TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET
KÖZHASZNÚ SZERVEZET
ALAPSZABÁLYA
1.§
1./ Egyesület neve: Teremtő Tudat Technológiák Közhasznú Egyesület
Az Egyesület rövidített neve: Teremtő Tudat Egyesület
2./ Az Egyesület működési területe: Magyar Köztársaság
3./ Az Egyesület székhelye: 1046 Budapest, Mikszáth K. u. 78.
4./ Az Egyesület képviseletére jogosult: Krisztics Ágnes 2151 Fót, Fáy sétány 5. alatti lakos
tel.: 0620/4472318 e-mail: kriszticsagi@gmail.com
5./ Az Egyesület jogi személy.
6./ Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja.
2.§ Az Egyesület célja és megvalósításának módja:
1./ Az Egyesület önkéntes tagság alapján működő, önkormányzattal rendelkező társadalmi
szervezet.
2./ Működésének célja:
a) A kvantumelmélet által felismert kutatási eredmények népszerűsítése és felhasználása az
egészségmegőrzés területén, a konkrét lelki problémák, válsághelyzetek kezelési
módszertanának kidolgozása és alkalmazása. Testi, lelki egészségünk megtartására kevésbé
ismert módszerek felkutatása, tanulmányozása, a modern tudomány és az ősi hagyományok
ismeretanyaga segítségével, ezek továbbfejlesztése, és mindezek közkinccsé tétele.
b) Tudatunk életünkre gyakorolt hatásának megismerése és megismertetése, elsősorban az
egyéni felelősségvállalás és lelki egészség szempontjából. A mentális és fizikai
egészségmegőrzés tudati módszereinek megismertetése és fejlesztése, mindezek által az
emberek testi, lelki és szellemi fejlődésének elősegítése. Olyan módszerek kutatása és
terjesztése, amelyek emelik az emberek tudatossági szintét és önsegítő, öngyógyító
lehetőségeit.
c) A kvantumelmélet és a tudatosság elméletét és gyakorlati felhasználását kutatók és
alkalmazók számára szakmai és érdekvédelmi fórum létrehozása, az érdeklődők felé a
tájékoztatás lehetőségének megteremtése.
d) A szeretet gyakorlása, és ennek a szellemiségnek a terjesztése.
3./ A cél megvalósításához szükséges költségeket az egyesület a tagdíjból, befizetésekből,
adományokból, támogatásokból és pályázatokból gazdálkodja ki, gazdasági tevékenységet
csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
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4./ Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló, módosított 1997. évi CLVI. tv. 26. § (1)
bekezdése 1. pontjában meghatározott egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, továbbá 4.
pontjában megjelöl nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés terén végez
közhasznú tevékenységet.
5./ Az Egyesület céljainak megvalósításához használt módszerek, eszközök:
a) Ismeretterjesztő előadások szervezése és lebonyolítása, amelyek a kvantumelmélet alapján
ismereteket nyújtanak a tagok és más érdeklődők számára a testi és lelki egészség
megőrzéséhez, a tudatos életvitel fontosságáról és gyakorlati megvalósításáról.
Egészségünk védelme érdekében egészségmegőrző klubok létrehozása.
b) Az Egyesület tevékenységével kapcsolatos szakmai találkozók és konferenciák szervezése.
c) A célokkal összefüggő információk közzététele elsősorban az Egyesület honlapja
közvetítésével.
d) Az Egyesület a céljai elérése érdekében szervezi a közös tevékenységet, együttműködési
fórumot biztosít az elképzelések, konkrét tervek és törekvések összehangolására, illetve
megvalósítására. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében – külön megállapodás
szerint - együttműködik bármely állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más
egyesülettel és szövetséggel, amelyek segíthetik az Egyesület eredményes működését.
e) Kapcsolattartás a hasonló céllal és tevékenységre létrehozott külföldi szervezetekkel.
6./ Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból nem csak az Egyesület tagjai részesülhetnek.
