintett tagot a választmánynak meg kell hallgatni. A 
határozathozatalnak nem lehet akadálya, hogy a választmányi ülésről megfelelő módon 
(ajánlott tértivevényes levélben) értesített tag nem jelenik meg. A megszüntető határozatot 
írásban az érintett tagnak kézbesíteni kell. A tag a határozat kézbesítésétől számított 30 nap 
alatt a határozat ellen a Közgyűléshez címzett, de a választmánynak megküldött jogorvoslati 
kérelmet terjeszthet elő, kérve a közgyűlést, hogy a határozat hatályon kívül helyezésével 
tagsági viszonyát tartsa fenn. A törölt vagy kizárt tagnak jogorvoslati kérelmében annak 
indokait is elő kell adnia. Ha a tag tagsági díj hátralékát a közgyűlés határozathozataláig 
rendezi, a választmány törlő határozata a közgyűlés határozata nélkül is hatályát veszti. A 
közgyűlés soron következő ülésén köteles napirendre venni a törölt vagy kizárt tag 
jogorvoslati kérelmét, melyről egyszerű szótöbbséggel határoz. A határidőben benyújtott 
jogorvoslati kérelemnek a választmány határozatára halasztó hatálya van. 
 
9. A belépési nyilatkozat tudomásul vételéről, továbbá a tagsági viszony megszűnéséről a 

választmány dönt. Az Egyesület tagjairól, valamint pártoló tagjairól a választmány ezzel 
megbízott tagja nyilvántartást vezet. 

 
5.§ 

 
Az Egyesület szervezete és működése 

 
1. Az Egyesület szervei: 

- közgyűlés 
- választmány 
- ellenőrző bizottság 

 
2. A közgyűlés 

a) Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, mely az 
Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. 

b) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
- az éves költségvetés meghatározása; 
- a megelőző évi költésvetés felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása; 



- a közhasznúsági jelentés elfogadása; 
- az alapszabály megállapítása, módosítása; 
- a választmány- és az ellenőrző bizottság tisztségviselőinek, tagjainak megválasztása; 
- az Egyesület megszűnésének vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének 

kimondása, ez esetben a meglévő vagyonról való döntés; 
- a választmány tagsági viszonyt törlő és kizáró határozatának felülvizsgálata. 
c) A közgyűlés lehet rendes vagy rendkívüli. 
d)   A rendes közgyűlést a választmány szükség szerint, de évente legalább egy 

alkalommal hívja össze.  
e) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: 
- ha a tagok legalább 1/3-a írásban – az ok megjelölésével – kéri; 
- ha a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyész indítványozza; 
- ha a választmány indokoltnak tartja. 
f)   A közgyűlést a választmány hívja össze, idejét, helyét, napirendjét a választmány 

állapítja meg. 
g) A közgyűlést írásban vagy tömegkommunikációs eszközök igénybevételével, 

hirdetmény útján kell összehívni. 
h) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a jelen van. 

Határozatképtelenség esetén, a nyolc napon belüli időpontra összehívott újabb 
közgyűlés – az eredeti napirend tekintetében – a megjelent tagok számára tekintet 
nélkül határozatképes. 

  A határozatképtelenség miatt 8 napon belüli időpontra összehívott közgyűlés helyéről 
és időpontjáról már az eredeti meghívóban tájékoztatni kell a tagokat azzal a 
felhívással, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti 
napirend tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

i)  A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A tagok határozataikat nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák. 

j)  A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet. 
k) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell a közgyűlés 

helyét, időpontját, napirendjét, a megjelentek számát, a legfontosabb hozzászólásokat 
és észrevételeket, indítványokat, valamint a közgyűlés határozatait. A jegyzőkönyvet a 
közgyűlés elnöke a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő tag írja alá. A közgyűlés 
elnökét a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket a közgyűlés az ülés kezdetén választja 
meg vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával. 

l)  A közgyűlés határozatai a titkár által vezetett határozatok könyvében folyamatos 
sorszámozással fel kell venni oly módon, hogy abból megállapítható legyen a 
közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetőleg a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya. 

  A közgyűlés döntéseit az érintettekkel a titkár írásban közli. Ha a közgyűlés 
döntéseinek tartalma megkívánja a határozatokat, az Egyesület székhelyén kihelyezett 
hirdetőtáblán, illetőleg a helyi médiában hozza nyilvánosságra. 

  Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésre 
minden hónap utolsó hétfőjén munkaidőben az Egyesület székhelyén van mód. 

  Az Egyesület működése szolgáltatásai igénybevétele módja, beszámolói nyilvánosak, 
azokba bárki betekinthet, illetve az Egyesület székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán 
megtalálja. 

 
 
 
 



3. A választmány 
 a) A választmány az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. A két közgyűlés között 

szervezi és intézi az Egyesület ügyeit, munkájáról a közgyűlésnek legalább évenként 
beszámol. 

 b) A közgyűlés tagjai sorából 5 évre 
- elnököt, 
- elnökhelyettest, 
- titkárt, 
- gazdasági vezető, és a 
- választmányba további 4 tagot választ. 
A választmánynak a gimnázium mindenkori igazgatója hivatalból tagja. 
c) A választmány hatáskörébe tartozik: 
- az éves munkaterv elkészítése; 
- közgyűlések előkészítése; 
- a közgyűlés döntéseinek végrehajtása; 
- az éves költségvetésnek megfelelő gazdálkodás, valamint a működés anyagi 

feltételeinek biztosítása; 
- ösztöndíjak megállapítása, alapítványok létesítése; 
- döntés a tagsági viszony törléséről és a kizárásról. 
d) A választmány szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. 

Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség 
esetén az elnök szavazata dönt. A határozathozatal, ha a törvény vagy alapszabály 
máshogy nem rendelkezik, nyílt. Az ülések nyilvánosak. Az üléseket az elnök 
akadályoztatása esetén két elnökségi tag együttesen hívja össze. A választmány üléseit 
– annak időpontját, legalább 15 nappal megelőzően – a napirend közlésével írásban 
kell összehívni. A napirend kiegészítésére az ülést megelőzve 3 nappal írásban lehet 
javaslatot tenni. 

e) A választmány elnöke – aki egyben az Egyesület elnöke is – képviseli az Egyesületet, 
meghatározza az Egyesület, a választmány munkarendjét, tisztségviselők közti 
munkamegosztást. 
 A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal 
felruházott személy aláírása szükséges. Ebben a vonatkozásban a választmány 
valamennyi tagja képviseleti joggal bír akként hogy a bankszámla feletti rendelkezésre 
az elnök és egy választmányi tag, vagy a titkár és egy választmányi tag jogosult. 

 
4. Ellenőrző bizottság 
 a) Az ellenőrző bizottság évenként beszámolót készít. Az elnöktől jogosult jelentést, a 

szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást kérni. Az Egyesület könyveibe, irataiba 
betekinthet, tagja a választmány ülésein tanácskozási joggal részt vehet. 

 b) Az ellenőrző bizottság elnökét és két tagját a közgyűlés 5 évre választja. 
 c) Az ellenőrző bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal 

tartja. A bizottság összehívásáról és tevékenységének irányításáról az elnöke 
gondoskodik. A bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza meg. Határozatképességéhez 
mindhárom tagjának jelenléte szükséges. 

 d) Az ellenőrző bizottság köteles a választmányt tájékoztatni, és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

- a szervezet működése során olyan szabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a választmány döntését teszi 
szükségessé; 



- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
e) A választmányt az ellenőrző bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 

napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a választmány 
összehívására az ellenőrző bizottság is jogosult. 

 Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző bizottság köteles haladéktalanul értesíteni 
a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 
5. Egyéb bizottságok 

Az Egyesület közgyűlése valamely feladat végrehajtására, rendezvény szervezésére ad 
hoc bizottságot hozhat létre. 

 
6. Összeférhetetlenség 

A vezető szerv (közgyűlés, választmány) 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, felelősség alól mentesül, vagy 
- bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjának a 
tagsági jogviszonya alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 
Nem lehet az ellenőrző bizottság tagja az a személy, aki 
- a vezető szerv elnöke vagy tagja, 
- az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által, megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjainak a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, 
illetőleg 

- az előbbiekben meghatározott személyek hozzátartozója. 
 

6.§ 
 

Az Egyesület vagyona 
 
1. Az Egyesület önálló vagyona tagdíjakból, természetes és jogi személyek, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek felajánlásaiból, rendezvények és egyéb 
bevételekből származhat. 

 
2. Az Egyesület társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási- és vagyonkezelési 

jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint, éves pénzügyi terv alapján működik. 
 
3. Az Egyesület bevételi forrásai: 

- tagok által fizetett tagdíjak, 
- pártoló tagok támogatásai, 
- egyéb felajánlások, 
- esetleges alapítványok, 
- rendezvények bevételei, 
- egyéb bevételek. 



 
4. Az Egyesület kiadásai: 

- működési költségek, 
- rendezvények költségei, 
- tiszteletdíjak, 
- költségtérítések, 
- egyéb kiadások. 

 
5. Az Egyesület éves pénzügyi tervét a gazdasági vezető köteles elkészíteni, jóváhagyása és 

a végrehajtásról szóló éves beszámoló elfogadása a választmány hatáskörébe tartozik. 
Végrehajtását az ellenőrző bizottság évente ellenőrzi, tapasztalatairól a választmányt 
évente – a gazdasági vezető éves beszámolójával egyidejűleg – tájékoztatja, évenként a 
közgyűlésnek beszámol. 

 
7.§ 

 
Az Egyesület megszűnése 

 
Az Egyesület megszűnik, ha 

- a közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja; 
- más egyesülettel való egyesülését a közgyűlés kimondja; 
- a bíróság az Egyesületet feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. 

 
8.§ 

 
Záró rendelkezések 

 
1.  Az egyesület létrejöttéhez, annak nyilvántartásba vétele szükséges. 
 
2. Az Egyesület létrejöttére, működésére és megszűnésére a Polgári Törvénykönyv az 

egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. 
évi CLIV. tv. előírásai, valamint ezzel összhangban a jelen alapszabály előírásai az 
irányadók. 

 
3. Az egyesület alapszabályát az alakuló közgyűlésén, 2004. február 18. napján a 2/2004. 
(02.18.) Kgy. határozatával fogadta el, mely egységes szerkezetbe foglalásra került a 2004. 
június 02. napján elfogadott módosításokkal, a módosításokat dőlt betűvel szedve. 
 
Paks, 2004. június 02. 
 
 
         Dr. Molnár István  
         választmány elnöke 


