.

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény („Etv.”) 12. § (1) bekezdése alapján
létrehozták a „Trefortos Öregdiák Egyesületet” (a továbbiakban: „Egyesület”).
I.
Az Egyesület adatai

1. Az Egyesület neve: Trefortos Öregdiák Egyesület
2. Az Egyesület székhelye: 1088 Budapest, Trefort u. 8.
3. Az Egyesület jogi személy.
II.
Az Egyesület célja és feladatai
1. Az Egyesület céljai az alábbiak:
(i) Kapcsolatépítés annak érdekében, hogy az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskola (a
továbbiakban: „Iskola”) életét, mőködését, tevékenységét segítsék, az ott folyó oktatás és nevelés
színvonalának emelését támogassák;
(ii) a „Trefortos” hagyományok összegyőjtése, felélesztése, ápolása;
(iii) elıadások, beszélgetések szervezésével vagy más módon fórumot teremtsenek a régi diákok
számára, ezzel színesítve az Iskola szellemi arculatát; elısegítve, hogy az Iskola nyitottabb legyen a
külvilág felé (pályaválasztás, karrierépítési ismeretek nyújtása);
(iv) az Iskola tanulói önkéntes segítı, közösségi aktivitást igénylı programjainak támogatása, az
ezeket elısegítı lehetıségek és alkalmak felkutatása;
(v) annak elısegítése, hogy az Iskola épületének 125 éves fennállása méltó módon megünneplésre
kerüljön;
(vi) annak támogatása, hogy az Iskola infrastruktúrája folyamatosan fejlesztésre kerüljön
2. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttmőködik az Iskolával, továbbá minden
olyan állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik
ill. segíthetik az Egyesület eredményes mőködését és céljainak megvalósítását.
3. Az Egyesület kizárólag a céljai megvalósítása, ill. az ehhez szükséges anyagi feltételek
megteremtése érdekében másodlagos jelleggel a jogszabályok elıírásai szerint gazdasági, vállalkozási
tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.
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4. Az Egyesület feladatai:
(i) tagság toborzása és szervezése
(ii) az Egyesület által deklarált célok elérése érdekében végzett tevékenységek szervezése,
összefogása, a tagság mozgósítása a célok elérése érdekében
(iii) kapcsolatépítés annak érdekében, hogy a célok folyamatosan és eredményesen elérhetıvé váljanak
(iv) a célok eléréséhez szükséges anyagi fedezet megteremtése
(v) alapítvány létrehozása a célok eredményesebb elérése érdekében
(vi) pályázatok figyelése, pályázatokon való részvétel, ill. közremőködés annak érdekében, hogy az
Iskola pályázatokon részt vegyen
(vii) bármely más olyan feladat, amelyet a tagság ill. az elnökség a célok elérése érdekében
meghatároz.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
III.
Az Egyesület tagsága
1. Az Egyesület tagjai (i) rendes tagok, (ii) örökös tagok és (iii) pártoló tagok.
2. Rendes Tagok:
Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, aki a belépési nyilatkozat aláírását
megelızıen bármikor a Trefortban ill. annak valamely jogelıdjében legalább 1 tanévet elvégzett,
elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz
az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.
A rendes tag felvételérıl – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége dönt.
Az Egyesület tagjának jogai:
– részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá szavazati joggal részt vehet a
Közgyőlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat
az Egyesület mőködésével kapcsolatban;
– ajánlásokat tehet az Egyesületet érintı kérdések megtárgyalására;
– felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységérıl, amelyre az Egyesület köteles választ adni;
– választhat, illetve választható az Egyesület ügyintézı és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire;
– indítványt tehet a Közgyőlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
– betekinthet az Egyesület nyilvántartásaiba;
