A Magyar Hospice-PalliatívEgyesü|etAlapszabálya
-

ésdőlt betűvelszerepelneka módosítások|é|kövér

1. A|ta|ános rendetkezések
1.1.Az Egyesü|et neve. székhe|ve.iogá||ása
Magyar Hospice-PalliatívEgyesü|et
1.1.1.Az egyesülethivatalos eInevezése:
Az egyesület angol nye|vű e|nevezése:Hungarian Hospice Palliative Association
Az egyesü|et rövidített neve: MHPE
6.111201.
1.1'2.Az egyesületszékhelye:1089Budapest,Orczy .(lÍ

1.|'3. Az egyesületaz Alaptörvényés a 2011.évi CLXXV. törvényés a 2013. évi V'
rendelkező,
közhasznúegyesület.
törvény(Ptk.)alapján működő,jogi személyiséggel
1.1.4. Az egyesü|etműködési terü|ete:Magyarország.
1.1'5.Az egyesü|etpecsétje:aZ Egyesületneve éscíme'
1.1.6' Az' egyesület közgyűlési határozat.alapján tagja lehet más jogi személyeknek'hazai és
külftldi egyesületnek. Az egyesület a tagok közös, tar1ós, alapszabályban meghatározott
tagsággal rendelkező jogi
céljrínakfolyamatos megvalósításiára létesített,nyilvríLrrtartott
személy.Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefiiggő gazdasági
jogosult. Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja,
tevékenységvégzésére
nyereségetnem juttathat.
vagyonát nem oszthatja |el tagiai között, ésa tagok részére
1.1.7. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységetnem folytat, szervezete pár1októl
fiiggetlen és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység:párt
érdekébenvégzett politikai tevékenység,az országgyűlési képviselői választáson történő
jelciltállítás,a megyei, fővárosi önkományzat képviselőtestületébe
tör1énőjelöltállítás' az
történő
Európai Parlament tagjának törlénő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe
jelöltállítás, valamint a polgarmester jelölése; nem . minősül közvetlen politikai
által a helyi' illetve
a külön törvényben meghatarozottnemzetiségiszervezeÍ.
tevékenységnek
nemzetiségi önkormiínyzati képviselői választáson történő jelöltállítás, valamint a
jelölése.
polgármester

|.2.1. Az egyesü|et célja: a hazai hospice szeruezetek szakmai együttműködésének
elősegítése,érdekvédelmifeladatok e||átása'Az egyesület őrködik azon' hogy az egyesiilet
szervezeteinektevékenységemegfeleljen a hospice alapelveinek, és fellép mindazon
nem a
szemben,akik a hospice nevet éstevékenységet
szervezetekkelésmagár-rszemélyekke1
hospicealapelveknekmeg|elelóenhasználják,il1etvealkalmazzák.

fu.

|.2.2,Az eryesület feladatai:
- egységeselvek alapján működó hospice és pal-liatívalap- és továbbképzések,
konferenciák szervezéseésösszehangolása;
- nemzetközi
kapcsolatok kialakítása és ferrrrtartása külftldi
hospice
szervezetekkel;
- nemzetközi és magyar adatbazis összeállítása, fejlesztése,hozzáférhetőségük
elósegítése'információs központ mírködtetése;
.
a hospice tevékenységgel
kapcsolatosszakmai anyagok, információk gyűjtéseés
hozzáférhetóségükelősegítése;
- állásfoglalások, standardok kialakítása, részvétel törvények, rendeletek
fejlesztésében,
szakmapolitikai döntésekel<ísegítése;
- mindazon kutatásoknak és modellkísérletekben szeÍzet|' tapasztalatoknak
támogatása és koordinálása' amelynek elsősorban a haldoklás, halál, haldoklók
palliatív terápia ésa fájdalomcsillapítástémaköreivel foglalkoznak, az
kísérése,
ezzel kapcsolatos publikációk megjelenésének
elősegítése;
- a társadalmi szem|életformálás,amely lehetővéteszi, hogy a haldoklás ésa halál
az ember elidegeníthetetlen jogainak, valamint emberi méltóságának
meg|elelőenmehessenvégbe.
Az egyesület nem végez elsődlegesen gazdá|kodó tevékenységet,
amennyiben vállalkozási
tevékenységetvégez, azÍ csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekébenteheti, nem
veszélyeztetvea közhasznú célokat.Az egyesület a gazdálkodása sorríLrr
elérteredménl nem
osztja fel' aa a létesítőokiratban meghatározottközhasznú tevékenységére
fordítja.
l.2.3 A kiizhasznútevékenység
Az egyesület az a|ábbi közhasznú tevékenységeket
végzi:

K ö zfeIadat megnevezése
(áIl ami/ö nkor mó nyzati)

JogszabályheIy

A lakosstÍg egésaégi tÍIlapotának javítúsa, a l997. évi CLIV
jobb
elősegítése,
életminőség
az 144.S O-(2)
egésu ég k úrosító kö r ny e7eti,
tórsadalmi ésegyébhatások ellenifellépés

tv. a7 egés7ségiiglről

Népegésaégiig1litevékenység:az egésuég 1997.éviCLIV. tv' az egészségügyről
betegségek
megelőzése, 3s.s (r)-(2)
fejlesztése,
iníézményrendszer;
egésuégvédelmi,
egésuégfejlesztési,
be|egségmegelőzési, gltíglííó és orvosi
rehabiIittició s szolgtÍItatdsok
tv. MagyarorsaÍg
Egésuégügyi alapelláttÍs/egéslséges életmód 20] 1. évi CLXXXX.
helyi
segítés
étcéIző szolgtÍItatdsok
önkormányzatairól 2j. $ (5) 9.

