
A MENEDZSMENT éS CONTROLLING EGYESULET
ALAPSZABÁLYA

Újraszabályozva a korábbi nevén Controlling Egyesület szewezetét és működését, megfeleltetve a
Polgári Törvénykönyvről szőlő 20|3. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásárőI szőlő 2011. évi CLXXV.
törvény (EcW.) rendelkezéseinek, egységes szerkezetbe foglalva a mindezekhez szükséges
módosításokkal, a 2017. szqtember 5. napján tartott közgytílés az Egyesület AlapszabáIyát az alábbi
tartalommal fogadta el:

A Fővárosi Törvényszék 1I.Pk. 69.529/1992J15. szdmú végzése szerint a Közgtűlés által2017.
szeptember 0 5. napj dn elfogadotl módosít ásokkal egl séges szerkezetben.

(Vastagított és dűt betüvel a legutóbb módosított szövegrészek,)

L
Az egyesület adatai

1. Az egyesület neve: MENEDZSMENT és CONTROLLING. EGYESÜLET

2. Az egyesület rövidített elnevezése: MCE

3. Az egyesület székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári |Jt79.

5. Az egyesület honlapjának címe: www.mce.hu

il.
Az egyesület célja, tevékenysége

1. Az egyesület célja:

Az Egyesületnek a controlling, valamint a modern vállalatirányítási és menedzsment eszközök
alkalmazásában érdekelt cégeko intézmények és magánszemélyek szakmai szervezeteként célja a
controlling e§ menedzsment ismeretek és módszertanok terjesztése, a controlling és a
vállalatirányítás területén érdekelt szakemberek közötti tapasztalatcsere biztosítása.

2. Az egyesület tevékenysége:

Az MCE aktívan kíván hozzájáruInt

o a menedzsment és ezen belül a controlling és rokon szakterületek szakmai ismereteinek
terj esztéséhez és fejlesztéséhez

. a controlling, a pónzügyi és az információtechnológiai szakteniletek vállalatiránltásban
betöltött szerepének, tarsadalmi-, gazdasági elismertségének erősítéséhez



. a menedzsment tudományok hagyományos, bevált és legujabb ismereteinek, módszereinek
terl'esztéséhez

. a nemzetközi standardok megismertetéséhez és alkalmazásuk elősegítéséhez, ahazai gazdasági
környezetnek me gfel elő alkalmazás ához

. az e területeken dolgozók közötti szakmai kapcsolati háló kialakításához és fenntartásához

. a bel- és kiilöldi rokon szervezetekkel való kapcsolatok fenntartásához

o tudás- és praxismegosztáshoz az egyénekközött és szakmai rendezvényeken.

A célok és feladatok megvalósítása érdekében az Egyesület:

o munkacsoportokat, tapasztalatcserét segítő köröket hozlétre,

o előadásokat, szakmai napokat és konferenciákat rendez,

. folyóiratokat, valamint egyéb szakmai kiadvanyokat szerkeszt, jelentet meg,

o szakmai,tudományosismeretterjesztést végez,

o tanulmányutakat szervez,

o szakmai továbbképző tanfolyamokat szeryez,

o tanulmányokat dolgoz ki,

o tagla lehet hazai és nemzetközi tudományos és szakmai egyesületeknek, szervezeteknek.

m.
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

I. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szewezete pártoktól fi.iggetlen és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

2. Az Egyesület nem képvisel váIlalati érdeket, de jogi tagai számára elősegíti tevékenységük tagság
körében történő szélesköní megismertetését

3. Az Egyesület önkéntes alapon tevékenykedő nonprofit szewezet, elsősorban nem gazdálkodási
célokat követ.

IV.

Tagdíj

1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege
magánszemélyek esetében 8,000 Ftléy, jogi személy tagok esetében 74.000 Ftléy, amely
belépéskor a nyilvántartásba vétel feltétele. Ezt követően legkésőbb minden év április 30.
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napjáig kell egy összegben, az egyesület bankszámlájína történő átutalás útján megfizetni a
tagűjat. A jogi személy tagok esetében a tagdíj legfeljebb 5 ftí természetes személy
delegálását eredményezi. Amennyiben a jogi személy 5 ftínél többet kíván delegálnt az
egyesületbe, úgy
10 ftíig 110.000 Ft/év atagdij összege.

2. A duális egyéni tagok tagdija 20.000 Ftlév, mely tagdíj tartalmazza a Menedzsment és
Controlling Egyesületi rendes tagságának, és a Nemzetközi Controlling Egyesület (ICV
Internacionaler Controller Verein eV, Münchner Str. 8 82237 Wörthsee GERMANY) egyéni
tagdíjrának összegét.

