ALAPSZABÁLY
Az Egyetemi Bonsai Club egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya.
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Általános rendelkezések
Az Egyesület neve:
Az egyesület rövidített elnevezése:
Angol megnevezés:
Az Egyesület székhelye:
Az Egyesület emblémája:

EGYETEMI BONSAI CLUB (továbbiakban egyesület)
EBC
University Bonsai Club
1116 Budapest, Sáfrány utca 46.
stilizált bonsait ábrázoló grafika

2.

Az Egyesület fogalma és céljai

2.1

2.2

Az Egyesület fogalma:
Az Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az
alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére
szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület jogi személy, működése kiterjed az egész országra.
Az Egyesület célja:
 Találkozási és továbbképzési lehetőség biztosítása kezdő és haladó bonsai barátok számára,
 Bonsai szeretetének, nevelésének népszerűsítése és e tárgyban előadások és kiállítások
szervezése,
 Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás külföldi társklubokkal, a nemzetközi világszövetséggel.

3.

Az Egyesület tagjai és jogállásuk

3.1

Az Egyesület rendes tagja:
Rendes tag lehet minden olyan természetes- vagy jogi személy, aki (amely) az alapszabály
rendelkezéseit elfogadja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő
közreműködésre, és a tagdíjat befizette.
Az Egyesület rendes tagjainak jogai és kötelezettségei:
Az Egyesület minden rendes tagja részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
választhat és választható. Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik. A jogi
személy tagok, az őket megillető jogokat, illetve kötelezettségeket bejegyzett képviselőik útján
gyakorolják, míg a magánszemélyek csak személyesen járhatnak el. Minden rendes tag köteles a tőle
telhető mértékben eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek.
Az Egyesület tiszteletbeli elnöke:
Tiszteletbeli elnök lehet az a természetes személy, aki az Egyesület vezetésében kiemelkedő
tevékenységet fejtett ki, és az Egyesület ez irányú felkérését elfogadja. Tiszteletbeli elnöki cím
adományozására az Elnökség jogosult. A tiszteletbeli elnök javaslataival segítheti az Egyesület
elnökségének munkáját. A tiszteletbeli elnök tagdíjat nem fizet.
Az Egyesület tiszteletbeli tagja:
Tiszteletbeli tag lehet minden olyan természetes- vagy jogi személy, aki (amely) a bonsai kultúrával
kapcsolatban kiemelkedő tevékenységet fejt ki, és az Egyesület ez irányú felkérését elfogadja.
Tiszteletbeli tag felvételére az Elnökség jogosult. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet.
Az Egyesület pártoló tagja:
Pártoló tag lehet minden olyan természetes- vagy jogi személy, aki (amely) az Egyesület működését
támogatni kívánja. A pártoló tag tagdíjat nem fizet.
Az Egyesületi tagdíj:
A tagdíj összegét, a befizetés feltételeit az Egyesület Elnöksége határozza meg.
Az Egyesületi tagság megszűnése:
 A tagsági viszony a tagdíjfizetés egy éves elmaradásával, lemondással, kizárással vagy
elhalálozással, jogi személy esetén jogutód nélküli megszűnéssel szűnik meg.
 Az Egyesület Elnöksége az általánosan elfogadott viselkedési normákat, a tagsági
kötelezettségeket súlyosan megsértő, az egyesület célkitűzéseit veszélyeztető tagokat az
Egyesületből kizárhatja. A kizárás ellen 15 napon belül a Közgyűléshez lehet panasszal fordulni.
 A befizetett tagdíj vagy más támogatás a tagság megszűnésekor nem követelhető vissza.
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4.

Az Egyesület szervezeti felépítése

4.1

A Közgyűlés:
 Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.
 A Közgyűlésnek tagja az Egyesület minden rendes tagja.
 A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként össze kell hívni, továbbá össze kell hívni, ha
az összehívást a Bíróság elrendeli, vagy a tagok egyharmada kéri.
 Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, az Elnökség vagy a Felügyeleti szerv döntése alapján



4.2

5.