A családok védelme és a családok jtilétének 201 1. évi CC{I. n. a családok védelméről
erősítése, a munkavdllalás és a családi élet
összeegleztetésének
támogatdsa,
elősegítése, gyermekvállalás
glermekvdllaldsi
szdndék megvalósultísdnak
segítése
Szocitilis, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 2011. évi CLXXXIX. tv. Maglarorsxág

/.s-ó.s

szolg tÍltatósok/el l át tÍsok
Szociti Iis elláttÍsok biztosítdsa

Szocitílis, glermekjóléti
s7oIgtÍltatósok/eIl át tisok

és glermekvédelmi

a középttivú tudomóny-,
Eglüttmíikötlés
technológia- és innovúció-politikai stratégia
kialakíttisdban

óltalónos

iskolai,

gimndziumi,

szakiskolai,
nemzetiségi
szakközépiskolai,
nevelés-oktatós, ko Ilégiumi eIláttís, Közn eveIési
Hídprogramok keretébenfolytí nevelés-oktatós'
míivészetoktatús,
alapfokú
Íelnőttoktatás,
fej Iesztő n evel és, fej l esztő
szakszolgdlati
nevelés-okíaíás, pedagógiai
feladat, a többi gyermekkel, tanulóval együtt
nevelhető, oktath ató s ajátos
nevelési igényíí glermekek, tanulók óvodai
neveléseés iskolai nevelése-oktatdsa,azoknak
a sajátos nevelési igényíi
glermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai,
kollégiumi ellátósa, akik a többi g1lermekkel,
tan uIóvaI n em fogI al koztűthűtó k
glermekg1lóg1lüdiilőkben,
a
együtt'
egésaégüg1li intézményekben rehabilittÍciós
intézményekbentartós gyóglkezelés alatt
gyermekek
tankötelezettségének
lÍlló
teljesítéséhezsziikSéges okíatós, peclagógiaiszakmai szolgtiItatás
vált személyek ellátása
Hajléktalanná
rehab iIittÍciója, megelőzés biztosítósa

helyi
önkormdnyzatairóI 13.$ (1) 8.
2011. évi CLXXXX.
tv. MaglarorsuÍg
helyi
önkormányzatairól 23. $ (4) 4.
20I I. évi CLXXXX.
tv. MaglarorsuÍg
helyi
önkormányzatairól 23. $ (5) I I.
2004' évi CXXXIV. tv. a kutatósrőI
fej Ies7tés
ésa technológiai innovdciónil 5. $ (3)
20I1. éviCXC. törvény a nemzeti
köznevelésről 4. $ (l) a)-u)

és 201I. évi CLXXXIX

tv. Maglarorsaig

helyi
önkormdnyzatairól 13, $ (l) 10.
az egészségeséIetmód és a szabadidősport 2004. éviI. tv. a sportróI 49. $ c)-e)

An
\|\

g)dkorldsa
megÍeremtése;
feltételeinek
spor(inans7írozús; a
g1lermek- ésifiústigi sport, ü hátrdnyos helyzetíí
tdrsadalmi csoportok, valamint a fogyaÍékosok
sportjának Ídmogatdsa
Pszichiátriai
betegek,
szenvedélJ)betegek, 1993. evi III. tv' a szocitÍlis iga4gatósról és
fogyatékos s7emélyek, hajléktalan személyek SzocitíIis ellóttÍsokról 72. s (1) (2)
éIetvezetési
képességének
kialakítdsa, illetve helyredllítása

