
Y OF ASSOCIATIONARTICLES

ve.

arne ly szerkezetbenegységes taÍtallnazza AZ
lyAlapszabá módosĺtásávavalalnennyi hatályos
(Aszcivegét módosításoklegutóbbi aláhúzással

ľestated VeľSlon iled an1ncolnp textuniÍied and
all valid andcontaining efÍ-ective tenns and conditions

of the AĺticlesofAssociation. latest(The amandrnents
lnaľked with underlined

A Bľidge Budapest Egyesület az érték alapon és
hosszú távon gondolkodó rizleti cselekvők

mozgallna' Hiszünk abban, hogy az értékalapú üzleti
kulnrra katalizáláSával versenyképesebĹé'

Szeľethetőbbé tesszĹik a kömyezetĺinket. Az
Egyestilet azért dolgozik, hogy minél több éĺék-

vezéľelt vállalkozás fejlődjön és épüliön
Magyaľoľszágon. olyanok, amelyek Íďya'natosan

tanulnak, fejlesztik tnagukat, és büszkék a tudásuk, a
teljesítrnénytik alap-ián eléľt eľedményeikre, és egyre
lnotiváltabbak abban, hogy expoĺáljanak' Ezeket a

szeľepl őket kívránj uk tátno gatni, fej leszteni,
eseményeket és tréningeket szeľvezli szátnukľa,

kommunikációs tálnogatást biztosítani nekik. Ezeket
a szereplőket összefog| uk és egyĺ'ittműkodésre
osztcinozzük. A kozösség tagja láthatóságot,

cĺsszetafió köztisséget, kapcsolati hálót' toboľzási
lehetőséget, képzést és Íbjlődési lehetőséget nyer

azzal, hogy ľésztvesz az Egyesület tevékenységében,
pľogľalnjain. Ezen üzleti szereplőket ossze kíván-|uk
kapcsolni a szintén tudás alapon, készségfeilesztéssel

foglalkozó oktatási kezdelnényezésekkel is, hogy
egytitt erőSítstlk az ĺizleti szfera és a civilszektor

egynásľatalálását, kozös Íďlődését, az egynástól
való

Pľeambulum
(küldetés)

The Bridge Budapest Association is a movelnent of
value-dľiven and long-tenn business people. We
believe with cataIyzing the value-basěd business

culture We can tnake our enviľorunent tnore
competitive and lovable. The Association is woľking
to develop and build more value-dľiven businesses in
Hungary, who are constantly leaľning, developing,
and pľoud of theiľ knowledge' performance, ind

increasingly motivated to expoft. We want to
Suppol't, develop, organize events and ľainings for

these peľsons and provide them with suppoľt oť
commrurication. We bľing these persons togetheľ and

encorľage them to cooperate. Members of the
community gain visibility, a cohesive community,

cornection netwoľk' ľecruittnent oppoľtuÍlities,
training and development oppoľtulities by

participating in the activities and pľogľalns of the
Association. We intend to connect these business

operators also with those educational initiatives who
deal with skills developtnent on knowledge basis' ín

order to Suppoľt the business and civil Sector's
lneeting, colnmon development and the opportuniľy

of leaming ĺ}om each otheľ.

Pľeambulum
(mission statement)

1. Az Egyesület adatai

1.l Az Egyesület magyaľ neve

Bridge Budapest Egyesület

1.2 AzEgyesület angol neve:

Bridge Budapest Association

1. Details of the Association

1.l. The Hungaľian name of the Association

Bridge Budapest Egyesület

1.2. The name of the Association ín English:

Bridge Budapest Association

2. Az Egyesület székhelye:

1134 Budapest, Apály utca 3. VI. em' 4

2. Seat of the Association

l134 Budapest, Apály utca 3. VI. ern. 4.

a) tehetséges, de bánnely okból hátrányos helyzetben
lévő Vagy szaklnailag fejlődni vágyo, a
nagyközönsé ghez tarÍozó tennészetes

3. Az Egyesiilet céljai

3.1. Az Egyestilet alapító tagjainak a nagyközĺinség
éľdekében megvalósítandó non-profit i ellegii céliai :

résztvevő
szelnélyek,

szakmai

3. Objectives of the Association

3. 1 . The mission of the founders of the Association is
the ľealization of the followng pulposes on a non-
profit basis in the suppoľt of the public shall be:

a) the suppoľt of such proÍbssional persons' students
studying in higheľ education who belong to the
public and have a taIent, but aľe in disadvantaged

status foľ oľ has the intention to
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fej lődésének táln ogatása ösztcindíi-, illetve egyéb
pénzĺĺgyileg tá1nogatott szaklna gyakor lati
tanullnányi cseľeprogľalnok szervezésével e7.
Egyesület tagiainak Íblajánlásai, külső tárnogatók
lehetőség szerinti bęvonása alapján;

b) az a) pontban rneghatáľozott szernélyi kör
ösztönzése szakmai sikeľek lnegvalósításáĺa,
illetve szakteľtilet fejlesztő twékenységek
kiĘtése egyéb, a tagok által rneghatźľozott
tudományos-, kutató-, kulttľális-, a báľĹĺ szttĺnára
nyitva álló készségfejlesztő tréningek , pálytnatok
SZponZoľ pľogramok keretében;

c) az Egyesület névválasztásán keľesztül - Budapest
Főváros onkonnányzata engedélyével a
Magyarországgal, illetve a Budapesttel
azonosított' ľegionális tudornányos és technikai,
magas fokúan kreatív, de globálisan neln
Íbltétlenül ismert tudás világszerte töľténő
bemutatása és ezze| a tehetséges magyaľok
érdekképviselete, pozitív jövőkěpének
előmozdítása hazai és nemzetköZi szinten is;

d) a nemzetkcizi nagykcizönség ťrgyelmének
felkeltése azzal, hogy az Egyestilet a budapesti'
illetve a lnagyaľ szakterületĺikĺ'n tehetśéges
fiatalok, illetve vezetők tevékenységét,
eľedrnényeit kierneli, népszeľĹĺsíti a nemzetkozi
szférában, amely várhatóan számukľa további
szaklnai, tudolnányos fejlődési lehetőségek
globális rnegnyílását eľedményezi;

e) a készségťejlesztéshez kapcsolódó, a gyerekek
jövőjével foglalkozó, iĺnovatív és tudásalapú
piaci' civil, tudományos, és oktatási szereplők
(tennéSzetes- és jogi személyek egyaľánt)
összefogása és együttrnűködésre,
fulelősségvállalásra ösztcinzése' ezen személyi kör
gondolatfonnáló közosséggé válásának
cisztcirzése, láthatóvá tétele, fejlesztése és
tĺĺĺnogatása különböző kľeatív szakmaĹ,
gyakorlati-, készségfejlesztő tréningek,
pályázatok, pľogľamok által és/vagy az Egyesület
tagjainak felajánlásai, külső tĺárnogatók bevonása
alapján (így különösen, de netn kizáróIagosan az
,,Edisonplatfoľtn'' kezdernényezés által). Az
Egyesület célia továbbá olyan irrnovatív és
jövőbaľát kezdeményezések, jó gyakorlatok
összegyíĺitése és a nagyközönség szánára azok
gyakoľlati alkalmazására való ösztönzése, ĺnelyek
Íbjlesztik mind az e pontban neghatáľozott
szernélyi köľt, lnind a gyennekeket (iskolásokat'
óvodásokat), mind a szülőket' és alnely társadalrni
összeÍbgást, kcĺzös gondolkozást, a gyennekek és
a jövő geneľációi számáta egy érték-és tudásalapú
oktatást, rnunkahelyeket és jövőt eľedményez;

Ą az Egyesület fenti célja előmozdítása érdekében
civil szeľvezetek számára nyujtandĺi adományok

develop pľofess ionally with scholarships, wellAS AS
other Íinancial1y supported pľoÍbssional tľaining_
study- exchange pľogľalnlneS based on the
proposals ofthe melnbers of the Association and the
potential involvetnent of nonĺnelnber Sponsors;

b) the lnotivation of the above in point a) outlined
peľsons to achieve further professional SucceSS' aS
well as the peľfonnance of activities to develop a
pľofessional aľea in the scope ofscientiťrc research,
cultuľal, skill development couľSes' tendeľs,
sponsoľship programmes' which shall be available
to anyone from the public;

c) thľough the name choice of the Association - upon
the consent of the Mrnicipality of Budapest _ the
intľoduction into the intemational sphere of the
regional scientific and technical, highly cľeative
knowledge which is not necessarily known globally
and thľough this the ľepresentation of the talented
Hungarians, fui1heľance of theiľ positive futuľe
locally and intemationally;

d)the attľaction of the attention of the international
public thľough showing off, populaľization of the
activities, results of the talented youngsters and
leadeľs operating frorn Budapest, as well as fľotn
any part of Flungary, which activiry shall realize
fuľtheľ proťessional' scientiÍic developlnent
opportunities globally;

e)holding togetheľ and inspiring the irľlovative
knowledge-based civil, ĺnaľket, scientiťrc and
educational actoľs (both natuľal and legal peľsons),

and developing skills and suppoľting these persons

thľough various creative, professional, practica1

trainings, applications, pľograms anďoľ on the basis
of the offeľs fľorn the rnembers of the Association,
involving external sponsors (especially, but not
exclusively, thĺough the "Edísonplatfonn''
initiative). Fuĺtheľmore, bringing together
innovative and future-friendly initiatives, collecting
good practices and inspiring the geneľal public to

apply these pľactices, which develop both the

personalities deťrned in this point and children
(schoolchildľen, kindergarteneľS) and parents, and
which promote social cohesion and colnlnon
thinking, value and knowledge-based education,
jobs foľ children and futuľe generations;

f) organizing and distľibuting donations to civil
in oľdeľ to the of

Ż
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SZeľvezéSe
tevékerrység végzése.

