A DEBRECENI EGYETEM PROFESSZORI KLUB
ALAPSZABÁLYA
egységes szerkezetben a 2013. május 22-én elfogadott módosításokkal

I.
Általános rendelkezések
1 A társadalmi szervezet neve:

Debreceni Egyetem Professzori Klub

Rövidített neve:

DE Professzori Klub

Angol nyelven:

University of Debrecen Professors’ Club

Rövidített neve angol nyelven:

UD Professors’ Club

2. A társadalmi szervezet székhelye:

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.,
Orvostörténeti Múzeum és Konferencia
Központ

II.
A társadalmi szervezet célja, feladata és tevékenységei
1. A Klub célja:
Lehetőséget teremteni a Debreceni Egyetem és a Református Hittudományi Egyetem
professzorainak és vendégeiknek szakmai, baráti találkozásokra elegáns, meghitt, barátságos környezetben. Célunk, hogy szakmai és kulturális otthont teremtsünk a klub rendes és tiszteletbeli tagjai számára, ahol megismerkedhetnek egymással, más egyetemek
tekintélyes képviselőivel, neves művészekkel, színesebbé, tartalmasabbá téve a munkás
hétköznapjaikat.
Célja az is, hogy a Klub székhelyén orvostörténeti gyűjteményt alakítson ki, illetve a
meglévő gyűjteményt gyarapítsa.
A Klub helyt ad kisebb tudományos konferenciáknak, s ilyet maga is szervez.
2. A Klub céljai elérése érdekében végzett tevékenységei:
A Klub tevékenysége egyrészt kötetlen, időhöz nem kötött magán látogatásokat és találkozókat, másrészt szervezett programokon való részvételt foglal magában.
A kötetlen alkalmak során szűkebb szakmai társaságok, professzoraink és vendégeink
találkozhatnak szakmai, baráti megbeszélésekre, egy ebéd, vagy vacsora közös elköltésére.
Ugyanakkor a Klub rendszeresen megszervezett színvonalas szakmai, kulturális és művészeti programokkal intellektuális élményt kíván nyújtani tagjainak és tiszteletbeli

tagjainak és vendégeiknek: beszélgetések híres tudósokkal, életpálya bemutatások, koncertek, előadói estek, író-olvasó és más találkozók szervezésével.
3. A Klub közhasznú tevékenységei:
A Klub közhasznú tevékenysége során az alábbi közfeladatokat látja el:
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. § (1) bekezdés ében a felsőoktatási intézmények alaptevékenységéül meghatározott oktatás, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység,
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 7. pontja szerinti kulturális szolgáltatás és a helyi közművelődési tevékenység támogatása,
- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 1. § (1) bekezdés
ében a kulturális örökség védelme
A Klub főtevékenysége:
9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
A II/1. pontban felsorolt célok elérése érdekében végzett közhasznú tevékenységek:
7021 PR, kommunikáció
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
A fenti feladatok teljesítése miatt a Klub közhasznú szervezetnek minősül.
4. A Klub politikamentes, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és azoktól támogatást nem
kap.
Országgyűlési, megyei, fővárosi, megyei jogú városi képviselő-testületi, helyi és európai
parlamenti képviselőjelöltet , valamint polgármester jelöltet a választásokon nem állít és
nem támogat.
5. A Klub biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.
6. A Klub működésével kapcsolatos információkat, szolgáltatási igénybevételének módját,
beszámolóit egy országos szaklapban és a Klub internetes honlapján kell nyilvánosságra
hozni.
7. A Klub vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végezhet.