– a tagok egyharmada írásban az ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyőlés és/vagy rendkívüli
elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
2. Örökös Tagok
Az Egyesület örökös tagja lehet az a természetes személy, aki a belépési nyilatkozat aláírását
megelızıen legalább 50 éve érettségi vizsgát tett a Trefortban ill. annak jogelıdjében, elfogadja az
Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület
munkájában. Az Elnökségnek az örökös tag felvétele során joga van mérlegelni a kérelmezı életútját
ill. annak Iskola iránti elkötelezettségét, és ennek alapján dönteni a belépési kérelemrıl.
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Az örökös tag tagdíj fizetésére nem köteles.
Az örökös tagok közgyőlésen való szavazási és aktív és passzív választási joga korlátozott, egyéb
jogaik megegyeznek a rendes tagok jogaival. Az örökös tagok csak abban az esetben gyakorolhatják a
rendes tagok közgyőlésen való szavazási, valamint aktív és passzív választási jogát, ha a rendes tagok
részére elıírt tagdíjat megfizették.
3. Pártoló Tagok
Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezet, aki ill. amely az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és
anyagilag támogatja az Egyesület mőködését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok
szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselıje tanácskozási javaslattételi, véleményezési joggal
részt vehet a Közgyőlésen, de tisztségre nem választható, tagdíjfizetési kötelezettsége, szavazati joga
nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.
A pártoló tagok kiemelt felajánlásaikkal erkölcsileg és anyagilag segíthetik az Egyesület mőködését.
4. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet tagok jogaikat képviselıik útján
gyakorolják.
5. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni
az Egyesület munkájában, elısegíteni a kitőzött célok megvalósítását, köteles a Közgyőlés/Elnökség
által meghatározott tagdíjat rendszeresen megfizetni. A tagdíj fizetése minden év január 31-ig egy
összegben történik az egyesület pénztárába történı készpénz befizetéssel vagy az Egyesület
bankszámlájára történı banki átutalás útján.
6. A tagsági viszony megszőnik:
– a természetes személy tag halálával,
– a jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet tag megszőnésével,
– az Egyesület megszőnésével,
– a tag kilépésével,
– a tag kizárásával,
– a tag Elnökség általi törlésével, amennyiben a tag a tagdíjat 6 hónapot meghaladóan nem fizeti meg,
és a késedelmes tagdíj megfizetését az Egyesület vonatkozó, a törlés következményére történı
figyelmeztetését is tartalmazó felhívását követı 30 napon belül sem pótolja.
7. Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül azt,
– akit bíróság jogerıs és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektıl
eltiltott,
– aki az egyesületi tagságra, pártoló tagságra egyéb okból méltatlanná válik.
8. Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyőlés dönt. A kizárási eljárást elsı fokon az
elnökség folytatja le. Az eljárás megindítását bármely tag írásban kezdeményezheti. Az eljárás alá
vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak bizonyítékait közölni kell.
Lehetıséget kell biztosítani számára, hogy védekezését és bizonyítékait elıadja. A taggal az elnökség
indokolással ellátott kizáró határozatát írásban közölni kell. A fegyelmi szabályzat elfogadása az
Elnökség hatáskörébe tartozik.
9. A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület
Közgyőléséhez fellebbezéssel élhet. Ezen felül a határozatot bármely tag a tudomásra jutásától
számított 30 napos jogvesztı határidın belül bíróság elıtt megtámadhatja az Etv. 10. §-a alapján.
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10. A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépı tag kilépettnek tekinthetı,
ha lemondó nyilatkozatát az Elnökségnek megküldi.

