
ALAPSZABÁLY

Bevezetés

A 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület közgyűlése az egyesület alapszabályát a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény valamint Az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseivel összhangban az alábbi tartalommal 

fogadta el:

I. Általános rendelkezések

1. Az egyesület neve: 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület 
Az egyesület rövid neve: 4 D (Egyesület)
Az egyesület székhelye: 7633 Pécs, Páfrány u. 1/A, Tetőtér 13.
2. Az egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére
3. Az egyesület jogi személy
Az egyesület kiadásait tagdíjakból, természetes és jogi személyek adományaiból, pályázati és 

egyéb támogatásból és bevételből fedezi.

II. Az egyesület céljai

Az Egyesület célja a társadalomtudományi - elsősorban a szociológiai - oktatás és 
kutatómunka támogatása, valamint szociológiai vizsgálatok megvalósításával és az 
eredmények közzétételével elősegíteni a társadalmi folyamatok megismerését, a szociális 
problémák és konfliktusok hatékonyabb kezelését.

III. Az egyesület feladatai

Az egyesület tevékenységei:

1. Tudományos, oktatói tevékenység
Közfeladat megnevezése a jogszabályhellyel, amelyhez kapcsolódóan az egyesület a
közhasznú tevékenységet végzi:

felnőttoktatás
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) n) pontja 

Felsőoktatás
2011. évi CCIV. törvény a Nemzeti felsőoktatásról 2.§ (2) bekezdés

Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia 
kialakításában ( 2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről 
és a technológiai innovációról 5. § (3))



Ennek keretében az egyesület feladatai:

Tudományos és oktatói tevékenység

Társadalomtudományi kutatások, felmérések, elemzések, tanulmányok készítése
Tudományos konferenciák, rendezvények, szakmai fórumok szervezése
Társadalomtudományi kiadványok, tudományos publikációk előkészítése,
megjelenésének támogatása, megjelentetése, terjesztése, könyvkiadás
Tanácsadás, szakértői vélemények készítése
Humán kutatás, fejlesztés, piackutatás, adatfeldolgozás
Az aktuális hazai társadalmi problémák feltárása, vizsgálata
Felső szintű és felsőfokú oktatás, kulturális képzés, oktatást kiegészítő tevékenység
Iskolai előkészítő, alapfokú, általános- és szakmai középfokú oktatás, egyéb oktatás
Titkári, fordítói tevékenység
Tematikus képzések, előadások szervezése és lebonyolítása
A társadalomtudományok terén tevékenykedő oktatók és hallgatók bevonása a 
tudományos munkába
Egyetemi hallgatók és fiatal kutatók tudományos munkájának és szakmai 
ismeretszerzésének támogatása
A fiatal kutatógeneráció mentorálása, bevezetése a nemzetközi társadalomtudományi 
életbe
Szakmailag független nonprofit kutatócsoport létrehozása 
Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás

A társadalmi tanulmányok oktatási és kutatási hátterének biztosítása, az oktatói munka 
támogatása

Pályázatírás, projektek menedzselése
A tudományos munka tárgyi feltételeinek megteremtése
Innovatív módszerek, oktatási formák bevezetése
Ösztöndíjak, publikációs lehetőségek felkutatása és közzététele
Oktatók és hallgatók külföldi tapasztalatszerzésének támogatása, utaztatás
Társadalomtudományi gyakorlat, terepmunka támogatása, szervezése és lebonyolítása

Közvélemény és szemléletformálás, ismeretterjesztés (nyilvános programok, előadások, 
konferenciák, projektek megvalósításán keresztül)

A társadalmi kirekesztődés megakadályozásának és az esélyegyenlőség 
megteremtésének elősegítése
Az állampolgári érdekérvényesítés és felelősségvállalás erősítése 
A tudományos élet és a civil szervezetek közötti párbeszéd elősegítése 
Kapcsolatépítés; együttműködés hazai és nemzetközi szervezetekkel 

- A tudományos pálya népszerűsítése

2. Szociális tevékenység, családok támogatása
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Közfeladat megnevezése a jogszabályhellyel, amelyhez kapcsolódóan az egyesület a 
közhasznú tevékenységet végzi:

Szociális ellátások
2011. évi CLXXX1X. tv. Magyarország helyi 
önkormányzatairól 13. § (1) 8.
Családok védelme 2011. évi CCXI. tv. 1. §-2.§

E tevékenység keretében az egyesület adománygyűjtést végez a rászoruló családok részére

3. Környezet - és természetvédelmi tevékenység

Közfeladat megnevezése a jogszabályhellyel, amelyhez kapcsolódóan az egyesület a 
közhasznú tevékenységet végzi:

Természet,- és környezetvédelem 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 
önkormányzatairól 13. § (1) 11.
1996. évi Lili. törvény a természet védelméről 64. § (1) (2)
1995. évi Lili törvény a környezetvédelem általános szabályairól 1. § (1) f)
E tevékenység keretében az egyesület támogatja a természeti,- és épített környezeti értékek 
tudatosítását

IV. Az egyesület tagjai

1. Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az alapszabály 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és 
kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő 
közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

Az egyesület rendes tagjainak jogai:

| a) részt vehetnek az egyesület tevékenységében és rendezvényein.
b) Választhatnak, és kizáró ok hiányában bármely tisztségre megválaszthatok
c) Szavazati, tanácskozási, javaslattételi joguk van a Közgyűlésen.
d) Igénybe vehetik az egyesület által nyújtott kedvezményeket.
e) Az egyesület működésével kapcsolatban a tisztségviselőktől tájékoztatást kérhetnek, 
melyre a tisztségviselők kötelesek választ adni.
f) Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely rendes tag - a 
tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.

Az egyesület rendes tagjainak kötelességei:

a) Kötelesek eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeiknek.
b) Kötelesek a tagdíjat megfizetni.



2. A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A 
tagsági jogviszony keletkezésével kapcsolatos eljárás bármely tag/személy kérelmére indul, és 
az Elnökség egyhangúlag történő elfogadása által jön létre.

3. A tagfelvételi kérelmet elutasító határozat ellen fellebezésnek nincs helye.

4. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az 
Egyesület munkáját, de abban cselekvőleg nem kíván részt venni. A pártoló tag a 
közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt, tisztségre nem választható, szavazati joga 
nincs, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. A pártoló 
tagok tagdíj fizetésére nem kötelesek.

5. A pártoló tag státusz bármely személy/tag kérelmére az Elnökség egyhangúlag történő 
elfogadása által jön létre.
6. Az egyesületbe tiszteletbeli tagja lehet az a magán- vagy jogi személy, aki az egyesület 

érdekében végzett tevékenységével az egyesület célkitűzéseit elsősorban erkölcsileg 
támogatja.
7. A tiszteletbeli tagi cím odaítélése bármely személy/tag kérelmére a Közgyűlés minősített 
többségi határozata, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes 
szavazat-többsége által hozott határozat alapján történik. A tiszteletbeli tagsági jogviszony a 
tiszteletbeli tagi címet elfogadó nyilatkozat aláírásával keletkezik. A tiszteletbeli tag a 
közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt, tisztségre nem választható, szavazati joga 
nincs, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. A 
tiszteletbeli tagok tagdíj fizetésére nem kötelesek.

8.A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés 
szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a pártoló tagokra és a tiszteletbeli 
tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "pártoló tag", 
"tiszteletbeli tag" kifejezést.

V. A tagsági viszony megszűnése:

1. A tag tagsági viszonya megszűnik:
- a tag halálával
- kilépéssel
- kizárással

2. A tiszteletbeli tagi cím megszűnik:
- a természetes személy tiszteletbeli tag halálával / a jogi személy tiszteletbeli tag 
megszűnésével
- lemondással
- a cím megvonásával

3. A pártoló tag státusz megszűnik:

-a természetes személy pártoló tag halálával / a jogi személy pártoló tag megszűnésével 
-lemondással
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4. Az Egyesület tagja tagsági viszonyát bármikor megszüntetheti. Kilépési szándékát 
személyesen vagy írásban kell közölni a Közgyűléssel. A tagsági jogviszony a személyes 
vagy írásbeli közlés napjával szűnik meg.