A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére köteles fordítani.
III.
A társadalmi szervezet tagsága
1. A Klub tagjai:
A Klub rendes tagja lehet a Debreceni Egyetem és a Református Hittudományi Egyetem
egyetemi tanára, főiskolai tanára, professzor emeritusa/emeritája és emeritus tanácsadója, valamint a Debreceni Egyetemen vagy valamelyik jogelőd intézményében végzett, de
más hazai vagy külföldi egyetemen dolgozó egyetemi tanár, főiskolai tanár, aki a Klub
céljaival egyetért, és a Klub honlapján a regisztrációs nyilatkozatot kitölti. A tag „Debreceni Egyetem Professzori Klub” kártyát kap.
A Debreceni Egyetem díszdoktorai a Klub tiszteletbeli tagjai, akik részt vehetnek a
Klub rendezvényein, és használhatják a Klub helyiségeit, és kötelesek a Klub erkölcsi
támogatására, jó hírnevének öregbítésére.
A Klub pártoló tagja lehet az az egyetemmel évek óta oktatási, kutatási, gazdasági területen együttműködő gazdálkodó szervezet, amely a jelentkezésekor vállalja, hogy minimum évi 500.000,- Ft-al támogatja a Klub tevékenységét. Az első évi támogatást a jelentkezéssel egyidőben, a következő évi támogatást legkésőbb minden év június 30-ig kell
befizetni a Klub számlájára. A jelentkezést a Klub elnökségéhez kell benyújtani, amely
30 napon belül dönt a felvételről, s döntéséről írásban értesíti a jelentkezőt. A felvételi
kérelem elutasítása esetén a befizetett összeget 3 munkanapon vissza kell utalni a jelentkezőnek. A pártoló tag minden 100.000,- Ft-os támogatási összeg után egy „Debreceni Egyetem Professzori Klub Pártoló tagja” kártyát kap, melyet döntése szerint juttathat vezető beosztású dolgozóinak. A pártoló tag jogai és kötelezettségei megegyeznek
a tiszteletbeli tag jogaival és kötelezettségeivel.
Ugyancsak a Klub pártoló tagja lehet az a természetes személy, akinek elhunyt házastársa a Debreceni Egyetem egyetemi vagy főiskolai tanára volt, és vállalja az éves tagdíj
megfizetését.
A gazdálkodó szervezet pártoló tagok száma összesen nem haladhatja meg a tízet.
A továbbiakban az alapszabályban a „tag” megjelölés alatt a rendes tagokat kell érteni,
ahol az alapszabály a tiszteletbeli tagokra utal, a „tiszteletbeli tag”, ahol a pártoló tagokra utal, a „pártoló tag” megjelölést tünteti fel.
2. A Klub rendes tagjának jogai:
a/ részt vehet a Klub rendezvényein, közgyűlésén, a közgyűlés határozatainak meghozatalában,
b/ észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a működéssel kapcsolatban, indítványt tehet a Klubot érintő kérdések megtárgyalására,

c/ a Klub helyiségeinek használata,
d/ előzetes egyeztetés alapján rendezvényeket szervezhet, vendégeket fogadhat,
e/ felvilágosítást kérhet a Klub tevékenységéről, amelyre a vezetőség 30 napon belül köteles választ adni,
f/ választhat és választható a Klub ügyintéző és képviseleti szervébe, illetve tisztségeire,
 indítványt tehet a közgyűlési és az elnökségi ülés napirendi pontjaira,
 betekinthet a Klub nyilvántartásába,
 a Klub bármely szervének törvénysértő határozatát 30 napon belül bíróság előtt
megtámadhatja.
3. A Klub rendes tagjának kötelezettségei:
a/ az alapszabály, a közgyűlés és az elnökség határozatainak betartása,
b/ részvétel a Klub munkájában, az alapszabályban meghatározott célok megvalósításának elősegítése
c/ a közgyűlés által megállapított éves tagdíj minden év március 31. napjáig történő
megfizetése. Az alakulás évében a szervezet bejegyzéséről szóló végzés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell befizetni a 2010. évre, az alakuló ülésen megállapított tagdíjat.
d/ a tag a kötelező tagdíjon felül önkéntes felajánlást is tehet.
4. A rendes és a tiszteletbeli tagsági jogviszony megszűnése:






a tag halálával,
a társadalmi szervezet megszűnésével,
kilépéssel,
a tagsági jogviszony alapjául szolgáló cím megszűnésével,
a Debreceni Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszonya megszűnésével.

5. A pártoló tagsági jogviszony megszűnik a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnésével, és akkor is, ha a pároló tag a felvételét követő években legkésőbb március 31ig nem fizeti meg a minimum 500.000,- Ft támogatást a Klub részére. A magánszemély
pártoló tagság a tag halálával, kilépésével szűnik meg.
IV.
A társadalmi szervezet szervezeti felépítése
A Klub szervei: a közgyűlés és az elnökség, Felügyelő Bizottság, vezető tisztségviselője az
elnök.