2. A tagságijogviszony
2.1. Az egyesü|etneknyilvántartotttagsága van' Az egyesület tagja jogosult az egyesület
tevékenységében
részt venni. Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg éS egyenlő
kötelezettségek
terhelik,kivéve'az alapszabálybanmegje1öltkülönleges jogállásútagot.
A tag tagsági jogait személyesengyakorolhatja. A tag tagsági jogait akkor gyakorolhatja
képviselőn keresztül, ha rendelkezik a képviselt személytól származo írásbeli
meghatalmazással.A tagsági jogok forgalomképtelenekésnem örökölhetők.
Az egyesület tagjai a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek terjedelme
alapjan:
a.) a tagok,
b.) a pár1oló tagok,
c.) a tiszteletbelitagok.
2.2. Az egvesület tagia |ehet az a büntetlen előéletűmagyar ésnem magyar állampolgár,
illetvejogi személy,aki:
támogatja;
a.) az egyeSületcélkitűZéseit
b.) olyan be1egyzeÍt hospice szervezet, amely a hospice alapelveknek megfeleló
fol}.tat;
tevékenységet
b.) belépési nyilatkozatával az a|apszabá|y rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek
elfogadja,az abbut fog1altcélok ésfeladatok megvalósitásábantevékenyenrésztvesz,
c.) önként, ellenszolgáltatás nélkül vállalja a tagsággal jfuó kötelezettségeket és a tagdíj
megfizetését.
2'2.3. Az egyesület tagjai azonos szayazati joggal rendelkeznek, és részt vehetnek az
egyesület működését érintő, minden kérdésról rendelkezni jogosult közgyúlés
döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesengyakorolhatja.
2.2.4.Az egyesü|ettagia jogosult:
a.) részt verrni az egyesület céljainak, feladatainak rneghatározásában, az alapszabáIy
megfogalmazásában,a szervezetkialakításában,
b.) résztvenni a szelvezet rendezvényein,
c.) betekinteniaz egyesület irataiba, a közgyúlésekjegyzőkönyveibe,
d.) élvezía nyilvántartás ésegyébadatok törvényes védelmét,
ha feladataiellátásasoránjogsérelem
e.) ajogvédelemre,
vagyjoghátrányéri,
l.) választhat ésválasztható aZ egyesü1etszerveibe,tisztsógeire,

g.) igényelni és igénybe venni az egyesület érdekvédelmi.érdekérvényesítési
és
érdekképviseleti
tevékenységét,
h.) résztvenrri _ tanácskozási,javaslattételijoggal az elnökség ülésein,
i.) az egyestilet valanrely szervének törvénysértő haÍározataellen a tudomásara jutástól
száEított 30 napon belüI bírósági eljarást kezdeményezni,
j') hospice tevékenységesorÍtnaz egyesületi tagságáthivatalos okmrínyaibanfeltüntetni,
k.) rendszeres tájékoztatástkapni az egyesület tevékenységéről
és jogosult részI venni az
pgyesüIet által szervezett rendezvényeken.azokon véleményének
hangot adni ésjavaslatot
tenni,
l.) az egyesület szolgáltatásainak igénybevételére
a múködésiszabá|yzatbanfoglaltak szerint.
2'2.5.Az egyesü|ettagia köte|es:
a.) megtaÍani a jogszabályokb at.l,az a|apszabálybanelőínakat.
b.) a legjobb tudása szerint. fegyelmezetten részt venni az egyesület munkájában,
tevékenységében
c.) a rendelkezésrebocsátott anyagokat és eszközöket gondosan óvni, ezek használatával
anyagi ésjogi |elelősséget
összefiiggésben
vállahri'
d.) az egyesület tagjához méltó magatartásttanúsítani,
e.) mégfizetnia tagsági díjat,amelynek összegétésbefiZetésének
határidejétminden évbenaz
javaslata
elnökség
alapján a közgyűlés haÍározzameg
f.) vállalt kötelezettségeinekmaradéktalanuleleget tenni.
.Az egyesületi tagsági jogviszony az elnökségnek intézettírásbeli nyilatkozattal jön létre,
amelyben a tag egyetéÍ aZ egyesület célkittizéseivelés vállalja az a|apszabá|ybanfoglalt
rendelkezésekmegtartáSát és a tagdíj megfizetését.A tag felvétele a kérelem benyújtását
követóen történhet meg. A tagsági jogviszony kezdeténekidőpontja a belépésinyilatkozat
keltezése.Az erről szóló döntés az elncikséghatáskörébe tartozik. Az elnökség a felvételi
kérelemről60 napon belül dönt. rryíltszavazássalés egyszerű szótöbbséggel.A felvételt
megtagadóhaÍározaÍ
ellen a kézbesítéStől
számított
l5 naponbelül fellebbezésnek
van helyeaz
egyesiiIet
kc;zgyii|éséhez.
2.2.6.A tagsági viszony megszűnik:
a.) tag halálával'
b.) kilépéssel'
c.) törléssel'
d.) kizárássaI.
e.) az egyesületmegszűnése
esetén.
A kilépéstaz elnökségnek írásbantett nyilatkozattal, a kilépésnapjának megjelölésévelkell
bejelenteni.Arrrennyibenaz írásbelinyilatkozatbannincs a kilépésnapja megjelölve' a tagsági
viszony megszúnésének
a napja a nyilatkozat beérkezésének
a napja.
Az elnökség nyílt szavazással' legalább kéttagjának egybehangzó igen s2avazaÍávaltcirléssel
szünteti meg a tag tagsági viszonyát' ha a tag a tárgyéVi tagdíj megfizetésével6 hónapot
meghaladó késedelembeesett. és a fizetésretöfténo íráSbslifelszólítástkövető 15 napos
határidő elteltéVelsem rendezi azt. Az elnökség dörrtése ellen a határozat kézhezvételétől
számított15 napon belül a Közgyűléshez lehet fellebbezni. Ebben az esetben a törlést