5. A Közgyűlés kizárhatja tagjai sorából azokat, akik tagdíjfizetési kötelezettségüknek 1 évet 
meghaladóan, írásbeli felszólítás ellenére sem tesznek eleget, a felszólítás közlésétől számított 
60 napon belül. A nem fizető tagokat az Elnökség 15 napos határidő tűzésével írásban szólítja 
fel a hátralék rendezésére, a felszólítást az elnökség két tagja látja el aláírásával.

6. A Közgyűlés kizárhatja továbbá azt a tagot is, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő 
kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, illetőleg ha az Egyesület céljával, 
szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

7. A tag kizárása minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező 
tagok legalább háromnegyedes szavazat-többsége által hozott határozattal történik.

8. Az Egyesület tiszteletbeli tagja illetve pártoló tagja, tiszteletbeli tagi címét illetve pártoló 
tagi státuszát bármikor megszüntetheti. Lemondási szándékát személyesen vagy írásban kell 
közölni a Közgyűléssel. Az egyesület tiszteletbeli illetve pártoló tagjának tagsági jogviszonya 
lemondás esetén a lemondás közlésének napján szűnik meg.

9. A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, 
szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult 
megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, 
értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. A tagsági 
jogviszony illetve a tiszteletbeli tagi cím a kizárást kimondó illetőleg a tiszteletbeli tagi címet 
megvonó határozat közlésének napján szűnik meg.

10. Ezen fejezet 5., 6. és 9. bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható 
meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a 
határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének 
előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.

11. A kizárást kimondó és a tiszteletbeli tagi címet megvonó határozatot a kizárt illetve a 
tiszteletbeli címétől megfosztott tag -  a tudomására jutásra számított 30 napon belül -  bíróság 
előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása, a határozat végrehajtását nem befolyásolja, a 
bíróság azonban -  indokolt esetben -  a végrehajtást felfüggesztheti.

VI. Az egyesület szervezete

1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az 
Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.
2. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az 
Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség irányítja és látja el.
3. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök.
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VII. A Közgyűlés

1. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze -  a napirendi pontok közlésével -  levélben, e- 
mailben történő értesítés alapján, a Közgyűlést megelőző 8 napon belül. A Közgyűlésen a 
tagság egyszerű többségi szavazata alapján még bármilyen napirendi pont felvehető. A 
levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, és a két jegyzőkönyv hitelesítő, továbbá a 
háromtagú szavazatszámláló bizottság megválasztásáról a napirendi pontok 
megtárgyalása előtt kell dönteni.

2. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani; továbbá rendkívüli közgyűlést kell tartani, 
ha a tagok egyharmada azt - az ok és a cél megjelölésével -  igényli, továbbá, ha a bíróság 
elrendeli. Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele 
céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. A fentiek szerint összehívott 
közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése 
érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

3. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. A határozatképtelenség 
miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától 
függetlenül határozatképes, hogyha az erre való figyelmeztetést a megismételt közgyűlés 
időpontját is tartalmazó meghívó kifejezetten tartalmazza.

4. Közgyűlés -  eltérő rendelkezés hiányában -  határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt 
szavazással hozza; szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételt szavazásra kell bocsátani, 
majd ismételt szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni. A Közgyűlés a 
tisztségviselőket titkos szavazással választja meg.

5. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
-az alapszabály módosítása
- az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
- a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- az éves költségvetés elfogadása;
- az éves beszámoló - ezen belül az elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 
jelentésének-elfogadása;
- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 
vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt;
- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más egyesületi 
szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

/  1 ' _____ i  '
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Az Elnök éves beszámolójának és az előző évi számviteli beszámolónak az elfogadásáról a 
közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz.

6. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az 
egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

7. A közgyűlés ülései nyilvánosak.

A közgyűlés és az elnökség határozatának meghozatalakor nem szavazhat az,

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére 
másfajta előnyben részesít;
- 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
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A közgyűlés valamint az elnökség határozathozatalában nem vehet részt továbbá az a 
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- 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 az egyesület által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatás.

VIII. Az Elnökség

/. Az Elnökség tagja a Közgyűlés által megválasztott elnök és további 2 tag.
Az egyesület elnöke (elnökségi tag):

Ragadics Tamás anyja neve: Kun Jolán; lakcím: 6527 Nagybaracska, Mátyás utca 18. 