3.2 A célok lnegvalósítása éľdekében az Egyestilet
által non_proťrt j elleggel kifejtett tevékenységek :

a) rendszeľes kapcsolattartás a tagokkal, éľdeklődő
potenciális tagokkal, illetve a nagykozönséggel,

b) a nagyközcinség tájékoztatása a Soron kovetkező

és _juttatása, adotnányosztási

c) potenciálisan tehetséges, de bánnilyen
Szelnpontból hátľányos helyzetű, vagy eddig
szakrnailag Ęlődni netn tudó, de fejlődni vágyő,
szaklnai nagyközönséghez tartozo szelnélyek,
1-elsőoktatásban ľésztvevő diákok ťelkutatása' és az
Egyesület céljainak saját fejlődésĹik éľdekében
való lnegismeľtetése;

d) az Egyesület alapító tagjai között nen szeľeplő, de
az Egyesület áItal potenciátis tagnak tekintett
vállalkozások, tennészetes szernélyek Egyesriletbe
való rneghívása az Egyesület 3.1. pontban leíľt
céli ainak hatékonyabb lnegvalósítászłľa.

tagok vagy a külső tárnogatók által felajánlott,
baľki szálnáľa nyitva álló ösztöndíj' csere-'
oktatási_, kultuľális-, tanulrnányi-, SZpoĺlZoľ
programokľól valamint az adott szakterülethez
kapcsolódó, az Egyesület által Szervezett non_
pľoÍit szakrnai közösségfejlesztő eseményekľől,
ľendezvényekľől és mindezen pľogľalnokon valóľészvétel ösztonzése, lebonyolítása'
segítségnyú-jtás (ideérĺve a progľam taľtama alatt a
támogatott személyek szállás- és utazási kÖltségei
lnegtéľítéSében való segítség nyújtását is);

3.3. Az Egyestileti tagság nern feltétele az Egyesület
tagiai, illetve bevont külső tárnogatók által a
nagykozönségnek nyújtott 3.1. és 3.2. pontban
tneghatáľozott támogatáSokban való ľészvételnek.

3.4. Az Eąyesület a - fentiekben meghatĺáľozott. 3.1.
és 3.2. oontia sze{inti tevékenységi körében az alábbi
kcjzfeladątokho? kaocsolódóan kcjzhasznú
tevékenvsé g,et fol}rtat :

nevelés és oktatás. kéoességÍ-ejlesztés.
ismeretterjesztés (a nemzeti köznevelésľől
szólÓ 2011. évi CXC. töľvény 4. ô 14a. oont
i) alpontja):

- kultuľális tevékenység (Mągyaľország helyi
önkonnán}'zatairól szóló 201 1. évi
CLXXXIX. töľvénv 13. $ (1) bekezdés 7.
oontja).

Az Egyesület közhasznú tevékenységének célja
tehetséges Í]atalok és vezetők szakmai fejlődésének
tátnogatása.

the Association, peľfonning donation distribution
activities.

3.2. The non-pľofit activities perfonned by the
Association in ordeľ to ľealize the mission theľeof:

a) regular commurication with the nembeľs. the
potential rnernbers and the public;

b) notiÍication of the public on the next available
scholarships, exchange-, study-, cultural-,
training-, sponsoľship pľogľalnmes offered by the
melnbeľs oľ the potentially involved non_metnbeľ
sponsors and available to anyone as well as
notiÍication on non-profit events organized by the
Association for professional and cotnrnunity
development and the encouľagelnent of
paľticipation on all the above pľogramlnes
(including the ľeimbuľsement of accomodation
and travel costs ofthe Supported taken duľing the
pľogľamme of the stay) aS well aS the
peľformance,

c) searching for such talented natuľal persons'
students in higheľ education of the pubtic who aľe
disadvantaged for any ľeason oľ has not had the
chance 1bľ pľoÍbssional developtnent yet, but has
the intention to develop and the shaľing oť the
ideas, mission of the Association with them,

d) the invitation of such potential companies, natuľal
persons who are not founders ofthe Association to
be members thereof in ordeľ to realize the taľgets
outlined in point 3. 1 . more effectively.

3.3. The membeľship in the Association is not a
condition of the paľticipation in the progralnlnes
defined in point 3.1. and 3.2. and offered ro rhe public
by the rnembers or the potentially involved non-
tnelnber SponSoľS'

3.4. The Association within its scooe of activities
deÍined above in ooint 3.l. and 3.2. perfonn public
benefit activiĘv ľelated to the following oublic
functions

education and training" skills develooment.
dissemination of knowledee Goint j) of
Subsection 14a. of Section 4 o.f Act CXC of
201 1 on national and oublic education)l
cultuľal activiĘy (Point 7. of Subsection l oť
Section 13 of Act CLXXXIX of 2011 on
Local Govemĺnents in Hungary).

The goal of the public beneÍit activity of the
Association is to Suppofi the developlnent oť
professional skills ofgifted youngsters and leaders.
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Association.

4. Az ,,Egyesiilct tagsłĺga, a tagság keletkezése,
nlegszűnésc

4.1. Az Egyesület teľlnészetes szernély alapító tagiai,
valalnint tevékenységük cél.|a, es alapĺtoĺŕ szándéka
szerint a.jogi szelnély alapító tagiai äz őket törvény
?lupjĺ'n lnegillető egyesülési Jog älap.ián hozzák létľe
és rniĺkcjdtetik az Egyestiletet. łž ngýěstlet tagja lehet
az a'.

- tennéSzetes szelnély' aki az Egyesület
célkitĺizéseinek, tevékenységeinek sikeres
tnegvalósításában és a lnagyaľ nagyközönséghez
tanozók szaktnai, tudományos Íě.ilődésében non-
pľoÍit alapon Szerepet kíván vállalni;

- .|ogi. -szeinély vagy .iogi szelnélyiséggel neln
rendelkező gazdasági táľsaság uagy s'e.ue.et, atnely
L|Z Egyesület célkitűzéseinek, tevékenységeineĹ
sikeres lnegvalósításában a lnagyaľ
nagyközönséghez tartozók szakmai, tudományos
Ęilődésében non-pľoÍit alapon Szerepet kíván
vállalni'

4.1 . L Az alapítci ĺagok.iogállása:

Az alapítti tag jogosult a kozgyűlésen részt veĺrni,
szavazati iogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének
megÍ-elelően 1blszólalni, kéľdéseket Íblienni,

.j avaslatokat és észľevételeket tenni. Az alapítótagokat
szettl é lyenk é nt 20 szav azat i .j og il leti rneg.

Azok a 4.l . pontban lneghatárclzott szernélyek,
alnelyek lnegÍblelrrek az Egyesület célkitűzéseinek, az
Egyesület alapító tagjává választhatĺlk - egy tag
a.jánlásával. A tagÍělvétel ügyében az Ügyvezető dont.

4.2. Különleges.jogállású tagok:

az Egyestilet külcinleges .iogállású tag|ai a páľtoló
tagok és a tiszteletbeli alapĺtói tagok'

4'2.1. Pártoló tagok:

Az Egyesĺilet pártoló tagja lehet minden olyan
tennéSzetes, .jogi szelnély, vagy jogi szernélyiséggel
neln rendelkező SZeľVeZet' alnely aZ Egyesület
tevékenységét vagyoni hozzá.jáľulással, vagy egyéb
szelnélyes kcizľeInťlködéssel tálnogatja. A páľtoló tag
felvételćről az Ügyvezető dönt.

ľend.jének

A Páľtoló tag ogosult közgyűlésen venni,.l a részt
szavazati .iogá gyakoľolni, a kÖzgyűlés

kérdéseket

4. Memlreľship of the Association, the foľmation
anĺl tcľmination of membcľshi1l

4.1. The nafuľal peľSon fotlndeľs, as well aS the
Í-otnders with legal peľsonality in line with their scope
oť econotnic activity and intention oť ilre foundeľs
establish and operate the Association based on theiľ
Statutory ľight on fľeedotn oťAssociation. Melnber o1.
the Association shall be:

- any natuľal peľson włro intends to lrave a role ilr hte
successful ľealization of tlre purposes and activities
of the Association and in the suppoľt oť the
pľofessional, scientiÍic developrneńt oť the
Flungaľian public on non-proÍit basis,

- legal peľSon' business or otheľ Association without
legal personality who intends to have a role in rhe
successful realization of the purposes and the
activities of tlre Association and in the suppoľt of
the pľofessitlnal, scientific developnrent of ĺhe
IJungarian public on a non-pľoÍit base.

4.l.1. Status of the Íbunding llretnbers:

The founding lnernber is entitled to participate in the
Melnbers' tneeting' exeľcise the ľight to vote' speak,
ask a question, rnake suggestions and colnlnents in
accordance with the Metnbeľs' meeting.
The founding lnelnbeľs shall have 20 votes each.

The peľsons deÍined in section 4.l' włro ccxnply with
the purposes of the Association shall be elected to
becotne ťounding tnetnbeľ* upon the ľecolntnendation
oťa tnelnbeľ - by the ChieťExecutive oÍficeľ.