3.§ Az egyesület tagsága
1./ Az Egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár, és Magyarországon letelepedett,
illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár és jogi
személy, aki elfogadja az Egyesület alapszabályát, és önkéntesen részt kíván venni az abban
meghatározott feladatok végrehajtásában.
2./ Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az Egyesület
megalakulása után kéri tagfelvételét, és annak célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag is
támogatja, de annak munkájában részt venni nem kíván.
4.§ A tagsági viszony keletkezése és megszűnése:
1./ Az Egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes.
2./A tagsági viszony, a belépési nyilatkozatnak az Egyesület Elnöksége által való
elfogadásával keletkezik.
3./ A tagsági viszony megszűnése:
a) természetes személy tag esetében kilépéssel, kizárással, illetve a tag halálával;
b) a jogi személy esetében kilépéssel, kizárással, vagy a jogi személy jogutód nélküli
megszűnésével.
4./ Az Egyesületből való kilépési szándékot az Egyesület Elnökségének kell bejelenteni.
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5./ Kizárható az a tag akinek:
a) tagsági viszonya ellentétes az alapszabállyal,
b) az a rendes tag, aki 1 éves tagdíj hátralékát az egyesület írásbeli felszólítása ellenére nem
rendezi,
c) magatartása az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti,
d) illetve a pártoló tag, ha a vele kötött megállapodásban foglaltakat nem tartja be.
6./ Tag kizárását, a tagság 10%-a vagy az Elnökség 2/3-a kezdeményezheti írásban indokolva.
A tag kizárásáról a közgyűlés titkos szavazással dönt egyszerű többséggel, tag kizárásához
szükséges hogy az arról döntő közgyűlésen a szavazásra jogosult tagok legalább 50%-a + 1 fő
jelen legyen. A tag kizárásáról döntő közgyűlésen lehetőséget kell adni a kizárandó tag vagy
meghatalmazottjának jelenlétére és védekezésének előadására.
7./ A kizáró határozat ellen az illetékes bírósághoz lehet fordulni. A kizáró határozat
megtámadása nem halasztó hatályú.
8./ Az Elnökség azt a tagot, akinek tagsági viszonya megszűnt, törli a nyilvántartásból.
5.§ A tagok jogai és kötelezettségei
1./ A tagok jogai:
a) részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein;
b) választhat és választható;
c) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat, tájékoztatást kérhet,
panaszt tehet az Egyesület tevékenységével kapcsolatos kérdésekben.
d) szavazhat a közgyűlésen.
2./ A pártoló tagok jogai:
a) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület tanácskozásain;
b) választások esetén javaslattételi jog illeti meg, de nem választhat, és nem választható;
c) részt vehet az Egyesület rendezvényein.
3./ A tag köteles:
a) az Alapszabályban foglaltakat betartani,
b) a vonatkozó jogszabályokat betartani és betartatni,
c) az Egyesület kitűzött céljai megvalósítását személyes közreműködésével is segíteni,
c) a megállapított tagdíjat megfizetni.
4./ A pártoló tag köteles:
a) az Alapszabály rá vonatkozó részét betartani;
b) jogi személy esetében a külön szerződésben vállaltakat teljesíteni.
5./ Bármely tag az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát - tudomására
jutástól számítva 30 napon belül - bíróság előtt megtámadhatja.
6./ Az Egyesület jogi személy tagjai a jogaikat és kötelezettségeiket a bejegyzett képviselőik
révén gyakorolják, illetve teljesítik.
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6.§ Az Egyesület szervezete
1./Az egyesület szervei:
- Közgyűlés
- Elnökség
2./Az Egyesület tisztségviselői:
- Elnök
- Alelnök
- Elnökségi tag

7.§ A közgyűlés
l./ A közgyűlés az Egyesület legfelsőbb szerve.
A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal összehívandó.
A tagok 1/3-nak az előterjesztett indítványa alapján – az ok, és a cél megjelölése esetén rendkívüli közgyűlést kell összehívni.
Közgyűlést kell összehívni akkor is, azt a bíróság elrendeli.