elrendeló határozatmegerősítéséről
vagy visszavonásáról a következő közgyűlésnek egyszerii
szótöbbséggel' nyílt szavazással kell döntenie.
A kizárást bárme|y tag kezdeményezheti,ha a tag:
a.) bűncselekménytkővet el,
b.) súlyosanmegsértiaz a|apszabá|yrendelkezéseit,
c') a szervezettagságáVal ellentéteS,ahhoz méltatlanmagatartáSttanúsít.
A kizrírásról aZ elnökség nyílt szavazással, legalább két tagiának egybehangzó igen
szavazaÍávaldönt. A döntése ellen a határozat kézhezvéte|éÍól
számított 15 napon belül a
közgyűléshez lehet fel]ebbezni. Ebben az esetben a kizárást elrendelő határozat
megerősítésérőlvagy visszavonásáról a következő közgyűlésnek egyszerű szótöbbséggel,
nyíltszavazássa]ke|l döntenie
Az elnökség a kizárást tárgyaló ülése elótt legalább 15 nappal köteles írásban értesítenia
kiziírás kezdeményezésével
érintetttagot. Az értesítésben
tájékoztatnikell arrót, hogy mi a
kizrirás kezdeményezésének
pontos oka, és ezt milyen bizonyítékokraalapozzák. Fel kell
hívni a tag figyelmét, hogy az ellene felhozott körülményekkel kapcsolatosan az elnökség
Íiléséig
írásban nyilatkozatot tehet, bizonyítékaitcsatolhatja,illetve az elnökség ülésén
védekezését
szóban is előadhatia.
A kizáro haÍározaÍta|érintett személy a tudomására jutástól számított 30 napon belül
jogorvoslattal élhettovábbá oly módon, hogy keresetetindithat a Fővárosi Törvényszékelőtt,
emellett panasszal élhet a Fővárosi Főügyészségnél'mint törvényességifelügyeletet ellátó
szervnél.

2.3.A párto|ó tagság tarta|ma
2.3.|. Az egyesületműkiidésiterü|eténpárto|ó tagságotszervezhet.Pártoló tagként

felvehetőaz, aki belépésinyilatkozatbanvá||aljaaz egyesületcélkitűzéseinek
erkölcsi és
anyagitámogatását.A pártoló tagokaz egyesületirányításában
nem vesznekrészt,a prírtolói
tagdíjon felüli támogatásuk mértékét
a tagfelvételüksorán megkötött és kölcsönös
megegyezésselmódosítható megállapodás szabá|yoz'za,Pártoló tagkéntjogi személy
szeÍvezet
is résztvehetaz egyesületműködésében.
2.3.2.A párto|ótagjogosult:
a.)tanácskozásijoggal résztveheta közgyÍilésén'
b.)javaslatokat,észrevételeket
tehet,
c.) részesülhet
az egyesületáltal nyÍrjtott
kedvezményekben.
2.3.3.A párto|ótag köteles:
a.)az a|apszabáIy
betartására,
b.)az egyesiiletcélkitűzéseinek
erkölcsi ésanyagitámogatására.

2.3.4.Az egyesületbepártoló tagkéntvaló belépés
éskilépésönkéntes.A prirtolói tagság
keletkezése
felvétellel
történik.Az egyesületipártolótagokfelvétele
egyéni- indokolással

ellátott - kérelemalapján tör1énik. A döntés aZ elnökség hatáskörébe tar1ozik. Az egyesület
elnöksége a felvételi kérelemről 90 napon beliil . nyílt szavazássa|,egyszerű szótöbbséggel .
dönt. A határozatellen fellebbezésneknincs helye.
A pártoló tagsági viszony az elnökség engedélyező haIáÍozatával' majd az ezt követő
nyilvántartásbavétellel- de ajelentkezésnapjára visszamenőlegeshatállyal . keletkezik.
2.3.5.A pártoló tagsági viszony megszűnik:
a.) a pártoló tag halálával,
b.) kilépéssel'
c.) kizárással,
d.) ha a pártoló tag jogi személy szervezet, akkor a pártoló tagság a gazdálkodó Szervezet
jogutód nélküli megszűnésekorszűnik meg.
e.) az egyesület megszűnéseesetén.
A kilépéstaz elnökségnek írásbantett nyilatkozattal, a kilépésnapjának megjelölésévelkell
bejelenteni.Amerrnyiben az írásbelinyilatkozatbannincs a kilépésnapja megje1ölve, a tagsági
viszony megszűnésének
a napja a nyilatkozat beérkezésének
a napja.
A kizárást bármely tag kezdeményezheti,ha a pártoló tag:
a.) súlyosanmegsértiaz a|apszabá|yrendelkezéseit'
b.) a szervezettagságával ellentétes,ahhoz méltatlanmagatartásttanúsít.
A kizárásról aZ elnökség nyílt szavazással, legalább két tagjának egybehangzó igen
Szayazatáya|dönt. A döntés ellen a határozat kézhezvéte|étól
számított 15 napon belül a
közgyűléshez lehet fellebbezni. Ebben az esetben a kizárásI elrendelő haÍáÍozat
megerősítésérőlvagy visszavonásáról a következő közgyűlésnek egyszení szótöbbséggel,
nyílt szavazással kell döntenie.
A kizárő határozatta| érintett személy a tudomásara jutástól számított 30 napon belül
jogorvoslattal élhettovábbá oly módon, hogy keresetetindíthata Fővárosi Törvényszékelőtt,
emellett panasszal élhet a Fővárosi Fóügyészségnól,mint törvényességifelügyeletet ellátó
szervnél'

