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A Felsőoktatási Irányítástechnikai Oktatásmódszertani Egyesület (FIOM) alakuló közgyűlésén
részvevő tagok egyhangúlag elhatározták, hogy az Alkotmányban biztosított egyesülési jogukkal
élve, az 1989. évi II. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével társadalmi szervezetet:
egyesületet hoznak létre és működtetnek.
A tagok a 2009. április 1. illetve 2010. április … napján megtartott Közgyűlésén döntést hoztak az
Alapszabály módosításáról, illetve arról, hogy az Egyesület a jövőben az 1997. évi CLVI. törvény
alapján
közhasznú szervezetként
működik. Ennek érdekében a Közgyűlés az alábbi Alapszabályt fogadja el.
I.
Bevezető rendelkezések
1. Az Egyesület neve:

Felsőoktatási Irányítástechnikai Oktatásmódszertani
Egyesület

Rövidített neve

FIOM

Angol elnevezése:

Didactic Society for Control Engineering in Higher
Education

2. A Egyesület székhelye:

1081 Budapest, Népszínház utca 8.

3. Az Egyesület működési területe
A Egyesület működési területe elsősorban a magyar felsőoktatási intézmények székhelye és
környéke. Az Egyesület tagjai azonban elhatározzák, hogy az egyesület – ezen prioritást figyelembe
véve – az egész ország területén kifejti a tevékenységét.
4. Az Egyesület működésével kapcsolatos általános elvek
Az Egyesület valamennyi tagja elfogadja azt az általános elvet, hogy az Egyesület csak olyan
tevékenységet és működést fejt ki, amely nem ellentétes az Alkotmánnyal, nem valósít meg
bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, és nem jár mások jogainak,
szabadságának sérelmével. Az Egyesület csak olyan tevékenységet folytat, amelyet törvény nem
tilt.
Az Egyesület bélyegzője:
1 db címbélyegző
(négyszögletes, tartalma:
 az Egyesület teljes neve
 székhelye
 telefonszáma, telefax száma
 adószáma)
2 db sorszámozott körbélyegző
(tartalma:
 az Egyesület teljes neve, körben elhelyezve
 középen címer és sorszáma, 1. illetve 2.)
5. Az Egyesület működésének időtartama
Az Egyesületet az alapító tagok határozatlan időre hozták létre.
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6. Az Egyesület törvényességi felügyelete
Az Egyesület törvényességi felügyeletét az illetékes főügyészség látja el.
7. Az Egyesület nyilvántartásba vétele
Az Egyesületet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság vette nyilvántartásba. Az Egyesület jogi személy.
Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé.

II.
Az Egyesület célja, főbb feladatai
8. Az Egyesület célja
Az Egyesület alapvető célja, hogy a műszaki felsőoktatási intézmények közötti együttműködést
elősegítse az Irányítástechnika oktatásával kapcsolatos területeken, és ennek keretében módszertani
segítséget nyújtson az oktatási anyagok elkészítése terén. További célja az Egyesületnek, hogy a
felsőoktatási intézmények hallgatói kapcsolatát koordinálja. Az Egyesület a fenti célok elérése
érdekében pályázatokon kíván részt venni.
9. Az Egyesület alapvető feladatai
1.
2.
3.
4.
5.

A műszaki felsőoktatási intézmények közötti együttműködés elősegítése;
Az irányítástechnika és a hozzá kapcsolódó tantárgyak tartalmi egységesítése és fejlesztése;
Az oktatás eszközeinek, módszereinek egységesítése és korszerűsítése;
Oktatási anyagok (jegyzetek, segédletek, példatárak stb.) kidolgozása, kiadása;
Az egységes eszközrendszer megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása
pályázatok és szponzori támogatások elnyerésével, illetve vállalkozási bevételekből;
6. A különböző főiskolák diákjai közötti kapcsolat biztosítása versenyek, szakmai gyakorlatok
és egyéb rendezvények szervezésével;
7. Kiegészítő jelleggel vállalkozási tevékenység folytatása a fenti célok anyagi finanszírozása
érdekében, elsősorban kiadói tevékenységgel, rendezvényszervezéssel és továbbképzési
tevékenységgel.

Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi
közhasznú tevékenységeket kívánja folytatni:
 tudományos tevékenység, kutatás [1997. évi CLVI törvény 26.§ c) 3. pont];
 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés [1997. évi CLVI törvény 26.§ c)
4. pont];
 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése [1997. évi
CLVI törvény 26.§ c) 11. pont];
 gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet [1997. évi CLVI
törvény 26.§ c) 10. pont];
 euroatlanti integráció elősegítése [1997. évi CLVI törvény 26.§ c) 19. pont].
Az Egyesület cél szerinti közhasznú tevékenységi körei
Könyvkiadás
Napilapkiadás
Egyéb kiadói tevékenység
Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
Felsőfokú oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység
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Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez, befektetési tevékenységet nem folytat. Közhasznú szolgáltatásaiból
tagjain kívül más is részesülhet, gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt az
Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, az Egyesület pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt, illetve azoktól anyagi támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselői,
megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.
III.
A tagok jogai és kötelességei
10. A tagsági jogviszony létrejötte
Az Egyesület tagja lehet minden magyar és külföldi magánszemély, jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a belépési nyilatkozatban kötelezettséget
vállal az Alapszabály elfogadására és az Egyesületben történő tevékeny részvételre.
11. A tagsági jogviszony létrejötte és megszűnése
Az Egyesületbe történő belépés önkéntes. A tagsági viszony a tagfelvétellel jön létre.
A tagsági jogviszony megszűnik
 önkéntes kilépéssel
 kizárással, ha a tag az Egyesület Alapszabálya ellen súlyosan vét (például jelentős
díjhátraléka van), illetve nem az általános erkölcsi és etikai magatartásformának
megfelelően végzi a tevékenységét. A kizárásról a Közgyűlés határoz.
 magánszemély tag halálával, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező tag
megszűnésével
12. Tagfelvétel, tagnyilvántartás
Az Egyesületben a tagok felvételéről a Közgyűlés dönt.
Ezt megelőzően az Elnökség dönt arról, hogy támogatja-e a belépő tag kérelmét. Ezen
véleményéről az Elnökség a közgyűlési végső döntés meghozatala előtt tájékoztatja a Közgyűlést.
Az Elnökség köteles az Egyesület tagjairól folyamatos nyilvántartás vezetni.
13. Az Egyesület tagjainak jogai
 valamennyi tag részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein;
 véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet, az Egyesületet érintő bármely kérdésben;
 az Egyesület törvényességi felügyeleti szervénél indítványozhatja az Egyesület jogszabályt
sértő határozatának megsemmisítését;
 az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30
napon belül a bíróság előtt megtámadhatja;
 az Egyesület bizottságaiban, testületeiben – az Elnökség illetve a Közgyűlés által
meghatározott feltételek szerint – közreműködhet;
 részt vehet az Egyesület rendezvényein, és igénybe veheti az Egyesület szakembereinek
segítségét, az Egyesület által nyújtott esetleges kedvezményeket.
14. Az Egyesület tagjainak kötelezettségei
 az Egyesület tagja köteles az Alapszabályt betartani, az Egyesület Közgyűlésének ügyintéző
és képviseleti szerveinek határozatait végrehajtani;
 Köteles a tagsági díjat megfizetni, és az Egyesület vagyonát megóvni;
 köteles azon etikai elvárásoknak megfelelni, amelyek a FEANI etikai kódexében
szerepelnek.
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IV.
Az Egyesület szervezete
15. Az Egyesület szervei
Közgyűlés, Elnökség, Ellenőrző Bizottság, Bizottságok
Az Egyesület vezető tisztségviselői az 1997. évi CLVI. törvény 26. § m) pontja alapján az
ügyintéző (Elnökség) és képviseleti, illetve felügyelő szervnek (Ellenőrző Bizottság) elnöke és
tagjai. Személyük és egyes adataik a jelen Alapszabály adott szakaszánál van részletezve.
16. Közgyűlés
Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességből álló Közgyűlés, melynek ülései nyilvánosak.
A Közgyűlést szükség szerint, de évenként legalább egyszer össze kell hívni. Az Egyesület
Közgyűlését össze kell hívni akkor is, ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével azt
kívánja, vagy a bíróság az összehívását elrendeli, illetve a törvényességi felügyeletet ellátó szerv azt
indítványozza.
A Közgyűlést az Elnökség hívja össze, írásban, a meghívó – utólag bizonyítható módon történő –
megküldésével. A meghívón fel kell tüntetni a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat, valamint
a határozatképtelenség miatt az eredeti napirendi pontokkal megismételt Közgyűlés időpontját.
A meghívót a Közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább nyolc nappal kell a tagok részére
kézbesíteni.
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati jogok 50%-ával rendelkező tagok + 1
tag jelen van.
Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést 30 napon belüli időpontra kell összehívni. A
megismételt Közgyűlés a megjelentek szavazatszámától függetlenül határozatképes, ha erről a
tagokat a meghívóban előre tájékoztatták.
A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre – amennyiben nem az eredeti közgyűléssel
azonos napon kerül megtartásra – új meghívót kell küldeni, és ez a megismételt közgyűlés – azonos
napirend mellett is – csak akkor határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül, ha mind az
eredeti, mind a megismételt közgyűlésre szóló meghívó tartalmazza ezen jogkövetkezményre való
figyelmeztetést.
Az Egyesület Közgyűlése határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, az I. sz. melléklet szerinti
szavazati arányok, szabályok szerint.
Szavazategyenlőség esetén a kérdést újból szavazásra kell bocsátani. Titkos szavazás esetén a
kérdést újbóli szavazásra kell bocsátani, lehetőleg ugyanazon a Közgyűlésen.
Kétharmados szótöbbség szükséges:
 az Alapszabály megállapításához és módosításához;
 az Egyesület feloszlatásának, más egyesülettel történő
megszűntetésének elhatározásához;
 az Elnökség és Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztásához.