4.2. Special tnelnbeľs:

Special lnelnbers oťthe Association aľe the supporting
melnbers and the honoľaly Íbunding lnetlrbeľs.

4.2. l. Suppoľtilrg melnbers

Suppoľting tnembeľ of tlre Associatiorr shall be natuľal
oľ legal person oľ any Association witlrout legal
personality wlrich suppoľts the activity of the
Association witlr Ílnancial contľibution oľ otheľ
personal contribution. The adrnission oť a suppoľtillg
tnetnbeľ shall be decided by tlre Chiet l]xecutive
ofÍ'icer.

ts to te ln the
Mernbers rneeting, exeľclSe the ľight to vote speak,
ask a rnake olts and tn

The spo11Soľlng tnelnbeľ enritled paľticipa
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4.2.2. T iszteletbeli alapító tagok

Az Egyesület Tiszteletbeli alapító tagjai lehetnek azok
a szelnélyek és cégek' akik az Egyesület alapításakoľ
szelnélyes toľténetükkel, anyagi és rnúLc;dtetési
szeľepvállalásukkal hozzájáľultak ahhoz, hogy az
EgyesĹilet lnegkezdhesse és rnegvalcisíthassa a
küldetését' A Tiszteletbeti alapító tag neln vállal
további anyagi kcĺtelezettséget a rnűkđdtetéslrez' de
vállalhat, és szelnélyes tciľténetéVel továbbra is
lneghatáľozó szeľeplője lehet a ktildetés terjedésének.

A Tiszteletbeli tag.jogosult a közgyíilésen ľészt venĺi,
szavazati .iogát gyakorolni' a közgyiĺlés rendjének
lnegÍ-elelően ĺělszólalni, kérdéseket Iělienni,
.iavaslatokat és észľevételeket tenni. A Tiszteletbeli
alapítci tagokat szernélyenként l szavazati jog illeti
rneg.

4.3 . Az Egyestileti tagság lnegszĺinik a tag halálávaI,
kilépésével' jogutóddal Vagy jogutcid nélküli
tnegszűlrésével, valalnint az éves tagdíi
tnegÍ'izetésének ellnulasztása esetén, ha a tag az adoÍt
évi, ľeá irányadó tagdí|at legkésőbb az adott évęt
lnegelőző év végéig (decernbeľ 3 1') neln ltzeti rneg. A
tagdí| rneg1izetésének ehnulasztása a tagsági viszony
tnegszűnését-vonja lnaga után.

4.4 A kilépést íľásbaĺr kell kcjzölni az Egyesület
valarnelyik tisztségviselójével. A kilépés az eľre
vclnatkozó' igazolliató lnódon megtett nyilatkozat
kézlrezvételétől liatályos.

vŁl Ł]tokasl CS temi.észľevételeket A páľto1ó tagoka
SZCIN szavazaÍ5élyenként letiog lneg

4 .2.2 I-Ionor ary Íbunding tneln bers

Honoľary founding tnetnbers oť the Association shall
be those peľSons and colnpanies who contľibute with
their peľsonal history, Ílnancial and operational role in
oľdeľ tot he Association can begin and fulÍjll its
lnission. The honorary ĺbunding lnelnbeľ does not
assulne any additional Íinarrcial responsibility Ítlľ the
opeľation, but can assulne' and with its peľsonal
history, It can continue to be a decisive playeľ in the
spread of the mission.

with tlre Melnbeľs' meeting
tnelnbeľs shall have 5 votes each.

Tlre honoľary ÍbLuiding lnetnbeľ is entitled to
paľticipate in tlre MernbeľS' lneeting' exeľcise tlre ľight
to Vote' speak, ask a question, make suggestions aĺtd
Colnlnents ilr accordance with tlre Melnbeľs' lneeting.
The honoľaly Íbrurding metnbeľs słrall have 1 votes
each.

4.3. The rnelnbeľship tenninates upon death, secession
of the lnetnber, legal succession oľ tennination
without legal successor and as a result oťnon-paytrent
of the tnelnbeľship fee by tlre lnetnber iĺ. it is not paid
by the end of the pľeceding year (31st oťDecelnbeľ),
the latest. The non-paylnent lnay ľesult in the
tennination oť the rnernbership.

4,4. In case oť Secession, the secession lnust be
colntnunicated in writing with one of the oÍŤjce_
holdeľs of the Association. The secession to be
executed in a verifiable way shall be efIbctive ířoln the

Theaccoľdance
sponsoľing

date of

5. A tagok jogai és kiitelezettségei

5.l. Az Egyesület tennészetes szelnély tagiaiiogaikat
kizárólag szelnélyesen vagy szabályszeľűen
lneghataltnazott szelnély útján gyakorolhatják. Az
Egyesület iogi szernély tagiai jogaikat toľvényes
képviselő.itik vagy szabályszenĺen lneghatallnazott
szernély útián gyakoľolhatják'

5.2 Az Egyesület tagia választhat, illetve választható
az Egyesület szeľveibe, illetve tisztségeiľe.

Az Egyesület tagiait tagdíiÍizetési kötelezettség
teľlreli. Az Egyesĺilt tagjai elnellett kötelesek az
EgyesĹilet kitűzÖtt, ćs a .jelen Alapszabály 3 ' pontiában
lneghatáľozott céliainak rnegvalósítása éľdekében
tevékenykedni.

Az Egyesület tagiaival szetnben .jogszabályt, aZ
alapszabályt vagy az egyestileti hatáľozatot sértćĺ vagy
az EgyesĹilet cél-iával összeegyezhetetlen tagi
lnagataľtás esetén _ a tagdíjÍizetési kötelezettség
ellnulaszttisának elen bá

5. The ľights and obligation of membeľs

5.l. The natuľal person tnembeľs of tlre Association
can exercise their rights only in person or via an
authorised proxy. The legal peľson lnelnbeľs of the
Association can exeľcise tlreir ľights tlľotlglr the legal
ľepľesentatives or via an autlroľised pľoxy.

5.2. The tnetnbeľ of the Association tnay elect,
ľespectively lnay be elected into the Association, and
the oÍ-fices oťAssociation.

The Melnbeľs of the Association aľe obliged to pay
Melnbeľship fee' The Metnbeľs oť the Association aľe
obliged to Suppoľt the fulÍjlrnent o1'the ailns oť the
Association.

The Membeľs oťthe Association lnay not be excluded
because of breach oť the law, the regulations oť the
present Aľticles oť Associtltion' decisiolrs of the
Association oľ any pľactice which is incolnpatible
with the aims of the Associtrtion - not the
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következnr
kizáľás alk

ényeit ide nel]r éľtve - szankció, így tl
allnazását lnellőzi.

collsequences of the non-paylnent ol' the annual
tnetnbership fee, defined in tlre pľesent Aľticles o1,
Assoc

6. Az Egyesiilet Kłizgyíĺlése

6' l. Az Egyesület dölrtéshozó
c!sszessége (Közgyŕĺlés).

szerve a tagok

6.2. Az Egyesĺilet Közgyűlését szükség Szerfult, de
legalább évenként egyszeľ össze kell hívni. A
Közgyűlést ossze kell hívni akkoľ is, ha azt a bíľóság
elľendeli, vagy lra azt aZ Egyesület tagiainak legalább
l/10-e az ok és a cél lnegjelölésével kéri. A
Kcizgyűlést az IJgyvez'eÍo hívja ossze. A Közgyűlés
ülései n}'ilvánosak. alnely nyilvánossáe jogszabálvban
tnęghatáľozott esetekben korláto4lratci.

ó.3. A Közgytĺlésre a tagokat a helyszín, az időpont és
a napiľend kcjzlésével kell rneghívni. A Közgyrilés
helyszíne az Egyesület székhelye Vagy a rneghívóban
tnegjelölt hely. A rneghívóban a napirendet a tagi
álláspont kialakításához szükséges ľészletességgel
kell ľcĺgzíteni' A lneghívók elküldése és a Közgyűlés
napja közcitt legalább l5 naptáľi napnak el kell telnie.
A napiľend a Közgyűlési rneghívó kiktildését
kcivetően utólag is kiegészíthető, illetć1leg
lnódosítható. A kiegészített vagy lnódosított
napiľendet haladéktalanul, de legkésőbb a Közgyűtést
Inegelőző 5 nappal el kell küldeni a tagoknak. A
kiegészített napiľend rnegktildéséľe egyebekben a
Közgyťrlési lneghívó kiküldéséľe vonatkozó
szabályokat kell rnegÍ-elelően alkalmazni.
Arnennyiben a napiľend nem keľült az összehívó által
kiegészítésre vagy rnódosításra, vagy a tagokat a
kiegészĺtésľől, illetőleg a lnódosításról kellő időben
neln értesítették, a lneghívóban neln szeľeplő
napiľendi pont a Közgyrĺlésen csak akkoľ vethető 1ěl,
ha azon a ľészvételľe jogosult tagok legalább
háľournegyede -jelen van, éS a napirend Íělvétetét
egyhangúlag elÍbgadják. A lneghívók elektronikus
híľk(lzlő eszkÖzze|való elküldését iS hatályosnak kell
tekinteni.

A kcizgvűlési lneglrívót az Egyesület székhelyén és
honlanián n}'ilvánosságľa kell llozni.