2.4.A tisztelettle|itagság tarta|ma
2.4.1.^z egyesületnektiszteletbe|itagia is lehet.Tiszteletbelitagságrajelölhető az a

személy, aki különleges és kiemelkedó tevékenységévelelősegítette a hazai hospice
mozgalom fejlődését.Tiszteletbeli tagként felvehető az a szeméIy,akinek felvételérőla
közgyűlés nyílt szavazással, egyszení szótöbbséggel dönt. Tisáeletbeli tagkéntjogi személy
Szervezet is részt vehet az egyesület működésében.A jogi személy szervezetek, mint
tisáeletbeli tagok képviselőjük útjánvesznek résztaz egyesülettevékenységében.
2,4.2, A tiszteletbeli tag jogosult:
a.)tanácskozási.joggalrésztveheta közgyűlésen,
nyilváníthat,javaslatokat tehet,
b.) vélemény't
c.) részesülhetaz egyeSületáltal nyújtottkedvezményekben.

2.4.3. A tiszte|etbeli tag köteles:
a.) az a|apszabáIybetatására,
b.) az egyesület erkölcsi támogatásara.
2.4.4. A tisáeletbeli tagság keletkezésejavaslat alapjan történik. Az egyesületi tiszteletbeli
tagok felvétele egyéni indokolással ellátott javaslat, majd a tiszteletbeli tag kifej ezett
elfogadó nyilatkozata alapján történik. A döntés a közgyűlés hatáskörébetar1oztk.AhaÍározat
nincs helye.
ellen fellebbezésnek
A tíszteletbelitagsági viszony a közgyűlés engedélyezőhaÍározatáva|(a tisáeletbeli tagsági
viszony elfogadásával), majd az ezÍ követő nyilvántartásba vétellel - de a határozat napjára
visszamenőlegeshatállyal keletkezik.
2.4,4. A tiszte|etbeli tagsági viszony megszűnik:
a.) a tiszteletbeli tagha|á|áva|,
b.) kilépéssel'
c.) méltatlannáválás eseténa cím visszavonásával,
d.) ha a tiszteletbeli tag jogi személy szeÍyezet,akkor a tiszteletbeli tagság a gazdálkodó
szervezetjogutód nélküli megszűnésekorszűnik meg.
e.) az egyesület megszűnéseesetén.
Méltatlannáválás eseténa cím visszavonását bármely tag kezdeményezheÍi,ha a tiszteletbeli
tag:
a.) súlyosanmegsértiaz alapszabály rendelkezéseit,
b.) a szervezettagságával ellentétes,ahhoz méltatlanmagatartásttanúSít'
c.) az egyesülethímevét'tekintélyétcsorbítómagatartáStvalósít meg.
A cím visszavonásárő| az elnökség nyílt szavazással,legalább kéttagianak egybehangzó igen
szavazatáya|dönt. A döntés ellen a határozaÍkézhezvételétőlszámított 15 napon belül a
közgyűléshez lehet fellebbezni. Ebben aZ esetben a következő közgyűlésnek egyszeni
szótöbbséggel,nyílt szavazással kell döntenie.
érintett személy a tudomásara
A tiszteletbeli tagság visszavonását elrendelő haÍátrozatta|
jogorvoslattal
jutástól sziiLrnított
élhet továbbá oly módon, hogy keresetet
30 napon belül
indíthata Fővarosi Törvényszék előtt' emellett panasszal élheta Fővárosi Főügyészségnél,
mint törvényességifelügye1etetellátó szervnél.
hatékonyműködése érdekébenegyes tagjaiból különböZő
2.5' Az egyesült tevékenységének
csoportokat(szekció, bizottság, team) alakíthat,amelyek múködéséta szervezetíésműködési
szabáIyzatbanrögzíÍi. Az egyesület egyes tagjaiból alakítottcsoportok jogosultak elkülönített
elszámolást vezetni. A munkacsopor1okfeladatait,jogait, kötelezettségeit'elszámolási rendjét
a szeÍyezeÍi ésműködési szabá|yzaÍtarta|mazza.

0r,

2.ó. A tagság nyi|vántartása
A rendes tagokról és a tiszteletbeli tagokróI hiteles nyilvántartást kell vezetni.A
nyilvántafiás vezetésea titkár feladata.
A névésa címjegyzéka tagok számáranyilvános.
A pártoló tagok név-és címjegyzéke csak kérésük alapján szerepelhet a
nyilvántar1ásábar-r'
amely szinténnyilvárros.