egyesülésének,

illetve

A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza; titkos szavazásra csak kivételes esetben,
személyiségi jogok megóvása érdekében, a jelen lévő szavazatok 50 %-ának indítványára kerülhet
csak sor.
Határozatok és nyilvánosság
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell a megjelentek névsorát, a
Közgyűlés lefolyásának lényegesebb mozzanatait, a napirendi pontokat, az indítványokat illetve a
határozatokat/döntéseket (tartalmát, időpontját, hatályát), a határozatot támogatók és ellenzők
számarányát és lehetőség szerint személyét. A jegyzőkönyvet két példányban kell elkészíteni,
melyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a Közgyűlés elején megválasztott 2 (kettő)
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személy aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyv egy példányát 15 napon belül a felügyelő szervnek
meg kell küldeni. A jegyzőkönyvet az Egyesület köteles megőrizni.
A Közgyűlésen született döntésekről nyilvántartást (határozatok tára) kell vezetni, amelynek
tartalmaznia kell a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, valamint a határozatot támogatók és
ellenzők számarányát és személyét (nyílt szavazás esetén). A Közgyűlés döntéseit, valamint az
ezeket tartalmazó jegyzőkönyvet az érintetteknek – 15 napon belül – az Elnök igazolható módon
megküldi. Az Elnökség a Közgyűlés döntéseit a székhelyén elhelyezett hirdető táblán, honlapján
hozza nyilvánosságra.
17. A Közgyűlés hatásköre
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 az Alapszabály megállapítása és módosítása;
 az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása;
 döntés a tagfelvétel és kizárás kérdésében;
 a tagsági díj mértékének meghatározása;
 az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása;
 az Egyesület költségvetésének (mérlegének) meghatározása, elfogadása.
Az Egyesület tagjai elhatározzák, hogy az ügyintéző és képviseleti szerveket illetve ennek tagjait
nyílt szavazással, kétharmados szótöbbséggel kívánják megválasztani.
18. Elnökség
Az Elnökség az Egyesület általános hatáskörű választott ügyintéző szerve. Az Elnökség az
Alapszabály és a Közgyűlés határozatainak megfelelően intézi a hatáskörébe tartozó feladatokat,
szervezi az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását.
Az Elnökség 3 főből áll. Az elnökségi tagok – akik tetszőleges alkalommal megválaszthatók –
megbízatása 2 évre szól. Az elnökség tagjai közül Elnököt választ. Az Elnök megbízatása 2 évre
szól. Nem választható meg elnökségi tagnak az, akit a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltottak,
illetve akivel szemben a jogszabályok összeférhetetlenséget vagy kizáró okot állapítanak meg.
Az Elnökséget az Elnök képviseli.
Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal tartja. Az Elnökség
üléseit az Elnök hívja össze, írásban, a napirendi pontok megjelölésével, legalább nyolc nappal az
elnökségi ülés előtt. Az Elnökség üléseit az Elnök vezeti. Az Elnökség határozatképes, ha azon az
Elnökség minden tagja jelen van. Az Elnökség határozatait – ha a jelen Alapszabály kivételt nem
tesz – egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén újból szavazásra kell bocsátani a
kérdést. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
Az Elnökség tagjai az Egyesület tisztségviselői.
Az Egyesület mindenkor figyelembe veszi – mind a közgyűlés, mind az elnökség, mind az
ellenőrző bizottság tekintetében – az 1989. évi II. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket, amely szerint a társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének tagja az
lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
a) magyar állampolgár,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezik, vagy
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya
alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel
rendelkezik.
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Az Egyesület mindenkor figyelembe veszi – mind a közgyűlés, mind az elnökség, mind az
ellenőrző bizottság tekintetében –, hogy a vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség 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 a társadalmi szervezet által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Határozatképtelenség esetén a megismételt elnökségi ülést 30 napon belüli időpontra kell
összehívni. A megismételt ülés már 2 fő jelenlétével is határozatképes, ha erről az elnökségi tagokat
a meghívóban előre tájékoztatták, és napirendi pontokat nem változtatták meg
Amennyiben a jelen Alapszabály vagy más szabályzat másként nem rendelkezik, működésére a
továbbiakban a Közgyűlésre vonatkozó szabályok irányadók, az értelemszerű különbségek
figyelembevételével.
Az elnökségi tagság a megbízatás lejártával, önkéntes lemondással, illetve a tag halálával szűnik
meg.
19. Az Elnökség hatásköre
 az Egyesület tevékenységének irányítása;
 a Közgyűlés előkészítése, összehívása;
 az Egyesület fejlesztési koncepciójának, céljainak, költségvetésének kidolgozása;
 saját munkatervének és üléstervének elfogadása;
 az éves beszámoló elkészítése, a költségvetés illetve a mérleg elkészítése;
 az Egyesület sikeres működéséhez szükséges feltételek megteremtése, biztosítása;
 az Egyesület belső munkaszervezetének, elnökségi ad-hoc bizottságok létrehozása;
 a munkáltatói jogok gyakorlása;
 döntés minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály nem utal más szerv kizárólagos
hatáskörébe.
20. Az Elnökség tagjai
név: Dr. Bencsik Attila
anyja neve:

elnök
cím: 1092 Budapest, Ráday u. 30.

név: Dr. Neszveda József
anyja neve:

társelnök
cím: 1038 Budapest, Diófa u. 2.

név: Dr. Nagy István
anyja neve:

társelnök (titkár)
cím: 2900 Komárom, Liget köz 4.

21. Az Egyesület képviselete
Az Egyesületet az Elnök egyszemélyben és önállóan képviseli harmadik személyek és a hatóságok
előtt.
Az Elnök távollétében az Elnökség másik két tagja együttesen jogosult a képviseletre.
22. Ellenőrző Bizottság
A Közgyűlés által megválasztott Ellenőrző Bizottsági tagok (3 fő: elnök és két tag) mandátuma két
évre szól, tetszőleges alkalommal újraválaszthatók. A tisztségviselőket a Közgyűlés választja meg.
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Az Ellenőrző Bizottság tagjai:
név: Dr. Katona László
anyja neve: Jászberényi Katalin

elnök
cím: 1028 Budapest, Kokárda u. 27.

név: Dr. Gyeviki János
anyja neve: Farkas Etelka

tag
cím: 6722 Szeged, Szentháromság u. 4.

név: Helmich József
anyja neve: Studer Amália

tag
cím: 7150 Bonyhárd, Kossuth L. u. 22.