1. A közgyűlés
a/ A társadalmi szervezet legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.
b/ A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Ülései nyilvánosak.
c/ A közgyűlést az elnökség hívja össze a hely, időpont és napirendi pontok közlésével.
A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére legalább 8 nappal a közgyűlés időpontja előtt meghívót kell küldeni postai úton, vagy személyesen kell azt átadni az átvétel időpontjának írásbeli rögzítése mellett.
d/ A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
e/ Ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés nem lenne határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes, amely tényre azonban a tagok figyelmét
a meghívóban fel kell hívni. Ha a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés
nem az eredeti közgyűlés időpontjával egyező munkanapon kerül megtartásra, úgy a
tagok részére új meghívót kell küldeni, melyben ismét tájékoztatni kell őket távolmaradásuk következményeiről.
f/ A közgyűlést össze kell hívni, ha:
 a tagok legalább 1/3-a a napirendi pontok, a cél és az ok megjelölésével írásban
kezdeményezi,
 a bíróság elrendeli.
g/ A tagok legalább 1/3-a által aláírt, a közgyűlés összehívására vonatkozó és a felvenni kívánt napirendi pontokat, a célt és az okot tartalmazó, az elnökségnek megküldött írásbeli kérelemre az elnökség a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontra összehívja a közgyűlést.
h/ A közgyűlésen valamennyi tag egyenlő szavazattal rendelkezik.
i/ A közgyűlés üléseit az elnök vezeti.
j/ A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
k/ A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a Klub elnöke és a Közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia
kell a Közgyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket, a napirendi pontokat, továbbá az
ülésen történteket, az elhangzott nyilatkozatokat, a hozott döntéseket (határozatokat), az azokat támogatók és ellenzők számát, illetve a tartózkodókat. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet, melynek tartalmazni kell a tag és képviselője
nevét, székhelyét, illetve lakcímét, a képviselő aláírását.
l/ A Közgyűlés üléseire az Elnök tanácskozási joggal más személyeket is meghívhat.
m/ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 a társadalmi szervezet feloszlásának, más ilyen szervezettel történő egyesülésének a kimondása,
 az alapszabály elfogadása, módosítása,
 az elnökség és az elnök nyílt szavazással történő megválasztása,
 az éves tagdíj mértékének megállapítása,