3. Az egyesü|etszervezetife|építése

3.1.A közevű|és
3.1.1.Az egyesületlegfőbb szerve a közgyűlés.A közgyűlés a tagok összessége,ame|yaz
tgyeSületet érirrtőminden kérdésben
dönthet. Minden tagnak egy szavazatavan' A közgyÍílést
szükség szerint. de legalább évente egy alkalommal kell összehívni. Az évi rendes
közgyűlésen meg kell tárgyalni az egyesületéves pénzügyi tervét,illetve az előző éves
pénzügyiterv teljesítéséről
szóló beszámolót.A kcizgyűlés
összehívásáraaz elnökjogosult. A
meghívót a tagok részérea közgyűlés napját megelőzően 15 nappal kell kézbesíteni.
A
meghívónaktarta]rr.raznia
kell az egyesületnevétésszékhelyét.
a közgyűlés idejét,napirendjét
éshelyét.A napirer-rdet
a meghívóban olyan részletességgel
kell |eltüntetni,hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakcjrökbenálláspontjukatkialakíthassák.Ha a közgyűlés
iilésétnenr szabályszerűerrlrívták össze. az ü|éstakkor lehet megtartani,ha az ülésen
jogosultjelen van. ésegvhangúlag
valamennyirészvételre
hozzájárul az tilésmegtartásához.
A közgyűlés üléséna szabályszeriien ktizölt napirendenszereplő kérdésben
hozhaÍ'őhaÍározal",
jogosrrlt
jelen
kivéle, ha valamennyi részvételre
van és a napirendennem szereplő kérdés
megtárgyalásáhozegyhangúlaghozzájáru|.
A tagok egyharmadaaz ok éscél megjelölésével
kezdeményezheti
az elnöknél a közgyűlés
összehívását.Az elnök 15 napon belül köteles intézkednia közgyűlés összehívásaról,ha azt a
.felügyelőbizottság indítványozza,
Az elnök köteles a közgyűléstösszehívrria szükséges
intézkeclések
megtétele
céljából'ha
a) az egyesü|etvagyonaaz esedékes
tartozásokatnem fedezt;
b) az egyesületelőre1áthatólag
nem lesz képesa tartozásokatesedékességkor
teljesíteni;
vagy
c) az egyesületcéljainakelérése
veszélybekeflilt'
Az így össze)rívottközgyÍrlésena tagok kötelesek az összelrívásraokot adó körülmény
megsZüntetése
érdekében
intéZkedést
tennivagy az egyesiiletmegszüntetéséről
dönteni.
3.1.2. A Közgyű|és határozatképes' ha a tagok 50 .Á-a plusz 1 fő je|en van. A
határozatképességet minden határozathozatalná| vizsgá|ni ke|l. Amennyiben az
összehívott közgyűlés nem határozatképes.úgy 5 napon beliili időpontra új közgyűlést kell
összehívni, anely a jelenlévő tagok létszámáratekintet nélkül lratározatképes.
Az erre
vonatkozó tájékoztatást az újonnan össZehíVott közgyűlés időpontjával a meghívóban
rögzítenikel1.

A határozatmeghozatalakornem szavazbataz,
a) akit a haÍározatkötelezettség vagy felelősségalól mentesítvagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel ahatározat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen abatátrozatalapján pert kell indítani;
d) akinek o|yan hozzáÍartozója érdekelta döntósben, aki a jogi személyneknem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekeltmás Szeruezettelt<ibbségi
befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébkéntszemélyesenérdekelta döntésben.
A tagok határozatukat a hatéxozatképesség
megállapításánál figyelembe vett szayazatok
többségévelhozzák meg.
A közgyúléshaÍározataitaz egyesület honlapján rendszeresenközli.
3'1.3. A közgyűlés nyilvános; azon a tagokon és az igyvezeÍésenkívül a közgyűlós
összehívására jogosult által meghívottak és az a|apszabály vagy a közgyúlés határozaÍa
alapján tanácskozási 1ogga|rendelkező személyekenkívül bárki résá vehet.
A közgyűlés a haÍározataitnyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az
eseteket amelyre az a|apszabáIy minősített többséget ír e|ő. Szavazategyenlőségeseténa
kérdéstismételt szavazásra kell bocsátani, ismételt szavazategyenlőségeseténa javaslatot
elvetettnekkell tekinteni. A közgyűlés titkos szavazásttart,haazt ajelen lévő tagok több mint
fele kéri.
3.1.4.A ktizgyűléskizárólagos hatáskiirébe tartozik:,
a) az a|apszabá|ymódosítása;
egyesülésének
b) az egyesület megszűnésének,
ésszétválásánake|határozása;
c) a vezeÍőtisztségviselómegválasztása ésvisszahívása;
d) az évesköltségvetéselfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az í:gyvezetőszervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
- elfogadása;
szóló jelentésének
Í) az olyan szerződésmegkötésénekjóviihagyása, ame|yetaz egyesület saját tagjával, vezeto
tisztségviselőjével,
a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozőjáva| köt1.
jelenlegi
g) a
és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítésiigények érvényesítéséről
való
döntés;
h) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztásaésvisszahívásuk;
i) a választott könywizsgáló megválasztása,visszahívásaésdíjazásánakmegállapítása;és
j) a végelszámolókijelö1ése.
ésa megfizetésfeltételeinekmegállapítása,
k.) a tagdíjmértékének
1.)a tagsági viszonnyal kapcsolatos fellebbezésekelbírálása.