A közgyűlés összehívásáról az elnökség dönt.
Az elnök az elnökségi ülést követő 8 napon belül köteles gondoskodni arról, hogy tagoknak
és meghívottaknak az értesítés kiküldésre kerüljön.
Az értesítésnek tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét, a javasolt napirendjét.
Az értesítést úgy kell elküldeni, hogy az a tagokhoz a közgyűlést megelőzően legalább 5
nappal korábban megérkezzék.
A közgyűlés helyéről, idejéről és napirendjéről – legalább az Egyesület honlapján történő
megjelentetéssel - a nyilvánosságot tájékoztatni kell.
2./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a szavazásra jogosult tagok 50%-a +
1 fő jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha a
jelenlévő tagok 1/3-a titkos szavazást kér. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök
szavazata dönt. Határozatképtelenség esetén 8 napon belül megismételt közgyűlést kell
tartani, amely az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül
határozatképes.
3./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a. Az Alapszabály elfogadása és módosítása;
b. Az elnökség: elnök, alelnök, elnökségi tag megválasztása;
c. A megválasztott tisztségviselők visszahívása;
d. Az Elnökség által előterjesztett éves beszámoló elfogadása;
e. A közhasznúsági jelentés elfogadása;
f. Az éves költségvetés, pénzügyi beszámoló és pénzügyi terv elfogadása;
g. A tagdíj megállapítása;
h. Az Egyesület éves munkaprogramjának elfogadása;
i. Az Egyesület belső szervezeti felépítésének megállapítása;
j. Más társadalmi szervezetekkel való egyesülés elhatározása;
k. Az Egyesület feloszlatásának önkéntes elhatározáson alapuló kimondása;
l. . Döntés a tag kizárásáról.”
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4./ Tisztségviselő visszahívását, a tagság 30%-a vagy az elnökség 2/3-a kezdeményezheti
írásban indokolva. Tisztségviselő visszahívható, ha magatartása az egyesület céljának,
feladatának megvalósulását akadályozza, az egyesület munkáját gátolja, illetőleg tisztségére
méltatlan. A tisztségviselő visszahívásáról a közgyűlés titkos szavazással dönt egyszerű
többséggel, tisztségviselő visszahíváshoz szükséges hogy az arról döntő közgyűlésen a
szavazásra jogosult tagok 50%-a +1 fő jelen legyen. A visszahívásról a visszahívás
kezdeményezésétől számított 60 napon belül dönteni kell. Visszahívásra egy éven belül új
indítvány nem tehető. A közgyűlésnek a visszahívás után meg kell választania az új
tisztségviselőt.
5./ A visszahívó határozat ellen az illetékes bírósághoz lehet fordulni.
6./ A közgyűlés nyilvános.
7./ A közgyűlésről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a résztvevők számát, személyét, a döntések taralmát,
időpontját és hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számát.
Ha lehetséges, a döntést támogatók és ellenzők személyét is fel kell tüntetni.
8./ A jegyzőkönyvet az elnök és két, e célra megválasztott, az egyesületben nem tisztségviselő
tag hitelesíti.
9./ A jegyzőkönyv másolatát a közgyűlés időpontját követő nyolc napon belül meg kell
küldeni a tagoknak és mindazoknak, akikre nézve a közgyűlésen határozatot hoztak. A
határozatok kiküldéséről az Elnök gondoskodik. A közgyűlésen hozott döntéseket az
Egyesület honlapján hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára.
10./ A közgyűlésen és az elnökségi ülésen meghozott határozatokról naprakész nyilvántartást
kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a meghozott határozat számát, a döntés
napját, a résztvevők számát és személyét, a határozat tartalmát, annak hatályba lépését és
érvényessége tartamát, a támogatók és ellenzők számarányát. A nyilvántartás vezetéséről az
Elnök köteles gondoskodni.
