
A NYILAS MISI TEHETSÉGTÁMOGATÓ EGYESÜLET  
ALAPSZABÁLYZATA 

I. FEJEZET 
Általános előírások:  
1 cikkely: A NYILAS MISI TEHETSÉGTÁMOGATÓ EGYESÜLET nemkormányzati, 
apolitikus, nem profitorientált, független egyesület, a következőkben NYMTE. 
2. cikkely: A NYMTE tevékenységében nem tesz faji, vallási, nemzetiségi, nemi vagy 
politikai beállítottság vonatkozású megkülönbözetést. 
3 cikkely: Az Egyesület az Asociatia de protejare a celor talentati „Nyilas Misi” 
elnevezést viseli. 
4. cikkely: A NYMTE székhelye Kolozs (Cluj) megye Kolozsvár (Cluj-Napoca) 21 
Decembrie 1989 u. 116 sz. 
5. cikkely: A NYMTE határozatlan időtartamra jön létre. 

II. FEJEZET 
A NYMTE célja és célkitűzései 
6 cikkely: Társadalmi célkitűzései a következők: 
- a tehetséges gyerekek felfedezése és támogatása, a hátrányos társadalmi és nyelvi 
környezetből származó tanulók megsegítése és bármely más, ezekkel kompatibilis cél; 
- a tehetséges gyerekek pártfogása, ösztöndíjak és más anyagi, illetve pénzbeni 
támogatások nyújtása; 
- tantáborok szervezése és külföldi tanulmányokra való kiküldés továbbképzés céljából. 

II. FEJEZET 
Az egyesület vagyoni forrásainak kategóriái 
7. cikkely: A kezdeti vagyon a következőképen növelhető: 
a) helyi és külföldi jogi és természetes személyektől kapott adományok és hagyatékok, 
anyagi és pénzbeni támogatások, ingó illetve ingatlan javak; 
b) helyi és külföldi kereskedelmi társaságoktól, szervezetektől, egyesületektől stb. Jövő 
adományok és támogatások; 
c) az egyesület törvényes keretein belül megszervezett jövedelmező, szolgáltatási, 
kereskedelmi tevékenységekből összegyujtött jövedelmek. 

IV FEJEZET 
Tagok 
8. cikkely: A tag státust bármely román vagy külföldi természetes vagy jogi személy 
elnyerheti, aki az egyesülethez csatlakozik, elismeri és lekötelezi magát a statútum 
előírásainak tiszteletbetartására és pontosan, illetve idejében a felvállalt 
kötelezettségeinek eleget tesz. 
9. cikkely: A 14-18 év közötti fiatalok feliratkozása csak előzetes szülői belegyezéssel 
lehetséges.  
10. cikkely: A tagsági státus a Taggyűlés által jóváhagyott csatlakozási kérvény által 
szerezhető meg. 
11. cikkely: A NYMTE keretében a következő tagsági kategóriák léteznek: 
a) alapító tagok azon személyek, akik részt vettek a NYMTE megalapításában és 