3.1.5. Az ősszes tag háromneg1tedéneka szayaz^taszükséges:
a.) az a|apszabálymegállapításához,módosításához,

b') a tarsadalmi szervezel. más társadalmi szervezettel való egyesülésének,úgyszintén
feloszlásának kimondásához.

3.2. Az elnöksée
az
megfelelóenszervezi,irányiÍja
3.2.1.A kétközgyűlésközött a közgyűléshatározataínak
ésgazdálkodik annak vagyonával' Két közgyűlés közötti időben dönt
egyesülettevékenységét
amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe.
minden olyan kérdésben,

3.2.2. Az elnökség létszáma3 fő, tagja az elnök és2 fő elnökhelyettes. AZ elnökség tagjait a
közgyűlés szótöbbséggel, nyílt szavazással 3 évre vá|asúja. Az elnök csak két ciklusra
választható. Az elnökség legalább egy tagiának orvosnak kell lennie. Az elnökség szükség
szerint, de legalább negyedéventeegy alkalommal ülésezik.Az elnökség üléséreminden tagot
a napirend közlésével írásbankell meghívni úgy,hogy a meghívók elküldéseésaz ülés napja
között legalább 3 nap időköznek kell lennie. Az elnökség tagsait az összes tag legalább
felénekírásbeli indítványára_ indokolt esetben_ vissza lehet hívni, a visszahívásróla
közgyűlésdönt.
A visszahívásnakaz a|ábbi esetekbenvan helye:
a) az a|apszabá|yból,ésaz egyesület ügyrendjeiből eredő kötelezettségekvétkesmegszegése'
elvesáése,
b.) állampolgarságmegszűnése,
bíróság általi jogerős kiszabása esetén.
c.) végrehajthatószabadságvesztésbüntetésének
személy a tudomására jutástól számított 30
A visszahívást kimondó határozatot az érinÍeÍÍ
napon beliil a Fővr{.rosiTörvényszékelőtt megtámadhatja.
3.2.3. Az elnókség ülései nyilvánosak, azon bárki résx vehet, illetve bármely döntésben
érdekeltegyébszemélf' szeÍvetaz ülésrelehetőségszerint külön is meg kell hívni.
3.2.4.Az elnökség fe|adata:
az irényítása,
a.) aZ egyesiilet tevékenységének
megszervezése,
összehívása,
előkészítése,
b.) a közgyúlés
c.) gazdálkodni az egyesület vagyonával, biztosítania technikai feltételeket,
d') elkészíteniaz egyesület évespénzügyitervét,
kizrirásiügyekben,
e.) dönteni a tagfelvételi,
f.) szervezni az egyesület rendezvényeit,
g.) végrehajtania közgyűlés batfuozaÍaiÍ,
h.,1sajátmunkatervetkészíteni.
vonatkozó múködésiésszervezeti szabá|yzat,elkészitése,
i.) saját tevékenységére
j.) az egyesiilet operatívirányítása,
k.) döntés minden kérdésben'amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
3'2.5, Az elnökség legalább kettő tag jelenléte esetén határozatképes.Döntéseit nyílt
szavazássalhozza' valame|yjavaslat elfogadásáhozkétigen szavazat"szÍikséges.
3.2,6.AZ e|nökségitagokkaI szembeni követe|mények
. Eln<ikségiÍag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége
körben nem korlátozták.
e||átásáhozszÍikséges
. Az elnökségi tag a feladatait személyesenköteles ellátni.