További elnökségi tagok:

Dr. Schadt Györgyné születési neve: Molnár Mária; anyja neve: Horváth Ilona; lakcím: 
7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 22.
Dr. Gáspár Gabriella anyja neve: Kovács Sarolta; lakcím: 7621 Pécs, Majorossy I. utca

2. Az Elnökséget a Közgyűlés választja 3 évre.
3. Két Közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem 
tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő 
Közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.
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4. Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok 
vállalásáról -  a közgyűlés ill. tagok felé fennálló beszámolási és tájékoztatási kötelezettség 
mellett -  dönteni.
5. Az Elnökség határozatképes, ha az elnökségi ülésen mindhárom tag jelen van a 
határozathozatalkor.
6. Az Elnökség szükség szerint -  de legalább évente kétszer -  tart ülést, melyet az Elnök hív 
össze a napirendi pontok közlésével -  levélben, e-mailben történő értesítés alapján, az 
elnökségi ülést megelőző 8 napon belül; továbbá rendkívüli elnökségi ülést kell tartani, ha 
bármelyik Elnökségi tag azt -  a cél megjelölésével -  igényli. Az elnökség ülései 
nyilvánosak.

7. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit -  eltérő rendelkezés hiányában -  
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételt 
szavazásra kell bocsátani, majd ismételt szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell 
tekinteni.
8. A tagság észrevételeit az Elnökségnek mindenkor figyelembe kell vennie, továbbá a 
Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseit megtennie.
9. Az Elnök jogai és kötelességei:
- A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása
- Az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése
- A munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett
- Az elnökségi ülések előkészítése és levezetése
- Az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság 
előtt

- A kezelők elszámoltatása a tagság pénzéről
- A kiadások számláinak ellenőrzése 
-Megbízólevél kiadása a pénzügyek intézéséhez 
Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a 
döntések meghozatala;
b) a beszámolók és közhasznúsági melléklet elkészítése és azoknak a közgyűlés elé 
terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
t) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
1) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 
m) a tag felvételéről való döntés.

10. Bármely Elnökségi tag visszahívható, ha a visszahívást a tagság egyötöde indok 
momoirilíicfivel kezdeményezi, és a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább
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háromnegyede a visszahívás mellett dönt. Indokul az szolgálhat, ha az Elnökségi tag az 
egyesületi tagságából illetve tisztségéből eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan 
megszegi, illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze 
nem egyeztethető magatartást tanúsít.
11. A visszahívásról történő szavazás csak azt követően tartható meg, ha az érintett Elnökségi 
tagot meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az 
enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére
12. A visszahívást kimondó határozatot az Elnökségi tag -  a tudomására jutásra számított 30 
napon belül -  bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása, a határozat 
végrehajtását nem befolyásolja, a bíróság azonban -  indokolt esetben -  a végrehajtást 
felfüggesztheti.

13. Az elnök illetve az elnökségi tag jogviszonya megszűnik a mandátum lejártával, az elnök 
illetve elnökségi tag halálával, lemondással, illetve visszahívással. A lemondást a 
közgyűlésnek kell személyesen vagy írásban bejelenteni. Lemondás esetén az elnöki tisztség 
illetve az elnökségi tagság a lemondás közlésének napján szűnik meg.
Visszahívás esetén az elnöki tisztség illetve az elnökségi tagság a visszahívást kimondó 
határozat közlésének napján szűnik meg.

14. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól 
nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen 
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás 
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig 
nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

15. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt.
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IX. Az Egyesület nyilvántartásai, nyilvánosság, az egyesület működése és gazdálkodása, az 
egyesület megszűnése

