INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület Alapítói (BankNet
Kft., DataNet Kft., E-Net Kft., Elender Kft., EuNet Kft., Hungarnet Egyesület,
Hungary.Network Kft., iSYS Hungary Kft., Magyar Távközlési Rt., Optotrans Rt., PronetInc. Kft., Soros Alapítvány, Syneco Kft., Westel Rádiótelefon Kft.) az 1989. évi II. törvény
rendelkezései alapján 1997-ben kimondták az Egyesület megalakítását, mivel felismerték,
hogy
a magyar társadalom jelenlegi helyzetében különösen fontos az Internet szolgáltatással
kapcsolatos tevékenységek egységes, kulturált szintre történő emelése, a világszintű Internet
szolgáltató tevékenység hazai kialakulásának elősegítése;
•

a fentieknek megfelelő regisztrációs, propaganda és gazdasági önszabályozó, valamint
érdekképviseleti tevékenység ellátására szükségessé vált egy koordináló társadalmi szervezet
létrehozása, az egyes Internet szolgáltatók együttműködése az előfizetők megfelelő minőségű
szolgáltatáshoz való juttatásához.
•

1. § Az Egyesület neve és székhelye
1. Az Egyesület neve:
A. Az Egyesület neve: Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos
Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)
B. Az Egyesület rövidített neve: Internet Szolgáltatók Tanácsa.
C. Az Egyesület angol neve: Council of Hungarian Internet Providers.
2. Az Egyesület önálló jogi személy és így jogképes.
3. Az Egyesület székhelye: 1132 Budapest, XIII. Victor Hugo u. 18-22.
2. § Az Egyesület célja
1. Az Egyesület célja a magyarországi Internet szolgáltatók szakmai koordinációs és
érdekvédelmi képviselete, különös tekintettel a .hu TLD adminisztráció szabályozására.
Ennek keretében alapvetően koordinációs és tájékoztatási, valamint tudományos-technikai
célokat szolgál belföldön és külföldön egyaránt, így különösen az alábbiakat:
A. Szakmai érdekképviseleti tevékenység ellátása, az Internetes társadalom számára
legkedvezőbb jogi-gazdasági környezet kialakításában a kormányzattal való
együttműködés;
B. Domain név regisztrációs eljárás kidolgozása és az Internet hozzáférést nyújtók felé
történő szolgáltatása, valamint az Internet szolgáltatással kapcsolatos egyes
résztevékenységek koordinálására;
C. Tudományos és ismeretterjesztő tanulmányok elkészítése, kiadványok megjelentetése,
Internetes terjesztése, illetve más, az Internet szolgáltatással kapcsolatos publikációk
megjelentetése belföldön és külföldön;
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D. Internetes honlap fenntartása, az Internet propagálása a hazai közvélemény előtt;
E. Az Internet szolgáltatás általános szerződési feltételeinek kimunkálása;
F. Az iparággal kapcsolatos statisztikai adatok rögzítése és a tagok felé történő
szolgáltatása.
2. Az Egyesület tevékenysége körében törekszik a tagok által az Egyesület felé közvetített
szakmai jellegű, elsősorban jogi-adminisztratív problémák orvoslására, különös tekintettel az
irányadó nemzetközi standardokra.
3. Az Egyesület a Polgári törvénykönyv 62. § (3) alapján a tagok irányában másodlagos
jelleggel adminisztratív szolgáltató tevékenységet végez, így különösen megszervezi és
rögzíti a tagok által delegált, az Internet felhasználás szempontjából szükséges feladatokat és
adatokat, valamint Domain név regisztrációs feladatokat lát el. Az Egyesület ezen gazdasági
tevékenység végzéséből elért összes bevételét saját működésére és fenntartására, valamint az
Internet népszerűsítésére fordítja.
3. § A tagság
1. A tagok. Az egyesületi tagság a Közgyűlés határozatával keletkezik. Az Egyesület tagjai
A. rendes,
B. tiszteletbeli és
C. pártoló tagok.
2. Rendes tag. Az Egyesület rendes tagja lehet minden egyéni vállalkozó, gazdasági társaság,
társadalmi szervezet vagy alapítvány (a továbbiakban szervezet), amely Internet szolgáltató
tevékenységet végez a Magyar Köztársaság területén.
A. Tagfelvétel.
