Egyesületi alapszabály

1. Az egyesület neve:
"A magyar felsőoktatás informatikai egyesülete"
Az egyesület rövid neve:
"HUNINET Egyesület"
Az egyesület angol neve:
Hungarian Universities Association for Informatics
2. Az egyesület székhelye:
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
3. Az egyesület célja:
Az egyesület alapvető célja, hogy szervezze és támogassa a felsõoktatás
szoftverellátását, képviselje az egyesületi tagok érdekeit a felsőoktatási
kedvezmények érvényesítésében (akciós, esetenként egyedi áras szoftverbeszerzési
lehetőségek felkutatásával, s az akciók lebonyolításával).
További céljai:
a) hogy elősegítse az egyetemeken és főiskolákon kiépült informatikai rendszerek és
hálózatok együttműködését és fejlesztését,az üzemeltetési tapasztalatok cseréjét, az
optimális üzemvitel ajánlásainak kidolgozását, a magyar felsőoktatás informatikai
infrastruktúrájának hatékony működését;
b) hogy segítse a felsőoktatásban dolgozó informatikai szakemberek és felhasználók
szakmai kultúrájának emelését, az alkalmazásokban elért eredmények,tapasztalatok
közzétételét;
c) hogy fórumot biztosítson a felsőoktatás informatikai stratégiai elképzeléseinek
kidolgozására, koordinálására, képviseletére;
d) hogy támogassa az informatika felhasználásának terjedését a társadalom
különböző szektoraiban — elősegítve a magyar informatikai társadalom
megteremtését/kialakulását;
e) hogy részt vegyen olyan országos, külföldi és nemzetközi testületek/szervezetek
munkájában,amelyek tevékenysége erre a területre esik, és amelyek célja/feladata
az a) pontban megjelölt hálózatokra vonatkozó harmonizáció. Ennek során
tevékenységét összehangolja azokkal a szervezetekkel, amelyek ezen 3. pontban
megjelölt vagy azokkal lényegében hasonló célokat követnek.

4. Az egyesület tagjai:
4.1. Az egyesületnek rendes tagjai, pártoló tagjai továbbá rendes tagokból
(szoftver beszerzési akciók lebonyolítása céljából) alakult szekció tagjai vannak:
4.1.1. az egyesület rendes tagja lehet — az alapítókon kívül — bármely magyar
felsőoktatási intézmény;
4.1.2. az egyesület pártoló tagja lehet magyar vagy külföldi jogi személy vagy nem
jogi személy szervezet, ill. magyar vagy külföldi magánszemély.
4.1.3 az egyesületi szoftver szekció tagja lehet minden olyan rendes tag
felsőoktatási intézmény, amely az adott szoftvert használja, s a vásárlásához a ráeső
szekció tagdíjjal hozzájárul.
4.2. Az egyesület ügyintéző és képviseleti szerveinek tisztségviselői csak az
egyesület rendes tagjait képviselő magyar állampolgárok lehetnek. Az egyesület
rendes tagjait e szervezetek bármely tagja vagy alkalmazottja képviselheti. A
képviselő személyét, ill. a képviselő személyében bekövetkező változást a szervezet
a képviselő kijelölésétől, ill. a képviselő személyében történő változás
bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles írásban, az egyesület által e célra
rendszeresített bejelentő lapon az egyesület elnökének bejelenteni.
4.3. A tagfelvételről az egyesület intézőbizottsága dönt. A felvételi kérelmet a
tagság típusára is utalóan írásban kell bejelenteni az egyesület elnökénél, aki e
kérelmet a soron következő intézőbizottsági ülés elé terjeszti. A tagfelvételi
kérelemről beérkezésétől számított 60 napon belül dönteni kell.
4.4. A tagsági viszony megszűnik a tagszervezet megszűnésével (magánszemély
esetén halálával), kiválással, az egyesület megszűnésével és kizárással. Kiválási
szándékát bármely tag a felvételi kérelemmel azonos módon jelentheti be az
egyesület elnökének, aki e bejelentést tudomásulvétel végett az intézőbizottság elé
terjeszti. Az intézőbizottság a bejelentés beérkezésétől számított 60 napon belül
köteles a tudomásulvétel kérdésében dönteni. A tudomásulvételt csak akkor
tagadhatja meg, ha a kiválni szándékozó tagnak az egyesülettel szemben tartozása
vagy nem teljesített kötelezettsége áll fenn.
4.5. Az egyesület annak a tagnak a tagsági viszonyát függesztheti fel, ill. azt a
tagot zárhatja ki, aki (amely) 3 éven át nem fizetett tagdíjat, vagy a jelen alapszabályt
vagy az egyesület más, az alapszabályban rögzített módon elfogadott belső
szabályzatát súlyosan sértő magatartást tanúsít, vagy valamely egyesületi
kötelezettségét súlyosan megszegi. A kizárás kérdésében az intézőbizottság dönt.
4.6. Az egyesület rendes tagjának jogai:
4.6.1. képviselője útján a közgyűlésen részt vehet, és ott szavazhat,
4.6.2. az egyesület céljai szerinti, a tagok számára nyújtott szolgáltatásokat
ingyenesen/szekció tagdíj ellenében igénybe veheti,
4.6.3.
4.6.4.
4.7.
4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.

az egyesület céljai érdekében tevékenységet fejthet ki,
képviselője egyesületi tisztségre választható.
Az egyesület rendes tagjának kötelezettségei:
a közgyűlés által évente megállapítandó tagdíjat fizet,
képviselője útján részt vesz az egyesület közgyűlésein, és ott szavaz,
a közgyűlés vagy az egyesület más szerve által számára előírt vagy általa

önkéntesen vállalt kötelezettségeit teljesíti,
4.7.4. a jelen alapszabályt és az egyesület egyéb, a jelen alapszabályban rögzített
módon elfogadott belső szabályzatait betartja.
4.8. Az egyesület pártoló tagjának jogai:
4.8.1. magánszemély esetén személyesen, szervezet esetén képviselője útján
tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen,
4.8.2. az egyesület céljai szerinti, a tagok számára nyújtott szolgáltatásokat a pártoló
tagokra megállapítandó díjazás ellenében igénybe veheti.
4.9. Az egyesület pártoló tagjának kötelezettségei:
4.9.1. a közgyűlés által a pártoló tagokra évente megállapítandó tagdíjat fizet,
4.9.2. az általa önként vállalt feladatokat teljesíti,
4.9.3. a jelen alapszabályt és az egyesület egyéb, a jelen alapszabályban rögzített
módon elfogadott belső szabályzatait betartja.