A Kt'izgyűlésen .jegyzőkönyvet kell készíteni. A
Kcĺzgyűlésen a jelenlévők szárnbavételét és a
Közgyűlés hatáľozatképességének rnegállapítását
követően a tagok egyszerű szótöbbséggel levezető
elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és ęgy
JegyzőkÖnyvhitelesítőt választanak. A Közgytĺlés a
lneghívóban közcjlt napiľendi pontokat soľľendben
ttĺľgyalja és a határozati.javaslat islneľtetését követćjen
dönt. A hatáľozatokat a levezető elnclk nyolnban
kiliiľdeti. A közgyűlési -ieevzőkön]/vnek taľtalmaZnia
kell a dcjntés tartalrnát, időlrontiát és !at4l}ĺát. valarnint

6. The Me mlreľs' meeting of the Association

6.1' The deciding body oí the Association is the
aggregate oť tlre lnelnbeľs (Mernbers' lneeting).

6.2.The Membeľs'meeting of the Association shall be
srľnmoned when needed, but in any case at least once
a yeaľ. It lnust be sulnlnoned also if it is oľdered so by
the couľt' oľ ľequested by l/1Oth oťthe rnelnbeľs oľtłre
Association with indication of the reason and the
purpose. The Mernbeľs' tneeting słrall be convened by
the Chieť Executive officer. The Melnbers' lneeting
aľe ooen to the public. which lna)' be restricted in cases
snecified in law.

6.3. The rnernbers must be invited by the
cotnlnunicating and tlre indicating oťthe location, date
and agenda. The Melnbeľs' tneeting shall be held at
the seat of the association oľ at any place defined in
the invitation. The agenda shall be deÍined in such way
So aS the lnembeľs can consider it beforehand. 15 days
lnust be between the day of the Melnbers' lneeting and
the sending out oť the irrvitations' The electľonic
cotnlnunication via a device rnust also be considered
eÍTective. The agenda may be rnodified oľ cotnpleted
afteľ the invitation is sent to the trrelnbeľs. The
lnodiÍied or cotnpleted agenda shall be Sent to the
tnetnbeľs 5 days prioľ to the Mernbers' meetilrg, the
latest. For the delivery of rhe rnodified agenda
otheľwise the regulations for the delivery of the
invitation shall apply accoľdingly. Pľovided that the
agenda is not rnodiÍied oľ the rnodiÍied or colnpleted
agenda is not sent to the membeľs in due titne, the
Metnbeľs' lneeting is only entitled to negotiate these,
if tlľee quaľteľS of tlre tnelnbeľs with ľigtlr to
pafticipate are pľesent at the Mernbers' lneeting and
everyone agľees with tlre tnodification or colnpletion.

The invitation to the Mernbers' rneeting shall be
oublished at the ľegisteľed oÍfice and on the website o1'

the Association.

Tlre Mernbeľs' trreeting shall be ľecoľded to tninutes.
Afteľ encounteľing the pľesent metnbeľs and tlre
establislment of the quoruĺn the chainnan of the
Metrrbeľs' meeting, the keepeľ of the minutes and
oneattesting lnetnbeľ shall be appointed by sirnple
tnajority of the pľesent lnetnbeľs. Tlre Metnbeľs's
lneeting discusses the points of the Agenda and makes
the ľelevant decisions afteľ the pľoposal foľ tlre
decision. The decisions are sirnultaneously amounced
by the chaiľlnan of the Metnbers's rneeting. The
Minutes of the Mernbers'. lneeting shall contain the
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6.4. Az Egyesület Közgyĺilésén tninden tag
rendelkezik kéľdés-Íěltevési' tanácskozási' illetve - a
státusuknak lnegÍ-elelő lnéľtékĹĺ - szavazati.joggal a
Közgyűlés dcĺntéshozatala soľán.

6. 5 . A Közgyűlés lratáľozatképes, lra azon a szavazásra
.jogosult tagok több lnint fele .jelen van, és ők a
leadható szavazatok több rnint 50%-áÍ képviselik. FIa
a KözgyĹrlés ülése neln hatáľozatképes, tnegistnételt
KÖzgyűlést kell taľtani. A lnegisrnételt Ĺilés a
lratáľozatképtclen tilést kcjvető későbbi időpontľa, az
eľedetivel azonos napiľenddel hívható tjssze. A
negisnrételt Közgyťllés az eľedeti Közgyűlés napján is
lnegtaľtható' alnennyiben a tagokat a Kcizglĺlési
lneghívóban eľľől kiĘezetten tájékoztatták, és
atlrennyiben a tagok a Kozgyulés időpontiáľól
igazolható rnódon a Közgyulés napját megélőZő
legalább l5 nappal éľtesültek' és a rnéghívó
tartalnzlzza azt a Íělhívást, lniszeľint a tagok jogaikat
lneghataltnazott útián is gyakoľolhatják. A
lnegislnételt ülés a lnegjelent tagok szárnától
1iiggetlentil lrattiľozatképes aZ eľedeti napirendi
pontok tekintetében, arnennyiben a rneghívó
kiÍě.jezetten utalt a Ki'izgyűlés rnegisrnételt jellegéľe éS
a távollnaradás.j ogkövetkeznényeire.

6.6. A Kcĺzgyűlés határozatait - jogszabályban
lneghatáľozclttkivételekkel-a-jelenlévők
szavazar"ainak egyszeľű szótcjbbségével, nyílt
szavazással hozza. A Közgyűlés a tisztségviselőket
titkos szavazással választ|a lneg.

6.7. Kizáľrilag a Kcĺzgyűlés hatásköľébe tartozik az
Egyesület tisztségviselőjének' az EĄ'esület
telüg}zelőbizottsáei taqiainak lnegválasztása,
visszahívása, az Egyesl"ilet éves kciltségvetésének,
továbbá az Egyesület éves beszárnolójának és
kÖzhasznúsáei rnellékletének elfogadása, aZ
alapszabály rnegállapítása, módosítása, valatnint az
EgyesĹilet trrás Egyesülettel való egyesülésének,
szétválásának, vagy Íěloszlásának a kirnondása.

6.8. A Közgyűlés ľendes ülés taľtása nélkül,
elektľonikusan, aZaZ _ íľásban etnali-ben lebonyolított
- távszavazással' vagy olyan elektľonikus híľkcjzlő
eszközijk közvetítésével taľtott tilésen, ahol a tagok
azonosítása és a tagok közcjtti kcilcscĺncis és
koľlátozástnentes kotnlnurikáció biztosított (eltérő
előZetes tá.jékoztatás lriányában Skype vagy rnás
lkaln.l AS eszkoz útián lebonyolított videolrívás IS

hozhat dölttést hatásköľébe taľtozĺ1a

6.4. While all tnembeľ have the ľight to pose questions
and paľticipate ilr the consultation duľing the
Melnbers' tneeting oťthe Association, and- inciucling
the founding tnetnbeľs _ shall vote in accorclance with
their status duľing the decision rnaking pľocess oťthe
MetnbeľS' tneeting.

6.5. The Melnbeľs' lneeting shall have quoruln iĺ.
tnoľe than half of the tnetnbeľs with voting rights aľe
present and they ľepľesent tnoľe than 50% oť the
voting rights. If the Melnbers' lneeting have no
quorun' tlre Melnbeľs' nreeting has to be ľepeated.
The repeated Melnbers' ureeting shall be sumlnoned
Íbľ a date lateľ tlran tlre date oťthe Members' lneetillg
with no quoľuln with the sallre agenda. The ľepeated
Melnbeľs' tneeting lnay be held on the salne day
pľovided that tlre tnelnbeľs weľe expľessively
infonned of this in the invitation' and they weľe
veľiÍiably inťonned o1' the date of the Melnbers's
meeting 15 days prioľ to such a date witlr tłre
notiÍication that they rnight be ľepresentecl via due
pľoxies' The repeated Melnbeľs' lneeting has quoľtun
iľľespective of the tnelnbeľS pľesent conceľning the
oľiginal itetns on the agenda if the invitation
expľessly refeľs tot eh repeated Íbľln of the Metnbeľs'
meeting and the legal consequences ofabsence.

6.6. The Melrrbeľs' meeting shall adopt any decision
with silrrple rnajoľity of the votes of the rnetnbers
pľesent - except fuľ those decisions, wlriclr requires
qualíÍied ma-ioľiľy according to tlre law--' by way oĺ'
open voting. Tlre Membeľs' lneeting shall elect the
office holdeľs in a secľet voting.

6.7. The Membeľs' lneeting lras exclusive colnpetellce
to elect, recall the oÍłice-lrolders and tlre members of
the supervisol board of the Association; to accept the
annual Íiscal policy, 1lľthennore tlre annual financial
repoľt and the oublic benet]t annex, ttr appľove and
alnend the articles oťAssociation, as well as to decide
on a lneľger with anotheľ Association, on the delrreľgeľ
oľ the winding-up.

6.8. The Metnbeľs' lneeting shall lnake decisions in
the lack of oľdinary lneeting electľonically - via etnail

distance voting oľ via such electľonic
telecolnlnurications equiplnent which rnakes the
conveľsation and the dispute between the Metnbers
lnutual and indeÍ'initely possible and allows to identify
the paľticipating lnelnbeľs (in lack of pľioľ notice viŻl
Skype, or any otheľ suitable device videocall) on any

olts be decided with which
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tekilrtetében, alnennyiben az IJ gyvezet(i elľendeli.