IV.
Az Egyesület szervezete
1. Az Egyesület szervei:
Közgyőlés,
Elnökség: Elnök és 2 Alelnök
2. A Közgyőlés
2.1 A Közgyőlés az Egyesület legfıbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyőlést évente
legalább egyszer össze kell hívni a hely, az idıpont és a napirendi pontok közlésével. Az Elnöknek
tagnyilvántartásban szereplı tagok részére meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a Közgyőlés
idıpontja elıtt. A közgyőlési meghívót a tagok által bejelentett e mail címre ill. telefax számra is meg
lehet küldeni, amely szabályos írásbeli értesítésnek minısül. A közgyőlési meghívóban közölni kell
azt az idıpontot, amelyben az ismételt Közgyőlést meg kell tartani, ha az eredeti idıpontban
megtartott Közgyőlés nem határozatképes.
A megismételt Közgyőlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevık számára
tekintet nélkül határozatképes, ha errıl a körülményrıl a tagokat az eredeti meghívóban elıre
tájékoztatták. A Közgyőlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok
megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyőlést.
2.2. A Közgyőlést össze kell hívni:
– ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
– ha az Elnökség rendkívüli Közgyőlés összehívását tartja szükségesnek,
– az Elnökségnek a tagsági viszonnyal kapcsolatos határozata ellen benyújtott jogorvoslat esetén,
– ha a bíróság a Közgyőlés összehívását elrendeli.
2.3. A Közgyőlés összehívása az Elnök feladata.
2.4. A Közgyőlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint a fele jelen van. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyőlés változatlan napirend mellett határozatképes a
megjelent tagok számától függetlenül abban az esetben, ha az eredeti meghívóban felhívták a tagok
figyelmét a távolmaradás következményeire, illetve közölték a megismételt közgyőlés idıpontját is.
2.5. A Közgyőlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyőlés levezetésével mást is megbízhat.
A Közgyőlésrıl jegyzıkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyőlés által megválasztott tag
hitelesít.
2.6. A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történı egyesülésének a kimondása;
– az Alapszabály elfogadása és módosítása;
– tisztségviselık megválasztása és visszahívása, ha valamely tisztségviselı feladata ellátására
méltatlanná, alkalmatlanná válik;
– az éves tagdíj összegének megállapítása az Elnökség ajánlása alapján;
– az Elnökség éves beszámolójának elfogadása; az éves költségvetés megállapítása
– döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyőlés hatáskörébe
utal.
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2.7. A Közgyőlés határozatait egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagnak egy
szavazata van. Szavazategyenlıség esetén a kérdést újra meg kell vitatni és a vitát követıen újabb
szavazásra bocsátani. Ismételt szavazategyenlıség esetén a javaslat elvetettnek tekintendı.
2.8. A jelenlévı tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:
– az Alapszabály elfogadásához, módosításához;
– az Egyesület feloszlásához, más egyesülettel történı egyesülés elhatározásához.
2.9. A tisztségviselık megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell
tekinteni, aki a közgyőlésen jelenlévı tagok érvényes szavazatának több mint felét megszerezte.
Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg a jelenlévı tagok érvényes szavazatának több mint
felét, ebben az esetben újabb szavazást kell tartani, de csak a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot
szerzett személy között.
A megismételt szavazás gyıztese az így elért, legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
2.10. Az Elnök a Közgyőlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági
szervezetek és magánszemélyek képviselıit.
3. Elnökség
3.1 Az Elnökség az Egyesület ügyintézı és képviseleti szerve. Az Elnökség két Közgyőlés közötti
idıszakban irányítja az Egyesület mőködését. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer
ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerőnek az összehívás akkor minısül,
ha a tagok az ülésrıl legalább tíz nappal az ülés idıpontját megelızıen írásban értesülnek, és az ülés
tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Írásbeli meghívásnak számít az e
mail-en telefaxon megküldött értesítés is.
Az ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok legalább fele jelen van. Az Elnökség határozatait
egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Határozatképtelenség esetén legkésıbb 30 napon
belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülés
is csak akkor határozatképes, ha azon legalább elnökségi tagok több mint fele jelen van.
Szavazategyenlıség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az Elnökség üléseire – annak
tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok, pártoló tagok hívhatók meg.
3.2. Az Elnökséget a Közgyőlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 3 éves idıtartamra. Az
Elnökséget 3 tag alkotja.
3.3. Az Elnökség feladata és hatásköre:
– tagsági viszony keletkezésével és megszőnésével kapcsolatos eljárás;
– a Közgyőlés összehívásával, mőködésével kapcsolatos elıkészítı és a Közgyőlés munkáját elısegítı
szervezı tevékenység;
– az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés elıkészítı munka, az éves programok,
költségvetés megvitatása és elfogadása;
– ajánlás a Közgyőlésnek az éves tagdíj összegének meghatározására;
– az Egyesület Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;
– az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
– személyzeti munka irányítása;
– tisztségviselık, ügyintézık beszámoltatása;
– az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
– minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az
Elnökség hatáskörébe von.
4. Az Egyesület tisztségviselıi
4.1. Az Egyesület elnöke
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Az Egyesület elnökét 3 éves idıtartamra a Közgyőlés választja. Az Elnök tevékenységével a
Közgyőlésnek felelıs.
Az elsı Elnököt az alakuló Közgyőlés választja.
Az Elnök feladata és hatásköre:
– az Egyesület tevékenységének irányítása;
– a Közgyőlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
– döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti idıszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó
kérdésekben;
– a Közgyőlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és
ellenırzése;
– kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
– irányítja az Elnökség munkáját;
– vezeti az Elnökség üléseit;
– képviseli az Egyesületet;
– intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
– összehívja az Elnökség üléseit;
– vezeti az ügyintézı apparátust;
– irányítja az Egyesület gazdálkodását;
– utalványozási jogot gyakorol;
– gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület alkalmazottai felett;
– minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.
4.2. Az Egyesület Alelnökei
Az elsı számú Alelnök feladata elsısorban a gazdasági ügyek intézése.
A második számú Alelnök feladata elsısorban az Egyesületi tagok toborzása és az Egyesület
népszerősítése.
Az Elnököt távollétében valamely Alelnök helyettesíti. Helyettesítés esetén az Alelnök teljes joggal
gyakorolja az Elnök jogait.
Az elsı két Alelnököt a Közgyőlés az alakuló közgyőlésen választja.