I. Az egyesület mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden döntését jegyzőkönyvben 
rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén a 
levezető elnök és a közgyűlés elején megválasztott két hitelesítő tag. Az Egyesület Elnöke a 
Közgyűlés és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve), 
amiből a döntések tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók, azt ellenzők, tartózkodók 
száma, esetleges külön véleménye megállapítható.
2. Az Egyesület a közhasznú jogállásából következő szolgáltatásairól, annak igénybevételi 
módjáról, a működése során keletkezett határozatokról, a működéséhez szükséges 
információkról, beszámolókról internetes honlapján ad számot. A
tagsági jogviszony kizárással történő megszüntetése esetében, illetve az elnök, elnökségi tag 
visszahívása esetében az érintett tagot, elnököt, elnökségi tagot igazolt 
módon kézbesített postai küldeménnyel kell tájékoztatni, megidézni.
3. Az egyesület működése során keletkezett iratokat bárki szabadon megtekintheti az 
Egyesület székhelyén. Az iratok megtekintésének szándékát írásban, vagy email-en kell 
jelezni, az iratbetekintést az egyesület elnöke a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül 
előre egyeztetett időpontban biztosítja.

4. Az egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 
készít. Az egyesület köteles a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben, 
legkésőbb május 31 -ig saját honlapján: w w w .szociologia.btk.pte.hu/4-dimenzio nyilvánosságra 
hozni.
5. A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, és arról - saját költségére - másolatot 
készíthet.
6. Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az Elnökség által megbízott személy 
kezeli.
7. Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb 
jövedelmekből gazdálkodik.

8. Az Elnökség jogosult akár a tagok közül valakit, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők 
ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

9. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő 
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve 
végez.
10. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 
meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja..

II. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

12) Az egyesület megszűnik, ha:

http://www.szociologia.btk.pte.hu/4-dimenzio


11

b) legfőbb szerve elhatározza a megszűnését
c) az arra jogosult szerv megszünteti
d) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
e) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén — ha az egyesület nem fizetésképtelen és 
jogszabály eltérően nem rendelkezik - végelszámolásnak van helye. Ha bírósági 
határozat folytán kell a végelszámolást lefolytatni, továbbá, ha a végelszámolást 
egyszerűsített törlési eljárás előzte meg, a végelszámolás kényszer-végelszámolásként 
kerül lefolytatásra.

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős 
bírósági törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági 
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor 
fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna 
adni.

Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig 
kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a 
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető 
tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői 
érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés 
esetén nem alkalmazható.

13) Az egyesület megszűnése esetén a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyona 
a civil szervezetek támogatására való felhasználás céljából a Nemzeti Együttműködési Alapot 
illeti meg.
14) Az Egyesület működése felett a Baranya Megyei Főügyészség gyakorol törvényességi 
ellenőrzést.

X. Az egyesület képviselete

1. Az Egyesület képviseletére az Elnök, (akadályoztatása esetén) az Elnökségi tagok önállóan 
jogosultak az Elnök által adott meghatalmazás birtokában.
2. Az Egyesület bankszámlája felett Ragadics Tamás elnök (szül: Baja, 1980. 02. 11. anyja 
neve: Kun Jolán; lakcím: 6527 Nagybaracska, Mátyás u. 18. ) és Pótó Zsuzsanna tag (Szül: 
Kaposvár, 1982.06.04. anyja neve: Bódis Ágota állandó lakcím: 7627, Pécs, Kanyar u. 11.) 
együttesen jogosult rendelkezni.

XI. Tagdíjak

1. Minden tag éves tagsági díjat köteles fizetni minden év május 31 -ig.
2. A tagdíj mértékének a meghatározására a Knzavííl^c Wáei™.víko
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3. A tagsági díjat az Elnök által arra kijelölt Elnökségi tag vételezi be.

XII. Vegyes rendelkezések
1. . Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

2. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt a 2011. évi CLXXV. tv. 
rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.

3. Az Egyesület Alapszabályát a Pécsi Törvényszéknek az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti 
kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

Pécs, 2015. április 1.

Záradék: Igazolom, hogy jelen egységes szerkezetű alapszabály megfelel az alapszabály 
módosítások alapján hatályos tartalmának. Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalására 
az adott okot, hogy az egyesület legfőbb szerve a 2015. április 1. napján megtartott 
közgyűlésen az alapszabályt módosította, a módosított részek vastag betűvel vannak szedve.

(Módosított rendelkezések: bevezetés, 1/1., IV/1, IV/4, IV/7, VII/1, VII/2, VII/5,VII/6, VII/7,
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