A Távszavazás lnenete: A tagokhoz cílnzett,
elektronikusan lnegkiildÖtt konkrót
hatáľozatteľvezetet taľtalurazó etnail_ben aZ
Ügyvezetći ĺělłrĺv.ia a tagokat' hogy elektronikus úton
igennel Vagy nelnlnel szavazzanak az ott rnegjelölt
konkľét hatáľidőben. A szavazatok összesítését az
ÜgyvezetĹi végzi minden ug szayazaÍának
beéľkezését kovetően' aki lnegkülđi a tagoknak az
írásba fbglalt - lneghozott hatáľozatokat taňlrnazva a
szavazati aľányokat elektronikus úton' etnail_ben. A
hatáľozat lneglrozatalának időpontja az utolsó
szavazásľa jogosult tag szavazatťlnak bęéľkezésének
napla.

Az elektľonikus híľközlĺj eszközök közvetítésével
taľtott ülésezés lnenele: A tagoklroz cítnzett,
e]ektronikusan lnegküldött elnaíl-ben az Egyesület
Ugyvezető-je tájékoztatja a tagokat az elekľonikus
hírkČlz|ő eszkcizcik közvetítésével taľtott ülés pontos
időpontiáľól' Az elektronikus liíľközlćj eszktjz
közvetítésével taľtott üléSen elhangzottakat és a
lneghozott határclzatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok
utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. I-Ia a doniéshozó
szeľv tilésén hozott határozatot be kell nyújtani a
nyilvántaľtó..bíľósághoz, jegyzőkönyvet kell készíteni,
atnelyet az Ű gyv ezeto aláíľásával hltelesít.

honlap i án tĺjľté{lő kcjzzétételéve1 e gvidejűlee.

6.10. Ąnennyiben a Kcizg.vĺilés dcintéseit elektronikus
uton megtartott .

(írásbeli döntéslrqzatallal) hozza. akkor a
határozathozątalra, vonatkozó adatokat is
nyilvánossáera kęll hozni a fenti 6.9. oontban íľt
lnódcltl.

bánnely nyílt szavazással eldontendő kéľdés

The rnethod of the distance voting: The electľonically
sent ľesolutions slrall be Íbľwarded to the lnelnbers
upon deÍining the exact deadline Íbľ the electľonic yes
oľ no voting by the Chief Executive oÍ}'icer. The
courting of the votes shall be peľÍbnned by the Chief
Executive oÍ}icer after the arľival of the votes In 3
days Íľorn the counting oť the votes tlre Chieť
Executive oťÍicer shall Íbľward the wľitten resolutions
showing the voting ratio electľonically ilr elnail foľ tlre
lnembers' The date acceptance of the ľesolutions shall
be the date when the last vote is lnade.

The rnethod of keeping the Melnbers' Meeting
thľough electľonic telecolnnunications equiplnent:
The electľonically sent rnail shall be Íbľwaľded to the
lnellrbeľs upon deÍining the exact date' titne and
equiplnent of the Melnbeľs's tneeting via electľonic
telecotnlnurications equiplnent by the Chieť
Executive oÍŤ]ceľ. The Melnbeľs's lneeting shall be
recoľded in such way that the decisions and what lras
been said rnay be recalled and checked later as well.
Pľovided that that the decision shall be submitted to
the couľt a lninutes shall also be pľepared and attested
by the signature of the ChieťExecutive ofÍ]ceľ.

6.9. J'hc cĺęcisitlĺls slrall be annoutlceĺl oľall""- ztt lhe
Mentbeľs' Iv[eetillg allcĺ colnlntniľatecl tcl ĺhe:
melnbeľ(s) cciIlceľned in wľitirrg witllin 8 cja.lrs oĺ ĺhc
decision beilłg macle. at tlre same tilrre as the ľesoiutkitl
i$ oubljslred. qn the Ąssocialiorr's website'

6. 1 -Q. Iť the Mellbers' Mqetillg-.uakes..ils ĺlecis-ioĺ-ls
e-le-cĺroĺlic ai l)r.aĺ a rrr eeli n g' oľ rł'jlhout łro ldj!ĺl lrrec.tin g
(bv wľi.ĺlerr clccisionłlla]<iĺlg). ĺłI8r dre dala ľelatillg to
the decis-i9rl-lnł]kiĺlg shą]-L- bel . lnade public iĺl
accoľclance with tłĘJ2tliłt 6.9.

be thetolong oťthecolnpeteuce Melnbeľs lll iťeeting
oľdered chithe ťeby oExecutive Íłiceľ

7. Az trgyesület tisztségviselője

7...I. Az EgyesĹilet tisztségviselőjét, vagyis az
Ugyvezetőt aZ Egyestilet Kozgytĺlése titkos
szavzrzással választja' öt év határozott idćjtaľtamľa.

Az EgyesĹilet vezeto tisztségviselo.iévé az egyestilési
.iogról' a közhasznú jogállásľól' valatnint a civil
szeľvezetek műkcjdéséľől és tálnogatásáľól szó1ó
tcirvény 39.$-ában rneghatáľozott szetnély nem
választható. Az Egyesület vezető tisztségviselője
továbbá csak olyan szetnély lehet, aki lnegÍělel a Ptk.
3:22.$-ában Íbglalt tbltételeknek, és vele szetnben
neln állnak ĺěrul az ott lneglratáľozott kizáľó okok.

7. The office-holĺleľ of thc Association

7.1. The oÍŤice_holdeľ is elected by the Metrrbers'
tneeting via secľet voting Íbľ Íive years deÍjnite period.

Such person, who is incornpatible wíth the ľegulations
oťSection 39 ofact on the Supporting and opeľation of
civil society organizations tnay not be appointed to the
office-holder of the Association. Futhennoľe only
such person may be appointed to the oÍŤice holdeľ o1'
the Association, who is incornpatible with the
ľegulations oť the Sectioll22 oť Book 3 of the Code
civil and against wholn theľe is no legal
disqualiÍication in accoľdance witlr tlre regulations
theľein.
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47. Az
eľonika

7.3. Az l)gyvezető

7.3.l. Az Ügyvezető - a Közgytĺlés Í'elé való
beszárnolási és tájékoztatási kötelózettség rnellett -jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettsegek és azt
illetćĺ .iogok vállalásáról donteni, kezeli azÉgyestilet
vagyonát, iľányítja az Egyestilet gazdálkođását és
miĺködését. Két Közgytĺlés kc;zĺ;tti időben aZ
Ügyvezető dtjnt minden ólyan kéľdésben, atnely nem
tafioZik kizáľólag a Közgyűlés hatáskcirébe, és
aln elyet az U gyv ezeÍő hatáskörébe von.

7.3 ). Az Ügyvezető az Egyesület napi ügyintézése
soľán jogosult az Egyesület képviseletéľe éšnevében
.jognyilatkozat tételre haľlnadik szelnélyekkel
szenrben, azza|a céllal, hogy az Egyesület gazdaságos
nrűködését, eszközei hatékony Íbńasználását
elősegítse, aZ ehhez szükséges Í-eltételeket
lnegteľelntse' valatnint a házipénztár ellenőľzését
hatékonyan ellássa.

7 .3.3. Az Ügyvezető ijnállóan iogosult az Egyesület
képviseletéľe'

7 '3.4. Az Egyesület Ügyvezető.je jogosult az
Egyesületet a bankszálnláit vezető bank, hitelintézet
előtt tel-jes .|ogkoľel képviselni a bankszámlával
kapcsolatosan.

7 .3.5. Az Ügyvezető jogosult lneghatallnazást adni az
Egyesület lnunkavállaló.jának az EgyesĹilet
bankszárnlája feletti rendelkezésre kizáľólag arra aZ
esetľe' ha azugyvezető taftósan, 30 (hanninc) napon
túl akadályoztatva Van feladatai ellátásában.

7.3.6. Az Ügyvezető tevékenységének tálnogatására 5
1öből álló' az Egyesület Preambulurnában
tnegÍbgalmazott küldetésének teljesítését segítő
tanácsadó teStületet, Küldetésbizottságot (Mission
Colntnittee) hozhat létľe. A Küldetésbizottság ťeladata
a Prealnbulłĺnban rögzített célkitiĺzésekkel
kapcsolatos tanácsadás és igény szeľinti konzultáció
biztosítása az Ügyvezető számára. A
Küldetésbizonság tagiainak nincs utasítási, vagy
ellenőľzési joga az Ügyvezető Íblett, és pénzrigýi
kötelezettséget Se1n vállalnak aZ Egyesület
lnűködtetéséhez.

A Küldetésbizottság tagiait az Ügyvezető szabadon
váIasztja lneg egy éves hatáľozott időľe.

7 .2. The oÍŤ'ice-holdeľoť the Association is the Chief
Executive oÍŤiceľ. The Chief Executive oÍ-l,iceľ is
Veľonika Pistyuľ.

7'3 llle Chief Executive oÍficeľ

7.3.1 The ChieťExecutive oÍficeľ - with repoľting and
inÍonnation obligations to the Mernbers' rńeeting - isentitled to the obligations and ľights oť the
Association, tnanage the assets o1. the Association,
diľect the management and operation oť the
Association. Between two Mernbers' rneeting, the
Chief Executive Director shall decide on ally lnatteľ
which does not fall within the exclusive competence
of the Membeľs' tneeting and which falls wiihin the
competence of the Chief Executive Diľectoľ.

7 .3.2In the daily adrninistľation of the Association the
Chief Executive oÍł'icer is entitled to ľepresent the
Association, on behalf of third parties so as to prolnote
the econolnic opeľation oť the Association, the
efÍicient use oť its assets, and cľeate the necessaly
conditions Íbr this, and eÍ-Íectively contľol the petty
cash.