(1) Tagfelvételi kérelem. Az Internet szolgáltató személy vagy szervezet ezen
tevékenységét a vonatkozó dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyítja és
tagfelvétel iránti kérelmét az Egyesület Elnöksége felé írásban eljuttatja.
(2) A kérelem alapján az Elnökség javaslatára a rendes tagot a Közgyűlés
határozatával veszi fel az Egyesületbe.
(3) Amennyiben a rendes tag egy szervezet, úgy képviseletében elsősorban a
képviseletre jogosult személy vesz részt az Egyesület munkájában, ugyanakkor a
képviselő helyett meghatalmazott munkavállalója vagy meghatalmazott képviselője
útján is képviseltetheti magát.
B. Tagság megszűnése. Az egyesületi rendes tagság megszűnését a Közgyűlés
határozatával mondja ki. A rendes tagság megszűnését eredményezi:
(1) A tag halála, illetve jogutód nélküli megszűnése;
(2) A tag Internet szolgáltatási tevékenységének befejezése;
(3) Az Internet szolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges engedély megvonása,
illetve tevékenység végzésétől eltiltó hatósági végzés;
(4) A tag kilépése;
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(5) A tag kizárása.
C. Tagkizárás. Az Egyesületből kizárható az a rendes tag, amely az Elnökség írásbeli
felszólítása ellenére, a felszólításban megjelölt határidőben sem tesz eleget a tagsági
jogviszonyból eredő kötelezettségeinek. A tagkizárást az ok megjelölésével bármely
rendes tag kezdeményezheti, kizárási oknak minősül különösen, ha a tag
az Egyesület illetőleg annak bármely tagjának célját, vagy tevékenységét veszélyezteti,
azzal ellentétes, vagy összeférhetetlen magatartást folytat, vagy nem fizet tagdíjat. A tag
kizárásáról a közgyűlés határozatával dönt.
D. A tag jogai.
(1) A rendes tag jogosult az Egyesület munkájában való részvételre, így különösen
kezdeményezheti az Internet szolgáltatással kapcsolatos kérdések felvetését, illetve
megoldási javaslatot tehet.
(2) A rendes tag jogosult tanácskozási és szavazati joggal részt venni a Közgyűlésen,
ahol a tag választó és tisztségviselőnek választható. Amennyiben a tag egy szervezet,
úgy választott tisztséget legalább egy éves időtartamra meghatalmazott képviselője
útján gyakorolhat.
(3) A rendes tag tanácskozási joggal részt vehet az Elnökségi üléseken.
E. A tag kötelességei.
(1) Tagdíj. A tagdíj és a rendes tagok részére pótlólagosan előírt rendkívüli
hozzájárulások mértékét, valamint a tagdíjfizetés rendjét a közgyűlés állapítja meg.
(2) Rendkívüli hozzájárulás. Szükség esetén a Közgyűlés a rendes tagok részére a
tagdíjon felül további rendkívüli anyagi hozzájárulást is előírhat, ami egy naptári
évben nem haladhatja meg az éves tagdíj háromszorosát.
(3) Felajánlás. A tagok kötelesek az Egyesület működéséhez szükséges feltételekről
gondoskodni és az eszközöket biztosítani. Mindazonáltal a működéshez szükséges
egyéb felajánlások mértékére előírás nincs, az teljes mértékben önkéntes alapon
történik.
(4) A tag köteles az Egyesület munkáját aktívan segíteni, továbbá választott tisztségét
legjobb tudása szerint ellátni.
3. A Tiszteletbeli tag. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet bármely a magyar informatikai
élet területén kiemelkedőt alkotó magánszemély.
A. Tagfelvétel.
(1) Tagfelvételi javaslat. Bármelyik rendes tag kezdeményezheti a tiszteletbeli tag
felvételét, amennyiben tiszteletbeli tag felvételére az Egyesület Elnökségénél írásban
javaslatot tesz.
(2) A javaslat alapján az Elnökség előterjeszti a tiszteletbeli tag felvételét a
Közgyűlésen, mely határozatával dönt a tagfelvételről.
B. Tagság megszűnése. Az egyesületi tiszteletbeli tagság megszűnését a Közgyűlés
határozatával mondja ki. A tiszteletbeli tagság megszűnését eredményezi:
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(1) A tag halála;
(2) A tag kilépése;
(3) A tag kizárása.