Az egyesületbe belépő tag a tagdíját az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíti.

A tagdíj éves összegét az Elnökség javaslatára a tagság az évente tartott beszámoló közgyűlésen
módosíthatja. A módosításhoz a jelenlévő tagok minősített többségének egyetértő szavazata
szükséges.

V.

A tagság

Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szewezet, al<t az egyesület célkitúzésével egyetért, továbbá az a|apszabályban foglalt rendelkezéseket
elfogadja.

A tagság típusai az alábbiak lehetnek:

a.) Rendes tag:

Az Egyesület rendes taga az a menedzsment tudományok és a controlling gyakorlata,
alkalmazása és fejlesztése irant érdeklődő természetes személy, gazdálkodó szervezet,
íntézmény, aki (amely) az Egyesület Alapszabá|yát magára nézve kötelező érvénnyel
elfogadja, a tagdíj befizetését és az éves közgyűlésen való részvételt - személyesen, vagy
meghatalm azottja útj án - vállalj a.

b) Örökös és tiszteletbelí tag:

A Közglűlés küIönleges jogálldsú, örökös és tiszteletbeli tagjávd vúlaszthatja azt az MCE
tagot (természetes szeméIyt), aki az Egyesület céIjainak megvalósítása érdekében kíemelkedő
jelentőségű munkdt végzett. E tag nem köteles tagdíjat, vagloni hoaájdrulást tizetni,
szavazatí joggal nem rendelkezik, veaető tisztségviselőnek nem választható és az egyesület
szerveinek üIésén tandcskozósi joggal vehet részt.

c.) Duális tag:

Az Egyesület duális rendes vagy támogató tagja az a rendes, vagy támogató tag, aki az
egyesületi tagsága mellett igénybe kívánja venni a Nemzetközi Controlling Egyesületnek (ICV
lnternacionaler Controller Verein eV, Miinchner Str. 8 82237 Wörthsee GERMANY) az MCE
és az ICV közötti együttműködés keretében a magyarországí tagok számára biztosított
szolgáltatásokat.



VI.

A tagsági j ogviszony keletkezése

Az Egyesületbe történő belépés az Egyesülethez irttézett írásbeli belépési nyilatkozattal történik. A
tagsági jogviszony akkor jön létre, amikor az Egyesület Titkársága elfogadta a Belépési nyilatkozatot,
és a tag befizette atagdijat.

VII.

A tagsági jogviszony megszűnése

A tagsági jogviszony megszűnik:

a./A tag kilépésével.

b./A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

c) A tagsági jogviszonynak az Eglesület tíItal történőfelmondásával.

A tagsági jogviszonyát a Tag az egyesüIeí Elnökségéhez címzett írásbeli, igazolható módon közölt
nyilatkozatúval bármikor, indokolós néIküI megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatónak
az Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

Ha a Tag két éven keresztül - igazolható módon közöIt írúsbeli /igelmezteíés (izetési felhívds)
ellenére, amely tartalmazott póthatdridőt és a jogkövetkezményekrőI szóló tájékoztutást - nem
Jizette be a tagdíjat, a7 Eglesület Titkóra íruísban, igazolható módon értesíti a tagot a tagsúgí
jogviszony EglesüIet dltal történőfelmondásáról. Az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a
Tag az Elnökséghez fordulhat írásban, igazolható módon előterjesztetí fellebbezéssel. A felmondds
ellen benyújtotl fellebbezés elbírálása érdekében az Elnökség rendkívüli ülését 30 napon belül össze
kell hívni, amely üIésen biztosítani kell a Tag s4ímúra, hogl az álltíspontjót kifejtse. A jogorvoslatot
elbíráló jogerős eglesületi határozat a kézhez vételétől szdmított 30 napon belüI bírósdgi úton
megtúmadhaíó.

Vm.
A tagokjogai

Az egyesület tagja jogosult:

- az egyesület tevékenységében részt venni;

- az egyesület szolgáltatásait igénybe venni;

- a közgyűlésen tagsága típusának megfelelően részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a
közgytílés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és
észrevételeket tenni;

- az egyesület irataiba betekinteni;



ffi,r#{ ::;tr:;I:lnT:iliselctévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban

A tag a közgyűlé§,en a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. AkéPviselő részére adott meghatat^iráij.lj.;bir;r;e";óű magánokirati formában írásba kellfoglalni és azt a közgyúlés lévezetőehákének a közgyúlés kezdetén átadni.
A kÖzgYtílésen valamewtYt szavazásra jogosult tag egyen lő szavazattal rendelkezik.

x.
A tagok kötelezettségei

Az egyesület tagia:

- Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.- Köteles atagdíjat annak esedékességéig megíizetni.
- köteles az egyesület alapszab ályának, a döntésho ző szervek határozataiHak reá vonatkozóelőírásait, rendelkezéseit betartarri.