7.3'3. The Chief Executive ofÍrceľ is entitled to
ľepresent the Association independently.

7.3.4.In coĺrnection with the bank account the Chieť
Executive officer is entitled to ľepresent the
Association with full authoľiry in ti-ont of the bank
who is lnanaging the bank accolülts, or in Íŕont of the
loan bank,

7.3.5. The ChieťExecutive ofł'iceľ is entitled to give a
power of attomey to an ernployee of the Association
oveľ the bank account only in the event rhat the Chief
Executive oťficeľ is pennarrently prvented Íioln her
duties noľe than 30 (hiľty) days.

7.3,6. To Suppoľt the Chief Executive ofÍlceľ's
activities' the Chief E'xecutive officeľ lnay cľeate a
Mission Colnlnittee of 5 persons to assist in the
tnission_completing of the Association as deÍined in
the Prearnble. The Mission Colntnittee shall pľovide to
the Chief Executive oÍłicer with advice and on-
denand consultation on the objectives deÍined in the
Preamble. Melnbeľ of the Mission Committee do not
have any ľight oť instľuctio oľ contľol over the Chieť
Executive olŤlceľ, nor do they rnake any Íinancial
cotntnitlnent to opeľate the Association.

Metnbeľs of the Mission Committee aľe fľeely elected
by the Chief Executive officer Íbr one year deÍinite
peľiod'

7.3.7. T'he.ĺlecisions od tJre Chie|_Exęeu!ĺve OÍIicr:ľ
cQlrunLulicąteci 'tQ ĺlre ĺnclrlłrg{s conceĘed in w{íĺilg
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8. Az Egvesiilet Ęeliievelőbizottsáea

Köze}'űlésnek Íblel.

lnes"

neltr rendęlkezik.

kizáró okok l'erulállnak.

_

taqia.

a Íbntiekben tneglratározott szetnélvek
hozzátartozoia.

vezető tisztséget:

-

és vátntaľtozását netn egyenlítette ki:
-

ieĺeptős Összegű adóhián)rt táľt Í-el:

-

üzletzáľást helYettesítő bírsáeot szabott kil
-

szeľint Íšlfiiggesztette vągv tcĺľcilte.

8. Sulleľvisonv Boaľĺl of the Association

Meeting.

Boąľd.

Suoeľvisory Board.
Fuľthennore. tlre Deľson who
-

makipg oľ executive bodv.

hłls an entploylnent ľelationship oľ other lcgtil
ľelationshio lvitlr the Association tbľ ĺhe
Beľfonnalrce of activities otheľ tlran liisilreľ
Ęanclate. tľrless othenvisc pľclviĺleĺl by law.

- reqeive.s the.taľgęĺed.'l]enejit o1.ĺhq.ó'sso-ciatiorr"
except lbr-.t-i.re łorr-tłorletarv seľvi-_cśs that can be
tlsecĺ by an-volte lvitľtottt ľestľiction ancĺ tlte
targetecl benefit oľtlvicĺęd ĺo the Inember b}ĺ the
social organizatiĺlll oĺl tlrc. basis of the
lĺlembeľslrip relationshio. tlľ_ is a relative of the peľsorrs deÍ'ined above

tna.lz not be the chainnan" or the lnelnber. or the auditoľ
of the Supervisory Board.

Foľ'a periocl 0f tirľęę veaľs tbllowiĺle thc_: -tęnrriłation
qÍ' a 4on-pľoĺit t]ľgarłizaJion. a p_eľsoł-.Y'ho ]las held a
ĺnanaging nosiĺion ilr a non:pľoĺ]t orgąnizatioll ĺbr-al
least 'gne Yeaľ pĹioľ t-Łits łerrnj-{iatio.ł. lnay Jlot be a
lnenrbeľ oľ chairlnan oť the suJreľr'ístxY boaľcl oĺ,
arrotheľ noll_nľoÍit oľganization.

been temrinatecl u,irh out a lesal
Sucqesso|' withQut Settljng the..!aX ä!d -cu$'tolns
i1ebt--regisĹ..e.ľed \.L:ith tlle Sĺ-äte Tą} allcl Custolns
Ąut}tprit),:
agł]insĺ Whjch łl]e SĺatĹ: tax.ancl custolllS auĺhoľiťy
has ľęvcale-cl a si$ril] ciľtt ląx cletisiĺ:
agł]iĺ]St.!.yholl the Sti]._tę- tax and c-tlstoll]s äuthol-iĘ/
łras-tlnplię'd a cło,suľe ltlcasijľe oľ jt]lnose.ĺl a ĺirlg-
to-ľeola-gę the closuĘ;
rvhose tax nunrber lras been suspenĺled or
cancelecĺ by the state tax änd custolns authorily
in accoľcjance wilh the ]'axatioĺl Acf'

- rvhich has
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betölt.

-
-

Mecelzél u. l6.)
-

út 129lb.)

8. 5. A ÍblüąvelŐbizottsá gi taesá g rne gszűnik :

a meebízá'si idqtaľtaln lejiáľatával:
visszahívással:
Ielntlndással:

ą- kizá{ó ęs cjsszeÍěľhetetleqségi ok
bekÖvetkeztével:
a Íbłügvelőbizott$ági tag c$elękvő\éoessĘgének

töľténő koľlátozáslával;
a Íblügvelőbizottsáei tag halálával.

Iesa Iábh 8 nłrlrtliłl híviir ĺjssze ł naniľend
egvídei ii íl'ásbęli közlésćve1.

A lre lĺigye lőbizoĺtsĺrg "ilkkg.L haĺá{ĺrzaĺkćĺrcs' lra
legalĺibb kćt taĺ]'ia (szenlćlvesen vaĺ:v elekĺKxlikus

lratárczatait cq-.ĺszeľĺi szÓtöbbséĺ]qe] h0zza.

ęscĺekbcn koľlátozhatťl.

A łeliigyetőbizottság ülés taľtása nć]kĹil .js hozhat
h a ĺ-aľo za tq ĺ..' P'b b elr 

-a 
z' es etłl"en ĺl''' Fe lrj g-v e l-ij b i ztr-t{s ii ĺI

el]riikę-. .a hatáľpzathozal.alt . a hatáľo?at tę-rvezetć}ek

lĘcgktjl{lésćvel kez,.delngĺLvezi. Á .1ěl-üeve!őbiz-ottsá gi
taĺ.ok .a teľvełc-t k'9-z1rqz-vćÍelćt-őj szálníĺQ|t 8 .naDoll
be].ül kii]dik nl.cg szava@ĺukaĺ a- Irelügve(jbizot-łsłi t]
elnĺjkc ľćĺećľe-. A_z iilćs ĺartás.a nćl'Ę:jJi ĺlĺ!ĺt'é._s.hozatal
so{ár] ..ił'il'l]_atárp-z'atkcjpe-sségl"'ę ćs sz:vazásra
v'tl]lĺł tiĺ-ozĺ) -szĺt bá ly ok ĺlz 

" 
i rá n}' adiiak. IJa --bánne l}'ik

'ĺĘJĹig_vęlőblzĺł!ĺsłig.ĺ tł]g T a- ĺeľr,szet kćzirezvćtqlét

őssze kell lrirni'

*'I'amásKoł,łics.í1Q22.BuElanest. 
ř}jrrrbli ťĺ ĺ]7iB.)* Kľisztina Ellikő Máté ( l025 l]uĺlapest.

Mecenzéťu. ]'6.)

- ZsLrzsanĺla Szélellvi (1-025 13uĺlapes-!. 
.t.ijl.öŁvćs-Z

ut 129lb.)

be tcľłriĺ'aĺed:
- at tiie enĺl'pf tlte tęnlr pf hjsĄeľ mand.ate;* by lęcall;
- b}: resjgni.]'1ioĺl;

-' ilr tlte er'etrt clf t] statuttllv grcluncl Íbľ excltlsiĺln
allĺĺ conÍ'lict of interestl

* b.v re$tľicune ĺhe cąpacĺJy gJ' thę-rneĺnbel-oÍ tł]9
SuoeJ'r'isQ!.}r Boaľcl to the ęxtent necessiłľy Í'QI
the perłbnrrance oťhisl'heľ activities:* ryith tb.g dęatlr oĺ- the lnelnbeľ Qf th'ę Sul)gľvisĺlľy
ľ]oaľd.

8.6. Tlrc Supervisor} l]oaľd slrall hokl a l}reerillg as
ľequiľei1.-!ut' at lęast once a },ęar,-rvhich is cotrvell-eci
by tŁle Qhaiľnan of] the Supeľi.:isoľJĺ Boilľd in wľitirrg
aĺ least 8 clavs- befo-Ie ti_!9- *sclie-dlrled date,.-lvith -tlre
siilrpltalre'ous written a!ĺlouncetnpnt 0f thę agęnda.

'l-}le Srrpgľvis._qr.'u" Boalť sha.lj ha:,:e- quQllĘ iť aĺ leasĺ
ĺwtl lrlelĺrbers are oľesent (ilr Derson oľ via electronic
telecolntnunications equiottrent). ]'jach mctrlber oľ the
Stlpeľvistlry Boaľd shall have l (ollc) vote aĺ the
lneetings oĺ ĺlre Suoeľvisorł. Boaľcl. lvltich shail' takc
iłs clccisioIls b.v- a silnnlc lllil.ioriĺ'v.