C. Tagkizárás. Az Egyesületből kizárható az a tiszteletbeli tag, amely az Elnökség
írásbeli felszólítása ellenére, a felszólításban megjelölt határidőben sem tesz eleget tagsági
viszonyából eredő kötelezettségeinek. A tagkizárást az ok megjelölésével bármely rendes
tag kezdeményezheti, kizárási oknak minősül különösen, ha a tiszteletbeli tag
az Egyesület illetőleg annak bármely tagjának célját, vagy tevékenységét veszélyezteti,
azzal ellentétes, vagy összeférhetetlen magatartást folytat. A tag kizárásáról a közgyűlés
határozatával dönt.
D. A tag jogai.
(1) A tiszteletbeli tag jogosult az Egyesület munkájában való részvételre, így
különösen kezdeményezheti az Internet szolgáltatással kapcsolatos kérdések
felvetését, illetve megoldási javaslatot tehet.
(2) A tiszteletbeli tag jogosult tanácskozási joggal részt venni a Közgyűlésen, ahol
Elnökségi és Felügyelő Bizottsági tagnak választható.
(3) A tiszteletbeli tag szavazati joggal nem rendelkezik.
(4) A tiszteletbeli tag tanácskozási joggal részt vehet az Elnökségi üléseken.
E. A tag kötelességei.
(1) A tiszteletbeli tag köteles az Egyesület munkáját aktívan segíteni, továbbá
választott tisztségét legjobb tudása szerint ellátni.
(2) Tagdíj. A tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni.
(3) Rendkívüli hozzájárulás. A Közgyűlés a tiszteletbeli tagok részére nem írhat elő
rendkívüli anyagi hozzájárulást.
(4) Felajánlás. A tiszteletbeli tag az Egyesület működéséhez szükséges feltételek
biztosítása céljából nem köteles felajánlást tenni.
4. A Pártoló tag. Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely, az Egyesület munkáját vagyoni
hozzájárulással és más felajánlással támogató személy vagy szervezet.
A. Tagfelvétel.
(1) Tagfelvételi javaslat. Bármelyik rendes tag kezdeményezheti a pártoló tag
felvételét, amennyiben pártoló tag felvételére az Egyesület Elnökségénél írásban
javaslatot tesz.
(2) A javaslat alapján az Elnökség előterjeszti a pártoló tag felvételét a Közgyűlésen,
mely határozatával dönt a tagfelvételről.
(3) Amennyiben a pártoló tag egy szervezet, úgy képviseletében elsősorban a
képviseletre jogosult személy vesz részt az Egyesület munkájában, ugyanakkor a
képviselő helyett meghatalmazott munkavállalója útján is képviseltetheti magát.
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B. Tagság megszűnése. Az egyesületi pártoló tagság megszűnését a Közgyűlés
határozatával mondja ki. A pártoló tagság megszűnését eredményezi:
(1) A tag halála, illetve jogutód nélküli megszűnése;
(2) A tag kilépése;
(3) A tag kizárása.
C. Tagkizárás. Az Egyesületből kizárható az a pártoló tag, amely az Elnökség írásbeli
felszólítása ellenére, a felszólításban megjelölt határidőben sem tesz eleget tagsági
viszonyából, vagy megtett felajánlásából eredő kötelezettségeinek. A tagkizárást az ok
megjelölésével bármely rendes tag kezdeményezheti, kizárási oknak minősül különösen,
ha a pártoló tag az Egyesület illetőleg annak bármely tagjának célját, vagy tevékenységét
veszélyezteti, azzal ellentétes, vagy összeférhetetlen magatartást folytat. A tag kizárásáról
a közgyűlés határozatával dönt.
D. A tag jogai.
(1) A pártoló tag jogosult az Egyesület munkájában való részvételre, így különösen
kezdeményezheti az Internet szolgáltatással kapcsolatos kérdések felvetését, illetve
megoldási javaslatot tehet.
(2) A pártoló tag jogosult tanácskozási joggal részt venni a Közgyűlésen.
(3) A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik és tisztségviselőnek nem
választható.
(4) A pártoló tag az Elnökségi üléseken nem jogosult részt venni.
E. A tag kötelességei.
(1) A tag köteles az Egyesület munkáját aktívan segíteni.
(2) Tagdíj. A pártoló tag nem köteles tagdíjat fizetni.
(3) Rendkívüli hozzájárulás. A Közgyűlés a pártoló tagok részére nem írhat elő
rendkívüli anyagi hozzájárulást.