- KÖteles magánszemélY esetében ,a lakcímét, e-mail címét, telefonszám át, jog személyesetében a székhelYe címét, a rendes es támogaÚ'Öui elérhetőségét és annak vá1tozását 8napon belül bejelenteni.

x.
Az egyesület szervei

Az egyesület szervei: a.i Közgl,úlés b./ Elnökség c./ Felügyelő Bizottság

X/I.

A Közgytílés
A közgyúlés az egyesület döntésho ző szerve.
A közgytilés hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály módosítása;

b) az egYesÜlet megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselők és a FelÜgyelő Bizottság tagiainak megválasztása, visszah ivása;
d) az éves költségvetés elfogadás a, atagdíjmegállapítása;
e) az éves beszámoló - ezen beltil az Ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetérőlszóló jelentésének - elfogadása;

f) a vezető tisáségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezetőtisztségviselő azegyesülettel munkavis zonyb an áll;



g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagávaI, vezető
ti szts é gvi selőj ével v agy ezek ho zzátarto zój ával köt ;

h) ajelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártédtési igények
érvényesítéséről való döntés;

i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal, így
ktilönösen amit a Ptk.3:74. §-a a hatáskörébe utal.

A közg$ilés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

A közgytílést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kikiildött meghívóval,
elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolhatő
módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajanlott vagy tértivevényes kiildeményként, továbbá a
tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra
kerüljön (elektronikus tértivevény).

A közgytilési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgy(ilés helyét, idejét és a
javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell
rögziteti, hogy a szavazásrajogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónaktartaImazlia
kell továbbá az áItalánostól eltérő határozatkepességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást,
valamint akőzgyűIés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyúlés helyszínét és időpontját,
és az arlra történő felhívást, hogy a megismételt közgyúlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a
megj elentek számára tekintet nélktil határozatképes lesz.

A közg$ílési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A közgytílési meghívő közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az
elnökségől a napirend kiegészítését kérhetik, ak,tegészités indokolásával. A napirend kiegészítésének
tárgyában az elnökség 2 naponbelül dönt. Az elnökség anapirend kiegészítését elutasíthatjavagy a
kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden
esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, va1y a kérelmet elutasítja, űgy a
közgytilés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően ktilön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben
csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyal ásáúloz egyhangúla g hozzájárulnak.

Az elnökség köteles a közgyúlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha

a. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
vagy

c az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyrilésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést terrni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

A közg$ílés határozatképes, ha azon a rendes tagok több mint felét kepvise|ő szavazásra jogosult
személyesen, vagy meghatalmazottja útján részt vesz. A hatétrozatképességet minden
határ o zatho zatalnáI viz s gálni ke 1l.



Amennyiben a meghirdetett időpontban a kőzgyű|és hatátozatképtelen, úgy ismételt közgyőIést kell
összehívni. Az ismételt közgyúlés határozatképes, ha a rendes tagok min. 10 %o-a személyesen, vagy
meghatalmazottjaútján jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnáI vizsgálni kell.

A közgytílés megnyitását követően elsődlege§en meg kell állapítani a határozatképességet, vagyts az
aktuális taglétszán,lhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyúlés a
napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszení szótöbbséggel, nyílt szavazással megváIasztja a
Ievezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét,
valamint szükség esetén a két ftís szavazatszámláló bizottságot.

A közgytílésről j egyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza

a) az egyesület nevét és székhelyét;

b) a közgytílés helyét és idejét;

c) a közg}ilés levezető elnökének, a jegyzőkönyr,vezetőnek, a jegyzőkőnyv hitelesítőjének a nevét;

d) a közg}tílésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

e) ahatározati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástől tartózkodók számát.

Ajegyzőkönyvet ajegyzőkönylwezető és a közgyílés levezető elnöke irja aíá, és egy erre megválasztott, jelen
lévő tag hitelesíti.

A tagok határozailkat a határozatképesség megáIlapításánál figyelembe yett szayazatok többségével
hozzákmeg. A határozatmeghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfaj ta előnyben részesít;

b) akivel altatározat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen ahatározat alaplánpert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban ál1;

vagy

0 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A közgyúlés határozatát - az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában - egyszení szótöbbséggel,
nllt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályanak módosításához, az egyesület egyesüléséhez és
szétválásahoz a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának
módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges,

A közgytílésihatfuozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az éintett tag(okk)al a

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az
e gyesület honlapj án történő kö zzététe|ével e gyi dej űle g.