V.
Az Egyesület Képviselete
1.Az Egyesületet az Elnök és az Elnök mellett a 2 Alelnök egyaránt képviselik.
Mind az Elnök, mind a 2 Alelnök képviseleti joga önálló.
Az Elnök és az Alelnökök aláírási jogukat aláírási címpéldányuknak megfelelıen gyakorolják.
2. A képviseleti jog megváltoztatásához az Alapszabály módosítása szükséges.
3. A bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlására az Elnök és mindkét Alelnök önállóan, cégszerő
aláírással jogosult.

VI.
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása, az Egyesület hirdetményei
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1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyőlés fogad el. Az Egyesület
gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyőlés elé terjeszt.
2. Az Egyesület mőködéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
– tagsági díjak;
– a pártoló tagok és egyéb magán és jogi személyek támogatásai;
– az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységébıl származó bevétel;
– rendezvények bevétele;
– pályázatokon nyert bevételek;
– egyéb bevételek.
3. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület
tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenıen – nem felelnek.
4. Az Egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységérıl szóló hatályos jogszabályok
alapján állapítja meg, hogy mely bevételei minısülnek vállalkozási tevékenységébıl származó
bevételnek.
5. Az Egyesület pénzeszközeit saját bankszámláján kezeli.
6. Az egyesület hirdetményeit az Iskola honlapján, a www.trefort.elte.hu honlapon teszi közzé.

VII.
Az Egyesület megszőnése
1. Az Egyesület megszőnik:
– a Közgyőlés által történı feloszlás ill. más társadalmi szervezettel történı egyesülés kimondása
útján, vagy
– ha a bíróság az Egyesületet feloszlatja, vagy megszőnését megállapítja
Az Egyesület feloszlása esetén vagyonáról a Közgyőlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt
ügyintézı szerve, az Elnökség jár el.

Amennyiben az Egyesület feloszlatással szőnik meg, vagy megszőnését a bíróság
megállapította, úgy a bíróság rendelkezik az – esetleges hitelezık kielégítése után fennmaradó
- vagyon felhasználásáról.”
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VIII.
Vegyes és záró rendelkezések
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény,
valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.
Az Egyesület jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát az Egyesület 2010. évi
rendes Közgyőlése 2010. november 19-én módosította a dılt betővel szedett szakaszok
vonatkozásában.

Kelt: Budapest, 2010. november 19.

..........................................
Dr. Pruzsinszky József
az Egyesület elnöke

................................................................
Hitelesítı tag:
Név:
Lakcím:

...............................................................
Hitelesítı tag:
Név:
Lakcím:

8