(4) Felajánlás. A pártoló tag az Egyesület működéséhez szükséges feltételek
biztosítása céljából köteles tagfelvételét megelőzően tett felajánlását teljesíteni.
4. § A szervezet
1. A Közgyűlés. Az Egyesület legfőbb önkormányzati szerve a Közgyűlés, amely a rendes
tagok összessége. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
A. Az Alapszabály és a Szervezeti és működési szabályzat megállapítása és módosítása.
A Szervezeti és működési szabályzat nem lehet ellentétes az Alapszabállyal.
B. Az Egyesület más társadalmi szervezettel történő egyesülésének, szétválásának,
átalakulásának és feloszlásának elhatározása.
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C. Az éves tagdíj és a rendes tagok részére pótlólagosan előírt rendkívüli hozzájárulások
mértékének és a megfizetés rendjének megállapítása.
D. Tagfelvétel és tagság megszűnése tárgyában történő határozathozatal.
E. A tisztségviselők: az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása,
illetve visszahívása.
F. A tisztségviselők díjazásának, illetve költségtérítésük mértékének megállapítása.
G. Az Elnökség éves pénzügyi tervének és zárszámadási beszámolójának elfogadása.
H. Döntés az Egyesület vagyonának felhasználásáról, illetőleg megszűnés esetén döntés a
megmaradt egyesületi vagyon közhasznú felajánlása tárgyában.
I. Belépés érdekképviseleti szervbe, illetve onnan való kilépés.
J. Tisztségviselő ellen kártérítési per indításának elhatározása
K. az Egyesület domain név regisztrációs tevékenységét meghatározó Regisztrációs
Szabályzat és az Eljárási Szabályzat megállapítása és módosítása
L. Döntés minden olyan kérdésben, amelyet a Közgyűlés saját hatáskörébe von.
2. Rendes Közgyűlés.
A. A Közgyűlést az Elnökség szükség szerint, de legalább évente egyszer köteles
összehívni. A tagok részére a meghívót és a napirendet tartalmazó értesítést az Elnökség
köteles a Közgyűlés napját legalább 8, azaz nyolc nappal megelőzően postán, ajánlott
levélben megküldeni. A nyolc napos időköznek a meghívó postára adása és a közgyűlés
között kell fennállnia. A meghívó mellékleteit képező írásbeli előterjesztések elektronikus
levél formájában vagy más, az Interneten a tagok között használatos módon (pl.. a
honlapon történő elhelyezéssel) is megküldhetők a tagok részére.
B. Az Egyesületbe tag felvétele illetőleg tag kizárása kizárólag olyan Közgyűlésen
történhet, amelynek előzetesen a tagok részére megküldött napirendjén ez határozati
javaslatként szerepelt.
C. A Közgyűlés levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és -hitelesítőt választ. A
Közgyűlés határozatait az Elnökség köteles 15, azaz tizenöt napon belül megküldeni a
tagok részére.
3. Határozatképesség.
A. A Közgyűlés a szavazásra jogosult tagok több mint felének jelenléte esetén
határozatképes.
B. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal
ugyanazon napon, későbbi időpontban is megtartható, amennyiben erre az Elnökség a
meghívóban felhívja a tagság figyelmét.
C. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül az eredeti napirendi
pontokban határozatképes.
4. Határozathozatal.
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A. A Közgyűlés határozatait általános szabályként nyílt szavazással és egyszerű
szótöbbséggel, a szavazásra jogosult jelenlévő tagok több mint felének egyetértő
szavazatával hozza meg.
B. A 4 § 4. cikk A. pontja alól kivételt képez a 4 § 1. cikk A., B., C., D pontjaiban foglalt
kérdésekben történő határozathozatal, mely döntéshez minősített szótöbbség, a szavazásra
jogosult jelenlévő tagok több mint 2/3-ának egyetértő szavazata szükséges.
C. A 4 § 4. cikk A. pontja alól kivételt képez továbbá a 4 § 1. cikk E. pontjában foglalt
kérdésekben történő határozathozatal, mely minden esetben titkos szavazással történik és
a döntéshez a szavazásra jogosult jelenlévő tagok több mint felének egyetértő szavazata