megalapították a kezdeti tevékenységi alapot. 
b) a tagok természetes illetve jogi személyek, akik a megalakulás után csatlakoznak a 
NYMTE-hez. 
12. cikkely: A tagsági státus a következőképen veszíthető el:  
- kérésre 
- elhalálozás esetén 
- a NYMTE felszámolásakor 
- kizárás (a NYMTE-ból való kizárás a Taggyűlés határozata által történik, 
Alapszabályzata, Belső szabályzata előírásainak megszegése esetén és az egyesület 
céljaival és célkitűzéseivel ellentétes tevékenységek szervezése illetve támogatása 
esetén). 
- a tagságdíj ki nem fizetése két írásos figyelmeztetés után sem (azon tagok, akik nem 
tesznek eleget felvállalt kötelezettségeiknek, elveszítik a NYMTE-ben tagsági státusukat) 
13. cikkely: A tagsági státus visszaszerzése Taggyűlési határozat által lehetséges, 
amennyiben a kizárás okait eltávolították és pertinens biztosíték létezik arra, hogy a 
jövőben nem fordulnak elő. 
14. cikkely: A NYMTE tagjai a következő jogokat élvezik: 
a) szavazati joggal rendelkeznek 16. életévük betöltése után és bármely tisztségre 
megválaszthatók 18. életévük betöltése után, 
b) szavazhat és megválasztott lehet a NYMTE vezetőségi struktúráiba, 
c) szavazati joggal részt vehet a NYMTE Taggyűlésein, 
d) elsőbbséggel élvezheti a NYMTE szolgáltatásait, 
e) részt vesz a NYMTE által szervezett tevékenységeken, 
f) hozzáfér a NYMTE adatbázisaihoz 
g) szabadon kiléphet a NYMTE-ből, 
h) élvezi a NYMTE tagoknak nyújtott más kedvezményeket 
15. cikkely: A NYMTE tagokra a következő kötelezettségek hárulnak: 
a) tiszteletbe tartják az Alapszabályzatot, a Belső szabályzatot, a Taggyűlés és a Vezető 
tanács határozatait, 
b) tevékenykedjen a NYMTE céljának és célkitüzéseinek megvalósítására, 
c) idejében kifizeti a havi tagságdíjat és a Taggyűlés által kirótt más hozzájárulást, 
d) sem anyagi sem erkölcsi kárt ne okozzon a NYMTE vagy tagjainak és amennyiben 
mégis elofordultak, hozza őket helyre 
e) hozzájárul az adatbázishoz  
f) rendszeresen tájékoztatja a NYMTE-et a fontos folyamatban levő és elkövetkező 
projektekről és tevékenységekről, 
g) minden lakcímmódosítást jelez 

V. FEJEZET 
Vezetőségi, felülvizsgáló és segédszervek 
1. A Taggyűlés 
16. cikkely: A Taggyűlés a tagok összességéből álló vezetőségi szerv. 
17. cikkely: A Taggyűlés rendes és rendkívüli ülésszakokon jön össze. 
18. cikkely: A Taggyűlést rendes ülésre évente egyszer hívják össze, az elsőévharmad 
folyamán és rendkívüli ülésre akárhányszor a szükség kéri. 
19. cikkely: A Taggyűlést a vezetőségi tanács hívja össze vagy minimum a tagok 1/3-a. 