5. Az egyesület bevételei:
5.1. a tagok által befizetett tagdíjakból és szekció tagdíjakból
5.2. bel- és külföldi magán- és jogi személyek közérdekű felajánlásaiból,
5.3. a tagok, továbbá bel- és külföldi magán- és jogi személyek által az
egyesületnek átengedett vagyoni értékű jogokból (pl. ingyenesen átengedett szoftver
felhasználási joga) állnak. Az egyesület — avégett, hogy a jelen alapszabályban
foglalt célját meg tudja valósítani — gazdasági-vállalkozó tevékenységet is
folytathat.

6. Az egyesület szervezete:
6.1. Az egyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.
A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
1. az alapszabály megállapítása és módosítása,
2. az éves költségvetés meghatározása, és a mérleg elfogadása,
3. az intézőbizottság és az elnök éves beszámolójának elfogadása,
4. az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, valamint feloszlásának
kimondása,
5. az elnök, az elnökhelyettes és az intézőbizottsági tagok megválasztása,
felmentése, visszahívása; az elnököt és az elnökhelyettest a közgyűlés két évre
választja,
6. a tagdíj mértékének meghatározása,
7. az egyesület céljait megvalósító tevékenységeket tartalmazó munkaterv és az
egyesület gazdálkodási szabályait is magában foglaló szervezeti és működési
szabályzat elfogadása.
A ülést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Az összehívás
az elnök kötelezettsége. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a tagok
egyharmada — az ok és a cél megjelölésével — kéri. Az összehívás írásban történik

úgy, hogy a napirendet, a közgyűlés helyét és idejét tartalmazó meghívót a tagok
legalább 8 nappal a közgyűlés előtt megkaphassák. A közgyűlés határozatképes, ha
azon a tagok több mint 50%-a megjelent. A határozatképtelenség miatt elhalasztott
közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha napirendje
lényegesen nem tér el az elhalasztott közgyűlés napirendjétől. A közgyűlés döntéseit
a megjelentek egyszerű szavazattöbbségével, nyílt szavazással hozza, kivéve a
személyi döntéseket, amelyekben a tagok titkosan szavaznak.
6.2. Az egyesület ügyintéző szerve az intézőbizottság.
Az intézőbizottság tagjait a közgyűlés választja két évre. Az egyesület ügyintéző és
képviseleti szerveinek tisztségviselője csak az egyesületi rendes tag intézményében
dolgozó magyar állampolgár lehet. Az egyesület rendes tagjait e szervezetek
bármely munkatársa vagy alkalmazottja képviselheti. Az intézőbizottság négy tagból
áll. Az elnök hivatalból tagja az intézőbizottságnak. Az elnökhelyettes az
intézőbizottság tagjai közül kerül megválasztásra.

Az intézőbizottság hatáskörébe tartozik:
az egyesület céljait szolgáló tevékenységek koordinálása, döntéshozás,
a tagsági ügyekben (felvétel, kizárás, kiválás tudomásul vétele) való döntés,
az egyes szoftver szekciók létrehozása, a szekció tagdíjak megállapítása, a szekciók
pénzügyi helyzetének kezelése.
a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések előkészítése és végrehajtása.

Az intézőbizottság felel az egyesület jogszabály- és alapszabályszerű működéséért,
továbbá az egyesület gazdálkodásáért.
Az intézőbizottság működését szabályozó ügyrendet az egyesület szervezeti és
működési szabályzata tartalmazza.
Az egyesület ügyintéző szervének, az intézőbizottságnak a vezetője az elnök, akinek
hatáskörébe tartozik minden olyan kérdésben a döntés, amely nem tartozik a
közgyűlés vagy az intézőbizottság hatáskörébe. Az elnök gyakorolja a munkáltatói
jogokat az egyesület alkalmazottai felett. Az elnök sürgős szükség esetén eljárhat az
intézőbizottság helyett, azonban döntését utólagos jóváhagyásra be kell mutatnia az
intézőbizottság következő ülésén.
Az egyesületet az elnök, az elnökhelyettes vagy azok akadályoztatása esetén az
intézőbizottság bármely két tagja képviselheti.
Az intézőbizottság tagjai e-mail-ben egyeztethetnek és szavazhatnak.

7. Az egyesület megszűnése:

Az egyesület megszűnik feloszlással, más egyesülettel történő egyesüléssel,
feloszlatással, ill. megszűnésének megállapításával.

8. Egyéb rendelkezések:
A jelen alapszabály érvényességének, továbbá az egyesület létrejöttének feltétele,
hogy az egyesületet a Fővárosi Bíróság a társadalmi szervezetek nyilvántartásába
bejegyezze. A jelen alapszabályban nem rendezett kérdésekben az 1989. II.
törvényt, a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 16/1989. (II.
26.) MT rendelet, ill. az egyesület léte alatt e jogszabályokhelyébe lépő, mindenkor
hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

Budapest, 2013. szeptember 5.