szükséges.
D. Minden rendes tagot egy szavazat illet meg. Az Egyesület Közgyűlésén a tiszteletbeli
és pártoló tagokat szavazati jog nem illeti meg.
5. Rendkívüli közgyűlés. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a bíróság elrendeli,
vagy azt az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, illetőleg a rendes tagok 10%-a - az ok és a cél
megjelölésével - írásban indítványozza, továbbá ha az Egyesület tartozásai a vagyonát
meghaladják. A rendkívüli közgyűlést az indítványnak az Elnökséghez történő beérkezésétől
számított 15 napon belül kell összehívni, újabb 15 napos időközzel. Az így összehívott
közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlés szabályait kell alkalmazni.
6. Az Elnökség
A. Az Egyesület taglétszámára tekintettel, valamint a hatékony munkavégzés céljából
öttagú Elnökséget választ. Az Elnökség saját hatáskörben határozza meg a feladatok
megosztását, illetve az Elnökség ügyrendjét. Az Egyesület törvényes képviselői az
Elnökség tagjai közül a közgyűlés által megválasztott két személy. Az Elnökség
megbízatása egy teljes naptári évre szól.
Az Elnökség a következő közgyűlés időpontjáig akkor is határozatképes marad, ha
taglétszáma valamely elnökségi tag tisztségének megszűnése miatt öt fő alá csökken. Az
Egyesület törvényes képviseletére megválasztott személy képviseleti joga (halála,
lemondása vagy visszahívása eseteinek kivételével) mindaddig megmarad, ameddig a
közgyűlés helyére más törvényes képviselőt nem választ meg.
B. Az Egyesület törvényes képviselőit a közgyűlés az Elnökség tagjaival együtt, titkos
szavazással választja meg. A képviselők képviselet joga önálló.
C. Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés
hatáskörébe.
D. Az Elnökség szükség szerint tart üléseket, határozatait többségi szavazással hozza.
E. Az Elnökség elkészíti az Egyesület Szervezeti és működési szabályzatának tervezetét,
és azt elfogadásra a közgyűlés elé terjeszti.
F. Az Elnökség tagjává az a természetes személy választható, aki az Egyesület rendes
vagy tiszteletbeli tagja, illetve szervezetnek minősülő tagok esetében a törvényes
képviselő vagy a Közgyűlésen történő képviseletre meghatalmazott személy.
Az Elnökségben betöltött tagság megszűnik a választott személy
(1) halálával,
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(2) lemondásával,
(3) visszahívásával,
(4) megbízatásának lejártával,
(5) a képviselt szervezet egyesületi tagságának megszűnésével.
Az (5) pont szerinti esetben a személy Elnökségi tagsága a következő közgyűlésen szűnik
meg.
G. Amennyiben a megüresedett Elnökségi hely betöltésére nem az évi rendes tisztújító
közgyűlésen kerül sor, akkor az így megválasztott személy megbízatása az őt megválasztó
közgyűlés napjától az adott naptári év végéig tart
H. Az Elnökség a Közgyűlés határozatainak megfelelően irányítja az Egyesületet,
gyakorolja a munkáltatói jogot az Egyesület alkalmazottai felett.
I. Az Elnökség évente legalább egyszer – a rendes Közgyűlésen – köteles beszámolni
az Egyesület tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, illetve az Elnökség tevékenységéről.
J. Az Elnökség kezeli az Egyesület vagyonát, elkészíti az éves pénzügyi tervet és
zárszámadást, illetőleg ellátja az Egyesületképviseletét.
K. Az Egyesület jegyzése akként történik, hogy az Elnökség tagjai közül a törvényes
képviselőnek megválasztott személy az Egyesület kézzel vagy géppel előírt, előnyomott,
vagy nyomtatott szövege alá önállóan írja alá a nevét. Mindazonáltal az Egyesület tagjai
felé való információközlés elektronikus levél formájában is elfogadott.
L. Az Elnökség köteles gondoskodni a tagdíjak, az előírt rendkívüli hozzájárulások és
egyéb megtett felajánlások beszedéséről. Az Elnökség a fizetési felszólításokat köteles a
tagok részére a tagfelvételt, illetve az éves rendes Közgyűlést követő 15. napig