'.l-'he iules oÍ. pľocedtrľe shall be deteľlninęd by tlre
Supeľvisory j:}oaľcĺ iĺsel1. anĺ1 tłle clecisions oť thc
Stlpeľvisory }Joaĺd sh'all be cotllnunicated to the
ĺĺlelnbeľ(s) colrceľĺied in rł'ľiting b.v- the Chairulan oÍ
the S iloeľvisĺilY l]oard.

'Ihę 
-Sun-erv isoľ.Y-B-oaľĺl slrall ]nake a dęcision lvi thout

hol-dirrg '-ą-nreeiiĺ]Ł In this_casg' the Chainnan .9f the
SuJ: eľv i $-or.v Ęoaľd in iti il t ę s the_..ľe s o 1 u t j-olr by sen cl ilrg
th e .'lra ÍŤ ľesoluli-ĺ]ĺ] to the ur ein bpJ.s o ť th g-S rroerY i.soly
Boaľcl .'ijl wľitjng. Thc'ipenrbeľs of tłr'ę .-S-uoeľv_i'spr]
BQ-o-ľcl s]rall seĺ"lcl tl]ęiľ vĺLes to.ĺlrc] Clrairnlan oÍ'tjre
Srrĺ2eľvis-ilJy ł]oa-rĺl--rvithiĺ 8 ĺĺavs ĺlf ľącgivilrĺł ĺ}le
dľaĺ! 'l he ľq-les orl quq&un arlĺL-l'otílrĺ] sllall ais'Q-ąnpl}'
ĺo cĺęcisions ĺakęĺ] }i]ithoĘt ĺL llreetiĺ}s, Iťal}-Y nlcrrrb-ęL
o.Í- ĺhe..S up eĽ-rj-i s tlľ.v B oaľd-!'e q u e-s ts a r]}e g ĺ i n g w i lbj n 3
clays oł-- ľecejylng rlre 'elľaĺŤ^ tl}ę- lneetiŁlg of t]W
Suueľvisory l}oaľĺĺ słlall be collvened withĺn l5 cla-"-s'
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árĺil írkiiz'lő

ięlęľ(é".:t'. aą. lłgyesúlct rľunkaváĺĺ;ioitol* nedig
łliĺt ĺ'ziaĺĺqt Y-a'iy t,rY.ätl'á a'
L]gy'_eęĺilet ktin)' vę jbe es_ iľatailra. -betekilriliói. azoŕái
ĺn e q],] i z'.s gá J ha t i a.

íľásban taľĺozik a Kőzĺ{vťllćst táićkoztaĺrii.

kcjzlrasZrrťlsá ei rnellékletet.

AF tasia a

Ös_szellĺr,ását" }]a alTlil szeľę-z nrdplnás_t ho'gv

tanácskozási joggal vesz ľészt.

A lt:ľ ĺlríĺl< s{lľ'll] olvan
ĺogszĺlbálvséľtćs. vaĺł-v a szeľvczet ćľdekcit
cĺavćbk&rĺ súlyosan sćrtő csełnény (nrulasztás)
tÖľtćnt. alnelynek lnegsziinletćse vagy
kiĺvctkezrléllľ-eillck clháríĺésa. illelve cllr,:lrítćse az
iĺL'ĺézkedćsľe'iogosulĺ Kozgviilćs dönĺését ĺeszi
sziiksť:ĺłgssĆ;
r'ezctő tisztsć gvisel ő(k) tělelőssćgét lĺleea jaoozĺi
tęĺiy ueľĺilt Íi:l.

I'eliigycl(ibízotls/lg ís ioltosu lt'

töľt éll vessć gi ĺ"l l Ĺi 
g.vcl eĺęt el l ii tći szelr:Yli.

ĺl

lneln beľs trnon deÍinins the exact date. tiln and

well.

the á'ssociation.

ll

Meeĺ'iĺlp iľl tiIlu al]ĺilll its k allĺl
ílrldiltgs.

'I.he $rrpeľviqory $oaľd slrai.l rłonitgľ ti]e legal łl]"ll!
Slatlltory opeľaĺion ot _the 'ÁSsociaĺion" änd -give a
pl'elílniqaľy -ppinion o-! t1re A$.gociation]$ ľęJ:ort aJld
{hc nUbIiQ bcrlcljt ąnllcx.

'ĺ-he meĺnbeľ _qÍ t!]e $rlpeľvisory Blaľd -.shal-l
na rtię-ipate at tlr-q Mel'4lreľs' nreęĺ-in g lr'i ĺlr clp*libeľ-a t ive
ľight.

'ľhe Supeľvisory l_]oaľd shall irrtbrin the Chieť
Executive oĺŤjceľ zlnd irritiate the convening oť the
Melĺlbeľs'Meetĺllg if it becolnes awaľe that
* r.'iolatiQn oÍ.'lhe lą}v oĺ.alt er,ę_llĺ (QlĘissiorl) that

olheľwi.$e seľiotlsly.. iní'l}inges tlle inĺ c{csls oĺ. the
oryatlizi]ĺ ion has occ LLn.ed clrrrin g;'lile opę'&rtiĺiĺ:l 9l'
thc Asso-p-iatiĺl!" and the elilllinatiorr oľ lrritlg'ałio.]r
oť ĺŁe cqlseqtleĺ]ces oÍ ivhich lle-cessil-ate łl
deel i sjolr o Í.ĺlre Meln bęľł] Meetiĺl ĺa t]Iti t l ecl't-o take
acĺion:

* tbct ln$..ąľise{} rvhich estah]islres lhe ľesľlnsibj"!it_v
of the exec'ulive q.ĺfice{(sl'

'J'he Melnbeľs" lrree{iĺlg shall be corrvenecĺ on tllc
llroĺion oľ the Suoervison, Boaľd rvithin 30 (thiľt-"-)
days oť its adoBtiorr. I1. ĺŁis deacĺline lras l2asselL the
SuoeľvisotY Boaľd is ĺłlso entitled fo convene the
Melnbeľs' meetiĺlg.

If the Metnbeľs' lneeting läils to take the ĺ:ccessaľĺ
acĺitł]Ls ĺo {estoľe lh-e laivĺiú opeľation.'tb-q Srrpeľvilol }''

I]oaľĺl shall jlr:rueciiaĺglv . irotiíý _ the lc-galiły
s u p_eľ v i s j !g tlľgitJ-iĹzali ĺl-n.

8.8. The Chaiľrnan clf thę Supelyisoľv Roaľd oÍ the

J
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nlunká.ĺ.a1;

Ĺilćs.cket'

renreseĺ'lt tlrc S uneľr,isory Boarci l

Supeľv, isplY I]Qaľd.

9. Tagĺlíj

?:1 A? éves tagdíjat az lJgyvezetćĺ .javaslatáľa a
Közgyűlés 1bgadja el a kclvetkező év vonatko zźlsában.A tagdíjat előre, lninden évben -január l-iéig, az
Egyestilet pénzügyi évének keżdetéig Ĺell aZ
Egyestilet szánára beĺizetni az egyesĺileři pénztáľba
készpénzben vagy az Egyesület bánłszarnlájaľa való
átutalással.

9.2. AzF'gyesület tagjai által Íizetendő tagdíi rnéľtékét
az alapítő tagok évi l.000,- FÍ (azaz egyežeľ forint)
összegben határozzák lneg' alnely ĺisszeg tninden
évben irányadó rnindaddig' alníg annak lnódosításáról
a Közgyúlés neln dcint. Az Egyesület évközben belépő
tagiai az EgyesĹiletbe való felvételiikről s'đló
döntésľől való tudolnásszeľzéstkcĺvető 10 banki napon
belül kötelesek a táľgyévľe vonatkozó telies tagđíiat
beÍizetni a 8.1 pontban lneghatározott rnódon.

9. Memlreľship fee

9. 1. The annual tnetnbership Í-ee - on a proposal fľotn
the Chief Executive oÍŤlceľ - shall be appľđved by the
Melnbeľs' meeting witlr ľespect to the next yeaľ. The
tnelnbeľship fee shall be paid in advance uńtil lst of
January, until the begiruring of the fiscal yeaľ oť the
Association. The melnbeľship fee shall be paid in caslt
to the petty cash oľ shall be tľansfeľred diľectly to the
bank account of the Association.

9.2' The anĺual lnelnbeľship ťee payable by melnbers
was appľoved by the Íbunding tnetnbeľs and shall be
equal to HUF 1,000 (that is one thousand Hungaľian
Foľints), which shall be goveľned each yeaľ until its
alnendtnent by the Metnbeľs' meeting. The new
tnetnbers are obliged to pay the full tnelnbeľship t-ee
lor the actual year defined in point g.1 in l0 banking
days afteľ the receipt oť the decision ol theiľ
admission.

10. Az Egyesiilet vagyona és gazĺlálkoĺlása

l0.1. A tagok által beÍizetett induló vagyon, a tagdíjak'
valanrint a tnagán, -jogi személy és páĺoló tagok
tálnogatásai, illetve tninden közös célt szolgáló
befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az EgyesÚlet
vagyona oszthatatlan.

l0.2. Az Egyesület induló vagyonát, összesen
37 0.000,- FI-ot (azaz háľomszázhetven-ezeľ foľintot)
a lnagánszetnély és jogi személy alapító tagok az
Egyesl"ilet ľendelkezéséľe bocsátották.