az éves költségvetés meghatározása,
az elnökség éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása,
az éves költségvetés elfogadása,
döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.
n/ A Klub az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni, melyet a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hagy jóvá.
2. Az elnökség
a/ A Klub ügyintéző szerve az öt tagú elnökség, mely az elnökből, két elnökhelyettesből,
kincstárnokból és egy elnökségi tagból áll. Tisztsége alapján tagja az elnök.
Az elnökség tagjai maguk közül választják meg a két elnökhelyettest és a kincstárnokot.
b/ Az elnökség tagjainak megbízatása 3 évre szól.
c/ Az elnökség tagja olyan személy lehet, aki megfelel az egyesülési jogról szóló 1989.
évi II. törvény 8. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek.
d/ Az elnökség dönt mindazon kérdésben, melyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
e/ Az elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az elnökséget az
elnök hívja össze, legalább az ülés előtt három nappal postai úton megküldött, a napirendi pontokat is tartalmazó írásbeli meghívóval. Az elnökség ülései nyilvánosak.
f/ Az elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább hárman jelen vannak.
g/ Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
h/ Az elnökség feladata és hatásköre:
 a közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a közgyűlés
munkáját elősegítő szervező tevékenység,
 a költségvetés és a beszámoló elkészítése,
 minden olyan eljárás, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
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3. A Felügyelő Bizottság
Az alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzését a vezető szervtől elkülönülő 3 tagú Felügyelő Bizottság végzi, melynek tagjait a közgyűlés választja meg. A
Felügyelő Bizottság maga közül választja meg elnökét.
A Felügyelő Bizottság évente legalább egyszer köteles ülésezni, amely ülésen az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a Közgyűlés döntése előtt köteles véleményezni.
Tagjai a Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.
A Felügyelő Bizottság ülését az elnöke hívja össze, és akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen van. Döntéseit egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza.
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
Ennek során az elnöktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet a Klub könyveibe és irataiba, azokat
megvizsgálhatja.
A Felügyelő Bizottság köteles az elnököt tájékoztatni és a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Klub működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé;
b) az Elnökség tagjai felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Közgyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés
összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
Ha a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó Hajdú-Bihar Megyei Főügyészséget.
4. A Klub elnöke
a/ Az elnököt a közgyűlés választja meg.
b/ Az elnök feladata és hatásköre:
 az elnökség összehívása,
 a közgyűlés és az elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása,
 a közgyűlés és az elnökség üléseinek vezetése,
 utalványozási jog gyakorlása,
 a Klub képviselete,
 a Klub munkavállalói feletti munkáltatói jogkör gyakorlása.
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c/ Az Elnök mind a Közgyűlés, mind az Elnökség üléseiről köteles olyan nyilvántartást
vezetni, melyből a Közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők száma megállapítható.
A nyilvántartásban fel kell tüntetni a határozat számát és meghozatalának időpontját.
Az Elnök köteles gondoskodni arról, hogy a Közgyűlés, az Elnökség döntéseit az
érintettek megismerjék, ezért a hozott döntéseket velük írásban, a Debreceni Egyetem
területén működő Medipost Kft.-nek az átvételt igazoló kézbesítésével, vagy ajánlott
postai küldemény útján köteles közölni. A Klub a Közgyűlés és az Elnökség döntéseit a honlapján hozza nyilvánosságra.
Minden évben, az üzleti évet követő év május 31-ig köteles letétbe helyezni a számviteli beszámolót az Országos Bírósági Hivatalnál, és legkésőbb június 30-ig az előző
évről készült közhasznúsági jelentést köteles közzétenni a Klub saját honlapján.
d/ Az Elnök köteles gondoskodni arról, hogy a Klub működésével kapcsolatban keletkezett iratokat munkaidőben, 8-16 óráig a Klub székhelyén előzetes egyeztetés után
meg lehessen tekinteni. A megtekintendő iratokról a kérelmező saját költségére (10,Ft/oldal) másolat kérhető.
e/ A Klub működését, szolgáltatásai igénybevételének módját, beszámolóit a saját és a
Debreceni Egyetem internetes honlapján kell nyilvánosságra hozni.
5. Az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések
a/ A Közgyűlés, az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján
 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A második pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Klub által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
b/ A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Klub vezető tisztségviselője az, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző
két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
c/ Az Elnök, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
d/ A Klub vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) ugyanannál a szervezetnél a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
e/ Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy és közeli hozzátartozója sem, aki
- az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
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jogszabály másként nem rendelkezik,
az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül, kivéve a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a tagoknak a tagsági viszonyuk alapján
nyújtott, a jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást.
V. A társadalmi szervezet képviselete

1.

A Klubot az elnök képviseli.

2. Az elnök akadályoztatása esetén helyettesként bármely elnökségi tag eljárhat.
3. A Klub bankszámlája fölötti rendelkezési jogot az elnök és a kincstárnok együttesen
gyakorolja.
VI. A társadalmi szervezet vagyona és gazdálkodása
1. A Klub bevételei:
 az éves tagsági díj,
 a tagok, egyéb természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek
által felajánlott támogatások, adományok,
 a gazdasági tevékenységből származó bevételek,
 a rendezvényekből származó bevételek
 egyéb tevékenységéből származó bevételek.
2. A Klub bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért vagyonával felel. Tartozásaiért
a tagok – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.
3. A Klub gazdálkodási tevékenységet csak másodlagos jelleggel, céljai megvalósítása érdekében végezhet.
VII. A társadalmi szervezet megszűnése
1. A Klub megszűnik:
 feloszlással,
 más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
 feloszlatásával,
 megszűnésének megállapításával.
2. Megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése utáni – vagyona felhasználásáról a közgyűlés dönt.

10

VIII.
A társadalmi szervezet felügyelete,
1. A Klub feletti adóellenőrzést a székhelye szerint illetékes állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet a közhasznú működés tekintetében az illetékes ügyészség látja el.
IX.
Záró rendelkezések
1. A társadalmi szervezet a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre.
2. Ezen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. Törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Debrecen, 2013. május 22.

…...……………………….
Dr. Ács Géza Istvánné
sz. Oláh Éva
a Klub elnöke