11./ A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet, illetőleg
azokról, saját költségére, másolatokat készíthet. A betekintésre az elnök – a betekintési joggal
élni kívánó megkeresésére, előzetesen egyeztetett időpontban, de legkésőbb a kérelem
bejelentésétől számított 15 napon belül – köteles az egyesület székhelyén lehetőséget
biztosítani.
12./ Az Egyesület működése nyilvános. A nyilvánosság biztosítása érdekében saját honlapot
működtet. A honlapon közzé kell tenni az Egyesület címét és valamennyi elérhetőségét,
programjai helyét és időpontját. A honlapon meg kell jelentetni az Egyesület működésével
kapcsolatos adatot, eseményt, közgyűlési és elnökségi meghívókat, testületi szervei üléseinek
jegyzőkönyvét, határozatait, az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést, a közhasznú
szolgáltatás igénybe vételének lehetőségeit és módját, és minden más, a működéssel
kapcsolatos iratot.
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13./ A vezető szerv határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont.) vagy élettársa a határozat alapján:
a) kötelezettség alól mentesül, vagy
b) 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 társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.)
8. § Az Elnökség
1./ Két közgyűlés között az Elnökség irányítja az Egyesület munkáját. Tevékenységéért a
közgyűlésnek felel.
2./ Az Elnökséget a közgyűlés 5 évi időtartamra választja.
3./ Az Elnökség 3 főből áll. Tagja az elnök, az alelnök és az elnökségi tag
4./ Az Elnökségi ülés rendszeres, legalább 3 havonta történő összehívásáról az elnök
gondoskodik. Az értesítésnek tartalmaznia kell az elnökségi ülés helyét, idejét, a javasolt
napirendet. Az értesítést az ülés időpontját megelőző 8 nappal korábban meg kell küldeni az
elnökség tagjaihoz.
Rendkívüli elnökségi ülést az elnök egy elnökségi tag cél és ok megjelölésével előterjesztett
írásbeli kérésére, 7 napon belül köteles összehívni.
Az elnökségi ülés helyéről és időpontjáról – az értesítés kiküldésével egyidejűleg – az
Egyesület honlapján a nyilvánosságot tájékoztatni kell.
Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökségi ülésen hozott döntéseket az Egyesület
honlapján hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára.
5./ Az Elnökség legalább 3 havonta ülésezik. Az elnökség határozatképes, ha két elnökségi
tag jelen van. Határozatait egyszerű többségben hozza Az Elnökség nyílt szavazással hozza
döntéseit, bármely elnökségi tag kérése esetén titkos szavazással kell dönteni.
Határozatképtelenség esetén, 7 napon belül újra össze kell hívni az Elnökséget, amely azonos
feltételekkel határozatképes.
6./ Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) a közgyűlés összehívása, javaslat a közgyűlés napirendjére;
b) döntés tagfelvételi ügyekben;
c) az Egyesület munkájának, gazdálkodásának értékelése, beszámoló előterjesztése a
közgyűlés elé;
d) döntés az Egyesület tevékenységét érintő minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség nem dönthet azokban a kérdésekben,
amelyek ugyan nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, de amelyekben egyébként
a közgyűlés jár el.
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7./ Az Elnökség gondoskodik az éves közhasznúsági jelentés elkészítéséről és annak
közgyűlés elé viteléről.
Az éves közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtől,
az elkülönített állami pénzalaptól,
a helyi önkormányzattól,
a kisebbségi települési önkormányzattól,
a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
8./ Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni a résztvevők
számát és személyét, a meghozott döntések tartalmát, időpontját, hatályát és a döntést
támogatók és ellenzők számarányát, ha lehetséges személyét. A jegyzőkönyvet az ülésen
résztvevők valamennyien aláírják. A jegyzőkönyv másolatát az elnökségi ülés időpontját
követő nyolc napon belül meg kell küldeni a tagoknak, és mindazoknak, akikre nézve az
ülésen határozatot hoztak. A határozatok kiküldéséről az Elnök gondoskodik.
9./ Az Elnökség döntéseit a 7. § 10./ pontja szerinti nyilvántartásba be kell vezetni.