10.3' Az Egyesrilet a tagok által beÍ'izetett tagdíj.jal' a
tagok által cinkérrt vállalt egyéb juttatásaival, a
tálnogatók által junatott összegekkel' az Egyesület
célja lnegvalósítása előmozdításával közvetlen
Összefuggésben - kiegészítő jelleggel, az Egyesület
céljait, illetve kÖzhasmú tevékenységeíi nem
veszélyeztetve - lnásodlagosan végzett gazdasági-
vállalkozási tevékenységből, valalnint az általa
SZęrvezett rendezvényekből szánnazó bevételével
gazdálkodik.

wealth management of thc

10. 1. The assets of the Association shall consist of the
staľt-up capital, the rnelnbership Íbe, all the
contributions ofany pľivate' legal peľSon lnellrber and
sponsoring lnetnbeľ, as well as all paylneIrts airning to
support the cornlnon targets. The asset of the
Association shall be indivísible.

l0.2. The staľt-up capital of the Association, which
equals to HUF 370,000 (thĺee_hundľed-and-seventy-
thousand Hungaľian Forints) has been paid by the
Metnbeľs.

10.3' The Association lnanages its Í'inances based on
the membeľship fees paid in by the tnetnbeľs, any
otheľ voluntary payments of the lnelnbers' paylnents
of the sponsors' any otheľ income aľising ĺŤorn the
secondary - complelnentarily peľÍ-onned econolnic -
business activiťy which shall not endanger the
ptllposes and the public beneÍit activities oť the
Association _ diľectly in oľdeľ to achieve the targets
oť the Association, and the incolne aľising Íiom the
event organized by it.

]'n oľdeľ to ensure tlre ectlĺonric coĺtdi[iĺlns í'bľ the
ľealizaĺion ot]its goals. tlre Ässocíatiorl lnay also caľry
otlt ecoĺloInic and lrusiness acfivities diľectl.y ľelated to
ĺhe ľealization of thc goals. rvhiĺ:h lĺlay lloĺ be the nlaín

10. The ass€ts'
Association
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}| + dz Egyesület vagyonát bankszárnlá.ián, illetve
llázip énztár ába n k eze l i.

10.5. Az Egyesület bevételeit elsősorban a fenntaľtási,
ügyviteli költségeinek, az Egyesrilet által Szervezett
ľendezvények, valamint az Egyesületet teľhelő
járulékok, adók' kcizteľhek lnegÍizetésére használia
Í-el.

l0.6. Az Egyestilet céliának rnegvalósĺtása éľdekében
tálnogatókat keres, az elÍbgadott tárnogatást a lehető
leghatékonyabban és legľovidebb időn belül az elémi
kívánt cél tárnogatásáľa, elősegítéséľe Íbľdítja, az
esetleges lnaľadvány összegeket hasonló célok
tálnogatására Íbľdítia, rendezvényeket taľt, rnelyek
bevételeit a rendezvény céliában lneghatáľozott
köľben haszlálja t-el.

10.7' Az Egyesület tar1ozásaiéľt saját vagyonával
Íblel. A tagok - a tagdíj rnegfizetésén tűl - az
Egyesület taľtozásaiért saját vagyonukkal neln
Í'elelnek.

10.8' Az Egyesület jogutód nélküli rnegszűnése esetén
- a hitelezői igények kietégĺtése után lnegnaľadt -
vagyonát az alapszabźlly vagy a Közgyűlés eltéľő
ľendelkezése hiányában az egyesülési jogľól, a
kcĺzhasznú jogállásľól, valalnint a civil szervezetek
lnrĺködéséľől és tárnogatásáľól szóló tclrvényben
rneghatározott célra kell Íbrdítani. A meglnaľadó
Vagyon célszeľvezete : Igazgy ongy Alapítvány (4 1 00
BeretlyóújÍälu, Sinka István utca 7.; adószáln:
r 8557882- 1 -09)

it fbľ its pubiic beneÍlt actii,itics.

l0.4. The Association l]lanages its Íinancial tlssets in
its bank account and its petty cash.

l0.5. The Association shall use its assets pľirnaľily foľ
the costs of upkeep and rnanagernent; costs of the
events oľganiz-edby the Association, fuľthetmoľe the
expendituľes, taxes payable by the Association.

puľpose. lvithotlt endangeľing tłierrl.

10.6. For tlre ľealization of the objectives Set Íbfth
heľein' the Association shall use the already accepted
donations in the tnost possible eÍŤ-ective way iľ the
shoľtest peľiod oť tirne foľ achieving, Íäcilitating the
actual taľgets; and shall use the ľetnaining amounts to
support silnilar taľgets, oľganizes events, of which
incolne słrall be used in the scope oťthe targets of the
ľelevant event.

l0.7. Tlre Association shall be liable Íbr the debts oť
the Association with its own assets. The tnetnbers aľe
not liable - apaľt Íiorn the payment of theiľ
melnbership Íěe _ Íbr the debts of the Association'

10.8. In the case the Association is tenninated without
successor it shall use its assets _ ľetnaining after tlre
satisfaction oÍ'the creditoľs' claims - in line with the
Aĺicles ofAssociation oľ in the lack of any other
decision of tlre Mernbeľs' meeting in line with all tilne
legal ľules and puľposes Set out in the act on the
Supporting and opeľation of civil society
oľganizations. The relnaining aSSetS shall be
transÍěľľed to Igazgyöngy Alapítvány (4100
BerettyóújÍblu, Sinła István utca 7.; adclszáln:
I 8557882- r

1 1. Kiegészítő ľenĺlelkezések

1l.1. Az Egyestilet kcizvetlen politikai tevékenységet
netn Íblytat, politikai páľtoktól független, azokat
selntnilyen fonnában netn tĹfunogatj a.

l1.1. The Association shall not perfonn any diľect
political activiľy, it shall be independent of political
paľties, it shall not Suppot1 theln in any way'

1l.2. The Chief Executive oÍŤjceľ shall enter the
decisions of the Association's bodie.s in the Book of
Decięions. The Book of Decisions contains the
content. datę and scooe of the decision oť the bod)z
entitled to make the decisio:r. as well as the łulnbeľ -
and. if oossible. the oeľson - oť supooľters and
oDponents of the decision.

11. Miscellaneous
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I1.5. Az Egyesület tagjai éľdekeit nem séľtve, a
Magyaroľszágon létľehozott, globálisan sikeres és
gyoľsan lęilődő cégek köztudatban való elterjesztése
éľdekéberr tevékenykedik, Íigyelembe véve
Magyaľország tcirvényeit' külÖnösen a lnindenłoľ
hatályos Ptk., az egyesülési .jogľól szóló 201 l.
CLXXV. töľvény és a civil szeľvezetek gazdálkodása,
az adolnánygyű.jtés és a közhasznúság ęgyes
kéľdéseiľől szolo 350/201l. (XII. 30.) Korrn. ľendelet
előíľásait'

tevéken1t.4. Az Esvesĺi

kÖzzéteszi'

11.5. The Association shall perfonn its activities
without infringing the inteľest of its lnetnbeľs, in order
to pľolnote understanding of globally successful and
ľapidly scaling colnpanies originating l?orn Hungary
with consideľation to the laws oť Hungary' with
particulaľ regards to all-tirne Hungarian Code Civil,
Act CLXXV of 201l on the ťľeedom oÍAssociation,
public benefit Status and the activities oť and Support
foľ civil sociely organizations and Govemlnent decľee
no, 350/201l (XII.30) on certain lnatteľS of collection
ofdonations and public beneÍjt status'

each year.

clays -ĺioĺn -ĺhe j'eq ue.ô']!.

ll3 '1he Assoĺ:iaĺion shall lish oĺl its

Budapesten, 2022. augusztus 25. napján

Az Eg1łestilet .jeĺen, módosításokkąl eg1łséges
szeľkezetbe ./bglalt Alapszabdtyát a tagok a 2022'
augusztus 25. napjćln 12:30 óĺ.akoľ megtaľtoĺt
KÔz gyĺi l é s en .lil ga d t á k el.

Kelt Dated Budapest, 25 August2022

This Aľticles oJ' Ássociation was accepted ancĺ
compl'ied in an uniJřed text with all' of its nlodifications
in ĺhe couľse of the Menlbeľs' meeting held on 25
August 2022 at I2:30 a.nt.

PistyuľVeľonĺka
Tag és Úgyvezetió / Membeľ and Chief oÍŤicer

Záľadék:
Alulíľott dľ. Tcjrös.Tudit ügyvéd igazolollr' hogy azAlapszabály egységes szerkezetbe 1bglalt szövege lnegÍ-elel az
Alapszabály módosítások alapián hatályos taľtalmának' A lnódosítására az Alapszabá|y1.+., 6.2.,6.3., 6_"7.,6.9.,
6.I0., 7 .3.7 ., 8., l0.3 ', 1l.2., 71.3. és 1 1.4. ponĘjának változása adott okot. A .|elen egységes szeľkezetbe tbglali
Alapszabály lnódosuló bekezdései aláhúzással vaĺľrak .ielölve. Az Egyesület .ielen, rnódosításokkal egysěges
szeľkezetbefoglaltAlapszabályátatagok a2022.rnájus24' és2022.agusztus 25.napiántnegtaľtottrcizgrĺléJen
Íbgadták el.

Készítettetn és ellenjegyzern ľJ 2022 oa'ŕ9

dľ. Törös.Iudit üryvéd
Tciľös Ugyvédi Iľoda
1 0ó5 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út
KÁSZ-szána:36070624
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