megküldeni.
7. A Felügyelő Bizottság
A. Az Egyesület Felügyelő Bizottsága három tagból áll. Tagjait a Közgyűlés egy teljes
naptári évre választja egyszerű többséggel.
B. A Felügyelő Bizottság tagjává az a természetes személy választható, aki az Egyesület
rendes vagy tiszteletbeli tagja, illetve szervezetnek minősülő tagok esetében a törvényes
képviselő vagy a Közgyűlésen történő képviseletre meghatalmazott személy. Nem
választható a Felügyelő Bizottság tagjává az Elnökség tagja.
A Felügyelő Bizottságban betöltött tagság megszűnik a választott személy
(1) halálával,
(2) lemondásával,
(3) visszahívásával,
(4) megbízatásának lejártával,
(5) a képviselt szervezet egyesületi tagságának megszűnésével.
Az (5) pont szerinti esetben a személy Felügyelő Bizottsági tagsága a következő
közgyűlésen szűnik meg.
Amennyiben a megüresedett Felügyelő Bizottsági hely betöltésére nem az évi rendes
tisztújító közgyűlésen kerül sor, akkor az így megválasztott személy megbízatása az őt
megválasztó közgyűlés napjától az adott naptári év végéig tart
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C. A Felügyelő Bizottság szükség szerint ülésezik. Munkája során bármely ügyet
felülvizsgálhat, felhívhatja az Elnökséget, hogy a jogszabályok és az Alapszabály,
valamint a Szervezeti és működési szabályzat szerint járjon el.
D. A Felügyelő Bizottság indítványozhatja a teljes Elnökség, illetve bármely tagjának
felmentését, felelősségre vonását, továbbá rendkívüli Közgyűlés összehívását.
E. A Felügyelő Bizottság tagjai közül Elnököt választ, aki a Közgyűlésen köteles a
Felügyelő Bizottság tevékenységéről az éves rendes Közgyűlésen beszámolni, illetve az
Elnökség éves tevékenységét és zárszámadását véleményezni.
F. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét az Alapszabály és a Szervezeti és Működési
Szabályzat keretei között maga határozza meg.
8. Visszahívás. Az Egyesület tisztségviselője a 4 § 1. B. szakasz alapján a Közgyűlés
határozatával visszahívható, amennyiben nem tesz eleget választott tisztségéből eredő
kötelezettségének. Bármelyik rendes tag kezdeményezheti a tisztségviselő visszahívását,
amennyiben arra az Egyesület Elnökségénél írásban javaslatot tesz.
5. § A vagyoni helyzet
1. Az Egyesület vagyona. Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által befizetett
tagdíjakból áll. Ezen felül további bevételre tesz szert a tagok részéről tett rendkívüli
hozzájárulásokból és más felajánlásokból, valamint a tagok részére nyújtott szolgáltató
tevékenységből, illetőleg külső harmadik személyek támogatásából.
2. Az Egyesület vagyona kizárólag az Egyesület céljainak megvalósítása
használható fel, a mindenkor hatályos pénzügyi rendelkezések szerint.

érdekében

3. Az Egyesület vagyonával céljai elérése érdekében önállóan gazdálkodik.
4. Az Egyesület vagyona az Egyesület által folytatott gazdálkodással tovább gyarapodhat,
mindazonáltal a vállalkozási tevékenység az Egyesület célját nem veszélyeztetheti.

1. Az Egyesület megszűnése.
rendelkezései az irányadóak.

6. § Egyéb
Az Egyesület megszűnésére

az

1989.

évi

II.

törvény

2. Kommunikáció: Az egyesület és tagjai közötti kommunikáció a közgyűlésre szóló
meghívó és napirendi pont megküldésére vonatkozó kivétellel elektronikus úton zajlik. Az
egyesület tagjai az elektronikus levél vagy Internetes weblap útján történő kommunikációt és
az üzenet tartalmát az ellenkező bizonyításáig hitelesnek fogadják el.
3. A jelen Alapszabály által nem szabályozott kérdéseket – a mindenkor hatályos
jogszabályok keretei között – az Egyesület céljaival összhangban kell értelmezni.
Az Egyesületnek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának hatályos
szövegét az Egyesület 2013. április 9.-én tartott közgyűlése elfogadta.
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