Xl2.

Elnökség
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Az elnökség az egyesület 5 természetes elnökségi tagból á1lrő igyvezető szerve, amely dönt mindazon
kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgytilés kizárólagos hatáskörébe.

Az elnökség hatáskörébe tartozik:

a.l az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartoző ügyekben a döntések megfiozatala;

b.l abeszámolók előkészítése és azoknak a közgyúlés elé terjesztése;

c.l az éves költségvetés elkészítése és annak a közg$ílés elé terjesaése;

d.l az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e.l akőzgyl:lés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

f./ az elnökség által összehívott közg}ílés napirendi pontjainak mefltatáttozása;

g,l részltétel aközgyulésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

h.l a tagság nyilvrántartása;

i.l az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

k./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén
az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

Ll atag felvételéről való döntés.

m./döntés a tag tagsági viszonyának felmondásáról

n./ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal; például a tagdíj
összegéről.

Az elnökség tagjait a közgyúlés választla 3 év határozottidőtartamra.

Az elnökség tagjai kötelesek a közgyő|ésen részt venni, a közgytílésen az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. Az elnökség
tagjai kötelesek az elnökségi ülésen vagy más döntéshozatali formában részt verrni; a közgyűlési és
elnökségi döntések végrehaj tásában, megvaló sításában közreműködni.

Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartla. Az elnökségi ülést az
elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kikiildött meghívóval, elsődlegesen az egyesület
székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolhatő módon történő kézbesítésnek
minősül a tagnak az elektronikus levelezési cimére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés
visszaigazolásra keniljön (elektronikus tértivevény).

Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza M egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés
helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
rész|etezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

Az elnökséghatározatát - az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában - egyszení
szótöbbséggel, nllt szavazássaIhozza. Az elnökséghatározatképes, ha ülésén a szavazatijogában
nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van.

Ahatározat meghozatalakor nem szavazhat az,



a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;

b) akivel ahatátozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen ahatánozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésberr, akj az egyesületnek nem tagja;

e) aki a döntésben érdekelt más szewezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban á1l;

vagy

0 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Az elnökséghatáttozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al ahatározat
meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolhatő módon is közli ahatározatoknak az egyesület
honlapjántörténőközzétételévelegyidejűleg.

Xl3

Az Elnök

Az Egyesület Elnökét 3 éves időtartamra az elnökség tagjai közül a közgyűlés választja meg.

Az Elnök feladata és hatásköre:

a) Az Elnökség tevékenységének iránfitása.

b) Önállóan képviseli az Egyesületet, intézkedik és dönt az Elnökség áltat hatáskörébe utalt
ügyekben.

c) Összehívja és vezeti az Elnökség üléseit, iránltja és felügyeli a Titkárság munkáját.

d) A Közgyrilés és az Elnökség által hozott hatátrozatok és állásfoglalások végrehajtásának
iránltása és ellenőrzése.

e) Irányitja az Egyesüle t gazdáIkodását, utalványozásij ogot gyakorol.

f) Gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület alkalmazottai felett.

X/4.

A v ezető tisztségviselők

Yezető tisáségviselő az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásáltoz
szükséges körben nem korlátorták, Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személY, ak'j avezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

Avezető tisztségviselőkre vonatkoző szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazrri kell. A vezető tisztségviselő
ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisáségviselő az, akjt biíncselelanény
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amig a büntetett előélethez fuződő hátrányos
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisáségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt
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áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, a7<tt e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bíói ítélettel eltiltottalq az eltlltás batá|ya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó hatátrozatban
megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akjt eltiltottak avezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az egyesület vezető tisztségviselői az Elnök, az Elnökségtagtrai, és kijelölt tisztségviselőként a Titkár,
al<tt az Elnökség tagjai közül maga választmeg.

Az egyesület elnöke 2020. március 09. napjáig:

Radó István Anyja neve: Horváü Katalin, Lakóhelye:2045. Törökbálint Liget u. 16.

Az elnökség tagjai 2020. március 09. napjáig:

Dénes Tamásné 1147. Budapest, Benkő u. 9-11.

Dr. Drótos György 1041. Budapest, Görgey Artur u. 75 TTl7

Küsz András 1l03. Budapest, Gergely u. 40.

Nemesdy Ervin 1112. Budapest, Rákó u. 38.