10./ Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél – annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig – töltött be vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről
szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
11./ A vezető tisztségviselő köteles az érintett közhasznú szervezetet tájékoztatni arról, ha
ilyen tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt.
9. § Az Egyesület tisztségviselői
1./ Az Egyesület elnökségi tagjait, elnökét, alelnökét és az elnökségi tagot a közgyűlés 5 évi
időtartamra választja. A tisztségviselők újra választhatóak.
2./ Az Egyesület elnöke:
a) Képviseli az Egyesületet.
b) Az elnökség döntései alapján irányítja, tervezi, szervezi és ellenőrzi az Egyesület munkáját.
c) Összehívja az elnökséget; az elnökségi ülés előtt 8 nappal, levél, telefon vagy e-mail útján.
d) Felelős az Egyesület pénzügyi, anyagi, technikai eszközeinek célszerű, szabályos,
takarékos felhasználásáért, tárolásáért és őrzéséért.
e) Utalványozási, kiadványozási és munkáltatói jogokkal rendelkezik.
f) Az Egyesület nevében aláírásra jogosult.
g) Egyszemélyben rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett.
3./ Az Elnök akadályoztatása esetén, annak jogkörét az Alelnök gyakorolja, aki az Egyesület
képviseletét is ellátja, beleértve a bankszámla feletti rendelkezési jogot is.
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11. § Az Egyesület pénzügyi alapja és gazdálkodása
1./ Az Egyesület pénzügyi alapja a tagsági díjakból, valamint egyéb bevételekből (gazdaságivállalkozási, támogatások, pályázatok stb.) áll.
2./ Az Egyesület tagjai évente tagdíjat, a pártoló tagok az egyedi megállapodásban foglaltak
szerint anyagi hozzájárulást tartoznak fizetni. A tagdíj fizetési kötelezettség a belépés napjától
esedékes. Az egyesület induló vagyona a tagok által befizetett tagdíjból áll.
Kilépés ill. kizárás esetén a tagdíj nem kérhető illetve nem fizethető vissza. Ez a szabály
érvényes tört év esetén is.
3./ Az Egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó mindenkor hatályos
jogszabályok rendelkezései alapján végzi éves gazdálkodásának tervezését, és annak
elszámolását.
4./ Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj fizetésén túl - az
Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
5./ Az egyesület működése során – céljainak elérése érdekében – az 1989. évi II. tv. 19.§
alapján gazdasági–vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az ebből elért bevétel kizárólag az
egyesület céljaira fordítható. A tagok a bevételből osztalékra vagy nyereségre nem jogosultak,
személyes szükségleteikre az egyesület vagyona nem fordítható. Az egyesület vállalkozási
tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
végezhet; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja.
6./ Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
7./ Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt
nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel
törlesztésére nem használhatja fel.
8./ Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.
9./ Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
10./Az egyesület bevételei:
a) az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól céljára vagy
működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
b) a tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
c) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
d) a tagdíj;
e) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
f) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
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11./ Az egyesület költségei:
a) az egyesület tevékenysége, célja érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);
b) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);
c) a fenti két tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások),
amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
12./ Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a közgyűlés az
elnökségtől elkülönült felügyelő szervet hoz létre.
Jelenleg az egyesület éves bevétele nem haladja meg az 5 millió forintot.
13./ Az egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell
alkalmazni.
12.§ Záró rendelkezések
1./ Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről, az
Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben és a közhasznú szervezetekről szóló 1997.
évi CLVI. törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
2./ Az Alapszabály az Egyesület nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre
emelkedése napján lép hatályba.
3./ Az egyesület határozatlan időre alakul.
4./ Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
5./ Az Egyesület országgyűlési képviselő jelöltet, valamint megyei és fővárosi önkormányzati
választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.
6./ Az egyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon
állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.
7./ Az egyesület megszűnik, ha:
- feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a legfőbb szerv kimondja.
- az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.
Budapest, 2012. 01. 09.
……………………………..
elnök
Előttünk, mint tanúk előtt (név, lakcím):
1.

2.
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