A Közgyűlés helyét, idejét és előzetes napirendi pontjait az Egyesület minden rendes tagjával
legalább 15 nappal az ülést megelőzően írásban, a Közgyűlési meghívóban közölni kell.
 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok közül 50% + 1 fő jelen van.
Amennyiben a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti
napirendben szereplő ügyekben a jelenlevők számától függetlenül határozatképes, ha a tagokat a
meghívóban már előre tájékoztatták. A megismételt Közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség
miatt elmaradt – Közgyűlést követő 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpontot az
eredeti Közgyűlés meghívójában kell megjelölni. Ez alól kivételt képez az egyesület
feloszlatásának kimondása.
 A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség
esetén az Elnök szavazata dönt.
 Az Egyesület feloszlásához az összes rendes tag kétharmadának szavazta szükséges.
 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapszabály módosítása, feloszlatás kimondása,
az Elnökség éves beszámolójának jóváhagyása, éves költségvetés jóváhagyása.
Az Elnökség:
 Az Egyesület ügyintéző, képviseleti szerve a közgyűlés által választott 6 főből álló Elnökség,
melyet a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választ meg.
 Az Elnökség két Közgyűlés között az egyesület ügyintézőszervként minden olyan kérdésben
dönt, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség a soron következő
Közgyűlésen köteles beszámolni az általa hozott döntésekről és intézkedésekről.
 Az Elnökség hatáskörébe tartozik az Egyesület Alapszabály szerinti tevékenységének,
gazdálkodásának irányítása, a Közgyűlés összehívása és javaslattétel annak napirendjére,
határozat a tag kizárásáról.
 Az elnökség feladata gondoskodni az Elnökség és a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról,
érdemben foglakozni a tagok javaslataival.
 Az Elnökség Elnökből és alelnökökből áll.
 Az Elnök hatáskörébe tartozik a Közgyűlés és az Elnökségi Ülés összehívása és azok levezetése,
az Egyesület egyszemélyi képviselete, a nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása valamint az
Egyesület bankszámlájának utalványozása.
 Az Egyesület képviseletét az Elnök látja el. Az Elnök akadályoztatása esetén a képviseletre
bármely két alelnök együttesen jogosult.
 Az Elnökség munkájáért az Egyesülettől külön díjazást nem kap.

Az Egyesület gazdálkodása, bevételei:
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A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös cél elérését szolgáló befizetés, vagyoni
hozzájárulás az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület céljának elérése érdekében, másodlagos
gazdasági vállalkozási tevékenységet folytathat.
Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület
vagyonából semmilyen térítés sem illeti meg.
Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb vagyoni
juttatásaiból, a külső támogatók által bármely jogcímen juttatott pénzeszközökből, vagyoni
juttatásokból, valamint az Egyesület céljának elérését elősegítő vállalkozási tevékenység
eredményéből gazdálkodik.
Az Egyesület az éves költségvetése alapján gazdálkodik.
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a tartozásokért csak esedékes
tagdíjfizetésük mértékéig felelnek.
Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik.

Vegyes rendelkezések:





2007. január 8.

Az Egyesület non-profit, nem politikai szervezet, politikai célokat nem támogat, nem folytat
közvetlen politikai tevékenységet, nem állít jelöltet országgyűlési képviselői-, megyei-, fővárosi
önkormányzati választásokon, pártpolitikai életben nem vesz részt.
Az Egyesület változatlan célkitűzéssel működik 1983. október 10. óta. Az Almássy téri
Szabadidő Központban működő Bonsai Clubot jogelődjének tekinti. Az „Egyetemi” jelzőt 1985.
szeptemberében vette fel, ezzel utalva részben működési bázisára, részben színvonalára, amit a
tudományos ismeretterjesztésben kitűzött maga elé. Ezek alapján az Egyesület alapítási éve: 1983
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. Évi II. tv.
rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadóak.
Jelen Alapszabály a bíróság jogerős bejegyző végzésével válik hatályossá, ezzel egyidejűleg az
1986. március 7.-én kelt Alapszabály hatályát veszti.