Megszúnik a v ezető tisztsé gviselői megbízatás :

a a megbizás időtartamánaklejártával;

b visszahívással;

c lemondással;

d avezetőtisztségviselőhalálával;

e. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;

f. avezető tisáségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez cimzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat, Ha az egyesület működőképessége ezt
megkívánja, a lemondás az űj vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasáásával, ennek
hianyában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Xl5.

Az Egyesület képviselete

Az Egyesület törvényes képviseletét az Elnök önállóan, vagy az Elnökség bármely két tagja
együttesen látja el.

Az Elnök képviseleti joga gyakorlásanak terjedelme általános; a képviseleti jog gyakorlásának módja
önálló. Az Elnökség bármely két tagia által gyakorolt képviseleti jog te{edelme általános; a

képviseleti j o g gyakorlás anak módj a együttes.

X/6.
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Felügyelő Bizottság

A Közgl,tílés az egyesilet gazdálkodásának és vagyonkezelésének és az egyesület AlapszabáIyának -,
valamint belső szabályzatának (ha van) és közgyúlési határozatainak megfelelő működés ellenőrzésére
tagjai sorából Felügyelő Bizottságot váIaszt. A Felügyelő Bizottság megbizatásának időtartama és
periódusa megegyezik az Elnökség megbízatása időtartamával és periódusával.

A Felügyelő Bizottság tagtra az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az egyesületben
más tisztséget nem tölthetnek be.

A Felügyelő Bizottság 4 terrnészetes személyből á1l,

A Felügyelő Bizottság Elnökét saját tagjai közül maga választjameg, szintén 3 éves időtartamra.

Ha a Felügyelő Bizottság hivatali periódusa közben pőtválasztások válnak szükségessé, akkor az igy
megválasztott tag mandátuma csak ezen hivatali periódus végéig tart. A Felügyelő Bizottság
taglétszáma nem csökkenhet 3 fő alá, Hivatali idejében a legközelebbi taggytílésig kooptálással kell
kiegészíteni 3 ftíre. A kooptált tagok száma nem haladhada meg az 2 főt. A Felügyelő Bizottság az űj
választásokig marad hivatal áb an ; az űjr av álasztás megengedett.

A Felügyelő Bizottságnak a törvényben foglalt kötelezettségek mellett kiemelten a következő
feladatokat kell ellátnia:

o Felügyeli a Menedzsment és Controlling EgyesüIet gazdáIkodását és könywezetését.

o véleményezi és jőváhagyja a gazdáIkodásról készült beszámolókat.

o Az éves tagg$ílés időpontja előtt megvizsgálja a Magyar Controlling Egyesület
gazdáIkodását és könyr,vezetését, majd beterjeszti az ertől készített saját jelentését a
Taggyűlésnek.

A Felügyelő Bizottság legalább egyszer összeül egy évben. A Felügyelő Bizottság határozatkepes, ha
minimum három tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság véleményalkotásához többségi egyetértés
szükséges. Egyenlő szavazatatáty esetén az Elnök szavazata dönt, A kisebbségi véleményt is közölni
kell a Közgyűlésen.

Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvetkészít, melyet a tagok aláírásukkal hitelesítenek.

A Felügyelő Bizottsági tagok megbizatásának megszűnésére a vezető tisáségviselői megbízatás
me g s zűné s ór e vo natko ző szab áIy okat kell alkalmazni.

XI.

zárő rendelkezések

A Közgytílés a jogutód nélktili megszűnés elhatározása, vagy az Egyesületet esetlegesen fenyegető
megszüntetési eljárás megindítása előtt köteles a törvényi követelményeknek megfelelő vagyoni
j o gutódot me gnevezni az Alap szab ályb an
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Az alaPszabálYban nem szabályozott 
\érdés_ekr9 a polgári Törvénykönyvrő1 szőlő 2013. évi V.tÖrvénY (Ptk,) és az egYesülési jog.:r, 

,". !9r]94;'';igarra..ol, valamint a civil szervezetekműkÖdéséről és támogatásáról szoto zót 1. évi CLXXV. ttirveny @ctv.) rendelkezé sei azirányadóak.

Kelt: Budapesten, 2017 év. szeptember 05. napján

\-_q-
Aláírás (Elnök)

. .\ry.*.l.: .Jlt:.:*: . . . .ki.rt.:.!k. .. . ...

Tanúneve: '"YrŰ,:'9"

\cot.rt0 ! tlSganf
Tanú neve:

Lakcíme: 144 S B p. l Atátrása: %:T4
'^'u+-:i'*"$i, ]trcz G,,,"ielj

Lakcíme:

Igazolom, hogy az Alapszabály fenti egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a ]Kőzgyűlés általelhatátrozottmódosításokátap ján-haályostírtamának.
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