Az Ellenőrző Bizottság felügyeli és ellenőrzi az Egyesület működését, gazdálkodását. Ennek során
betekinthet az Egyesület könyveibe, irataiba, a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület
munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet. Ügyrendjét maga szabja meg.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Elnökségi ülésen.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai kötelesek a tudomásukra jutott szabálytalanságokat, jogsértéseket,
illetőleg a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény felmerülését, vagy az egyesület
érdekeit egyébként súlyosan sértő eseményt vagy mulasztást a Közgyűlés tudomására hozni,
szükség esetén a Közgyűlés összehívását kezdeményezni.
Ha a Közgyűlés vagy az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet.
Az Ellenőrző Bizottság hatáskörét és működését az 1997. évi CLVI tv 11.§ bekezdése határozza
meg. Amennyiben a jelen Alapszabály vagy más szabályzat másként nem rendelkezik, működésére
a továbbiakban az Elnökségre vonatkozó szabályok az irányadók, az értelemszerű különbségek
figyelembevételével.
Az Ellenőrző Bizottság elnöke minden Közgyűlésen köteles beszámolni az Ellenőrző Bizottság
munkájáról.
23. Az Egyesület bizottságai
Az Egyesület szükség esetén egyes részfeladatok ellátására bizottságokat működtethet. A
bizottságok feladatkörét és hatáskörét a Közgyűlés esetenként állapíthatja meg. Az Elnökség
feladatainak támogatására, munkájuknak elősegítésére ad-hoc bizottságokat hozhat létre. A
bizottságok véleményező és javaslattevő szervek, önálló érdemi döntést nem hozhatnak.
V.
Az Egyesület gazdálkodása
24. Az Egyesület bevételei
 tagsági díjak
 nem tag személyek és szervezetek anyagi támogatásai
 állami támogatások
 rendezvények szervezéséből származó-, illetve reklám bevételek,
 kiegészítő tevékenységként folytatott vállalkozások gazdasági eredménye
 egyéb bevételek
Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik.
Az Egyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdasági vállalkozási
tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a közhasznú társadalmi szervezetek
gazdálkodási tevékenységéről szóló jogszabályok szerint végzi.
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A Közgyűlés évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehatásához felhasználható
pénzeszközök mértékéről, felosztások módjáról.
Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet az Egyesület
székhelyén, előre egyeztetett időpontban.
A Közgyűlés hatáskörébe tartozik az éves beszámoló jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés
elfogadása – melyről az általános szabályoknak megfelelő – eljárással határoz.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
 a számviteli beszámolót;
 a költségvetési támogatás felhasználását;
 a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
 a cél szerinti juttatások kimutatását;
 a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértékét;
 a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét;
 a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
 mindazon dokumentumot, amelyet jogszabály előír.
25. Az Egyesület felelőssége tartozásaiért
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagfizetésen túl – az Egyesület
tartozásaiért nem felelnek saját vagyonukkal.
26. Rendelkezés az Egyesület vagyonáról az Egyesület megszűnése esetére
Az Egyesület megszűnése esetén a vagyonának sorsáról a Közgyűlés dönt. Amennyiben az
Egyesület feloszlatással megszűnik, vagy az Egyesület megszűnését állapítják meg, és az Egyesület
Közgyűlése a vagyon hovafordításáról nem rendelkezne, úgy a hitelezők kielégítése után
fennmaradó vagyon olyan alapítvány támogatására rendelődjön, amely a jelen egyesületi célokkal
összhangban lévő célokat támogat.
VI.
Az Egyesület megszűnése
27. Az Egyesület megszűnik
 ha a Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel hozott határozatával elhatározza az Egyesület
jogutód nélküli megszűnését;
 az Egyesület más egyesülettel egyesül;
 az Egyesületet a bíróság feloszlatja vagy megállapítja az Egyesület megszűnését;
 jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.
28. Az egyesületi tagdíjak mértékét kizárólag a Közgyűlés jogosult megállapítani. A tagdíjról a
Közgyűlés évente dönt.
VII.
Vegyes rendelkezések
A jelen Alapszabályban nem érintett kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései irányadók.
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Az Egyesület működésének, tevékenységének és gazdálkodásának adatait, az általa végzett
szolgáltatás igénybevételének módját, illetve beszámolóit a FIOM hírek című időszaki kiadványban
illetve a FIOM honlapon rendszeresen közzéteszi.
Az Egyesület a tisztségviselői (elnökségi- illetve ellenőrző bizottsági tagok) kijelölésénél
figyelembe vette, és a jövőben is mindenkor figyelembe veszi a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. törvény 8. és 9. § bekezdésében, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény 8. § bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi szabályokat.
Az Egyesület jelen Alapszabályát, mint a tagok akaratával mindenben egyezőt a Közgyűlés
elfogadta.
Kelt: Budapest, 2010. április 2.
……………………………………
Dr. Bencsik Attila
a Felsőoktatási Irányítástechnikai
Oktatásmódszertani Egyesület elnöke
Előttünk, mint tanúk előtt:
1. név: ............................................................

2. név: ............................................................

cím: ............................................................

cím: ............................................................
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