20. cikkely: A Taggyűlést legalább 20 nappal hamarabb, írásban hívják össze, a dátum, a 
hely és a napirend megjelölésével. 
21. cikkely: A Taggyűlés alapszabályzat szerinti, ha tagok legalább 2/3+1 van jelen. Ha 
az első összehívásra nincs meg a szükséges létszám, a Taggyűlést újra összehívják, 21 
napon belül, ugyanazon napirenddel. A második összehíváson, a Taggyűlés szabályosan 
gyült össze, függetlenül a jelenlevő tagok számától. 
22. cikkely: A Taggyűlési döntés a szavazatok egyszerű többségével születik, ½+1 a 
jelenlevők számából. 
23. cikkely: A Taggyűlést a NYMTE elnöke vagy alelnöke vezeti, akinek kötelessége a 
napirend vizsgálata előtt, a teljes szavazati jogú jelenlevők számának bemondása. 
24. cikkely: A Taggyűlés hatásköre: 
- megszavazza és módosítja a NYMTE Alapszabályzatát és Alapító okiratát 
- megválasztja és elbocsátja a vezető tanácsot és a cenzort 
- ellenőrzi a vezető tanács és a cenzor tevékenységét 
- leszögezi az egyesület stratégiáját és célkituzéseit 
- megválasztja és elbocsátja a cenzort 
- megszünteti és felszámolja az egyesületet és eldönti a felszámolás után fennmaradt 
javak rendeltetését 
- jóváhagyja a bevételi és költség mérleget és a könyvviteli mérleget 
2. A Vezető tanács 
25. cikkely: A Vezető tanács az alapító okiratban feltüntetett, három természetes 
személyből áll. 
26. cikkely: A Vezető tanácsot a Taggyűlés öt évre választja meg az alapító tagok és 
tagok sorából 
27. cikkely: A NYMTE elnökét a Taggyűlés négy évre választja meg az alapító tagok 
sorából. 
28. cikkely: A vezető tanács hatásköre: 
- összehívja a Taggyűlést 
- jóváhagyja az új tagok belépését, illetve a visszavonulásokat 
- alkalmazza és visszavonja az intési, megrovási és felfüggesztési szankciókat 
- létrehozza és felszámolja a specializált műszaki struktúrákat (osztályokat, bizottságokat, 
munkaköröket) és szabályozza ezeknek tevékenységét 
- megszabja és módosítja a NYMTE tagok havi tagságdíjának összegét és szükség szerint 
más járulékokat is módosít 
- kinevezi és elbocsátja a NYMTE személyzetét, megszabja mindenik fizetését a 
Taggyűlés által jóváhagyott státusjegyzék keretein belül 
- megszavaz vagy jóváhagy bármely más intézkedést, az alapszabályzat, a Taggyűlési 
határozatok vagy saját döntései előírásainak teljesítése céljából 
- jogi okmányokat köt az egyesület nevében és részére 
- megszerkesztheti a NYMTE Belső működési szabályzatát 
- felel a NYMTE tőkéjének és javainak megszerzéséért és felhasználásáért. E célból 
jogában áll javak-nyereségeket termelő tevékenységeket létrehozni és folytatni, és ezen 
nyereségeket teljes egészükben a NYMTE alapszabályzat szerinti céljainak elérésére 
használja fel, ide beleértve ennek fenntartását. E jövedelemhozó tevékenységek a 
következők: termelő, szolgáltató, kül-és belkereskedelmi. 
- felmutatja a Taggyűlésnek az elöző időszak tevékenységi beszámolóját és biztosítja 



ezen utóbbi határozatainak teljesítését, a bevételi és költség mérleg, a könyvviteli mérleg, 
a bevételi és költség költségvetés projektjének és az egyesület programprojektjének 
végrehajtását az elkövetkező évre. 
- a Vezető tanács működésére vonatkozó más részletet a Belső szabályzat határozza meg. 
29. cikkely: A Vezető tanácsban betöltött rendes tagsági hatóköre mellett, a NYMTE 
elnöke a következő specifikus feladatokat tölti be: 
- összehívja a Vezető tanácsot 
- elnököli a Taggyűlés és a Vezető tanács üléseit 
- aláírja NYMTE fontos iratait 
- vezeti, irányítja és ellenőrzi a Vezető tanács tevékenységét, biztosítván az 
alapszabályzat előírásainak teljesítését 
- a NYMTE-et képviseli az államhatalom szerveivel, az államigazgatási és a jogi 
szervekkel szembeni kapcsolataiban 
- biztosítja a javak és a tőke kezelését 
30. cikkely: Az alelnök 
- helyettesíti az elnököt, és amikor ezen utóbbi hiányzik, betölti hatókörét 
- biztosítja a Taggyűlés és a Vezető tanács összehívását 
- vezeti, irányítja és ellenőrzi a titkár és a könyvelő tevékenységét 
31. cikkely: A titkár 
- biztosítja a Taggyűlés és a Vezető tanács által megbeszélendő anyagok előkészítését 
- biztosítja a Taggyűlési és a Vezető tanács üléseinek jegyzőkönyv vezetését  
- felülvigyázza a titkári-gépelési tevékenységek teljesítését 
- jegyzőkönyv jegyzéket tart a Taggyűlések és a Vezető tanács üléseiről és naplót a 
tagokról és tagságdíjaikról 
3. A Cenzor 
32. cikkely: A NYMTE belső pénzügyi ellenőrzését a cenzor biztosítja, akit a Vezető 
tanács egy évre választ meg 
33. cikkely: A hatókör teljesítésére, a cenzor illetve a felügyelő bizottság:  
- ellenőrzi a NYMTE vagyonának kezelését 
- beszámolókat szerkeszt és mutat be a Taggyűlés elött 
- a Vezető tanács ülésien szavazati jog nélkül részt vehet 
4. Segédszervek 
34. cikkely: A szükségletek függvényében, a Taggyűlés beleegyezésével, a Vezető tanács 
alárendeltjeként segédszervek jöhetnek létre (jogtanácsos, ügyvezető, titkár-gépíró, 
pénztáros, kezelő, könyvelő stb.) 
Ezen személyek bérezését a státusjegyzéken előírásain belül történik, a vezető tanács 
jóváhagyásával. 
5. belső szabályzat 
35. cikkely: A tagok Belső szabályzatot hagyhatnak jóvá. A Belső szabályzat célja: 
- a NYMTE Alapszabályzat előírásainak értelmezési és alkalmazási módozatait  
- a jelen Alapszabályzat által nem szabályozott vagy kevésbé részletezett kérdések 
szabályozása 
36. cikkely: A Belső szabályzatot a Vezető tanács fogadja el és módosítja. 
37. cikkely: A Belső szabályzatot az Alapszabályzat és a hatályos törvények alapján 
hagyják jóvá, és ezeknek megfelelően alkalmazzák. 



VI. FEJEZET 
A NYMTE vagyonának és jövedelmeinek kiegészítése 
38. cikkely: A NYMTE vagyoni forrásai az alapító tagok pénzbeni hozzájárulásából 
állnak és ennek összege a NYMTE napján jegyzett 10.000.000 lej. 
39. cikkely: A NYMTE jövedelme a következőkből származik: 
- a tagok tagságdíja 
- a rendelkezésre álló összegek törvényes kereteken belül való kihelyezéséből származó 
kamatok és osztalékok 
- közvetlen gazdasági tevékenységekből származó jövedelmek 
- adományok, támogatások vagy hagyatékok 
- az állami költségvetéstől, az európai intézmények költségvetéséből és / vagy helyi 
költségvetésekből származó összegek 
- más a törvény által előirt jövedelmek  
40. cikkely: A NYMTE kereskedelmi társaságokat hozhat létre. E kereskedelmi 
társaságoktól származó osztalékok, ha nem kerülnek újra befektetésre, kizárólag a 
NYMTE célkitüzéseinek teljesítésére használhatók fel. 
41. cikkely: A pénzalapokra vonatkozó műveleteket a Vezető tanács hagyja jóvá. 
42. cikkely: A NYMTE vagyonát és ügyvezetését érintő egyéb részleteket a Belső 
szabályzat szabja meg.  

VII. FEJEZET 
A NYMTE megszüntetése és felszámolása 
43 cikkely: A törvény által előirt feltételeknek és módozatoknak megfelelően, figyelembe 
véve a XXVI / 2000 sz. Minisztériumi rendelet 54-72 c. 

VIII. FEJEZET 
Különleges rendelkezések 
44. cikkely: Az alapszabályzat jelen formájában, a NYMTE az egyesületjegyzékbe való 
bejegyzésétől hatályos. 
45. cikkely: Az alapító tagok elhalálozása esetén, ezeknek törvényes örökösei, 
amennyiben nagykorúak vagy ezen életév betöltése után, elnyerik a NYMTE alapító tagi 
státusát. 
46. cikkely: Valamely alapító tag a NYMTE-bol való kilépése nem jelenti a pénzbeni 
vagy anyagi hozzájárulásának a NYMTE vagyonból való visszavonását. 
47. cikkely: Valamely alapító tag visszavonulása vagy fegyelmi kizárása esetén, öt a 
NYMTE más tagja helyettesíthet, a vezető tanács határozata értelmében.  
A jelen alapszabályzatot az alapító tagok alapító Taggyűlése fogadta el 2004.07.22.-én.  

 