- Nem lehet elnökségi tag az, akit bűncselekmény
elkövetése miatt jogerósen
szabadságvesztés
büntetésreítéltek,amíg a büntetett előélethez ftiződő iáirrínyos
következmények
alól nemmentesült.
- Nem lehet elnökségi tag az', akit e foglalkozástóljogerősen eltiltottak'
Akit valamely
foglalkozástóljogerős bírói ítélettel
eltiltottak,az eltiltás hatályaalatt az ítéletben
megjelöIt
tevékenységet
folyató jogi személyvezetőtisztségviselője
nemlehet.
- AZ eltiltástkimondó határozatbanmegszabottidőtartamignem
lehetelnökségi tagaz, akit
eltiltottaka y ezetőtisztségviselői
tevékenységtől.
- Az elnökségi tag az egyesület tagjai részérekciteles az
egyesületre vonatkozóan
felvilágosítástadni, és sziímukraaz egyesület vonatkozó iratokbá és nyilvántartásokba
betekintést
biztosítani.A felvilágosítástésaz iratbetekintést
az elnökséga jágosult által tett
írásbelititoktartásinyilatkozattéÍe|éhez
kötheti. Az elnökségmegtagadhatjá
a felvilágosítást
ésaz iratokbavaló betekintést,
ha ez az egyesületüZletititkát sértené,
ha a ielvilágosítÁtkéró
a jogát visszaélésszerűen
gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási
nyilatkozatot.Ha a felvilágosítástkérőa felvilágosításmegtagadását
indokolatlannak
tartia.a
Fővárosi BíróságtólkérheÍi
az egyesületkötelezését
a felvilágosításmegadására.
Az elnökség taga a tevékenységesorán az egyesületnek okozott kiirokért a
szerződésszegéssel
okozott kárért való felelősségszabáIyaiszerint felel az egyesülettel
szemben.
3.2.7.Az e|n|ókz
a.)összehívjaésvezetiaz elnökségüléseit,
b.) képviseliaz egyesületet,
c.) végrehajtja
a közgyulésésaz elnökségh aÍározatait,
d.) gondoskodik az egyesület működésévelkapcsolatosdokumentumokelkészítéséról,
kezeléséről.
A vezetőtisztségviselői
feladatokataz elnök látja el.
Az elnök köteles ajogszabályáltal felhatalmazott
szervvagy személyáltal kértiratbetekintést
haladéktalanul;
egyébesetekbenaz iratbetekintést
kérővel történt megállapodásszerinti
hatiíridőben,
illetvejogszabályvagy hatóságihatározatá|ta|eIóírtidóben teliesíieni.
3.2.8.Az e|nökhe|yettes:
a.) az elnök távollétevagy akadá|yoztatása
- ellátia,az
esetén_ az elnök felhatalmazásáva|
elnök |e|adat
éshatáskörét,
b') ellátja mindazokata feladatokat,amelyeketaz elnök' illetve az elnöksés közvetlenül rá
biz,
c.) e||áÍja
az egyesületgazdálkodásával
jríróadminisztratív
feladatokat,
d.) vezetia pénztátinyilvántartást,
e.)kezeli az egyesületpénzá||oményát.
3.2'9. A közgyűlés és az elnökség minden lényegesdöntésétjegyzőkönyvben ftgziti. A
jegyzőkönyveket az elnök, valaminta közgyűlés,illetve elnökségáltal kijelölt jegyz,jkonyv
hitelesítő
íriaalá.

3'2.10, Az elnök köteles a közgyúlésés az elnökség által hozott döntésekrőlnaprakészen
olyan nyilvántanást vezetni' amelyből megállapítlratóa döntés tafialma éshatálya, illetve a
döntésttámogatók ésszámaránya.
3.2.11. Azelrrök köteles a közgyűlés ésaz elncikség
álta]hozottolyan határozatokat,
amelyek
bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeketállapít meg' illetve harmadik
személy.t(beleér.tvea lratóságokat is) érinthet.a dörrtés meghozatalától számított 10 napon
postai küldernénvként
belül, írásbana.ján1ott
feladvamegküldenivagy átvételielismervénnyel
kézbesíterri.
személyesen
megbízatása
3.2.12.Megsziinik az elnökségitagoktisztségviselői
idejű megbízatáseseténa megbízásidőtartanránaklejártával;
a) Ir,atározott
b) megszüntető |eltételhezkötött megbízatáseSeténa feltételbekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással:
e) halállal;
a tevékenységee||áÍásáhozszükséges körben
I az elnökségi tag cselekvőképességérrek
tör1énőkorlátozásáva]:
g) az elnökségitaggalszembenikizáró vagy össze|érlretetlenségi
ok bekövetkeztével.
Ajogi személytagjai a vezető tisztségviselőt
bárnrikor.indokolásnélkiilvisszahívhatják.
A vezető tisztségviselómegbízatásár.ól
a jogi szernélylrcz
.címzett'a jogi személymásik
vezető tisztségviselői
éhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor
lemondhat.
működőképessége
ezt megkívánja.a lemondásaz uj vezető tisztségviselő
Ha a jogi szer,nély
vagy megválasztásával. errnek hiánvában |egkésőbba bejelentéstől számitott
kijel<i'.lésével
hatvanadik
naponr á|ik hatályossá.

3.3.A tudományostanácsadó testü|et
:.3.1.A tudon'rányos
tanácsadó
testület
a közgyÍilés
áItalválasztott
négyfőből álló testület.
A

tudományos tanácsadó testület tagja az a nagykorir szerrrélylehet. akinek cselekvőképességét
a tevékenysége
ellátásához szükségesrr.rértékben
lrem korlátozták. Nem lehet a tudományos
vagy
tanácsadó testület tagja' aki
akinek hozzátartozó.jaaz egyesület vezetó tisztségviselője.
A tudományostanácsadótestülettagjai a közgytilés szótöbbséggel'nyílt szavazással3 évre
vá|asztja.A tudomályos tanácsadó testiilet tagságii ogviszony az elfogadássaljön létre.
tanácsadóteStiiletitagságmegszűr-résére
A tudomár-ryos
az elnökségi megbízásmegszűnésére
vonatkozó szabályokat kell alkalrnazni azzal. |rogy a tudományos tanácsadó testületi tag
lemondó nyilatkozatátaz egyest-i]et
eInökéhezirrtézi.
tanácsadótestü]etÍ.eIadata
3.3.2'A tudomár-ryos

Az elnökség mlrnkájának támogatása
a.) az egyesülettevékenységének
az irányításában.
szervezésében.
b.) az egyestiletrendezvényeinek
.c.) az egyesiilet operatí\'irányításában.

3.4. A felügyc|őbizottság

3.4.1. A felügyclőbizottsága közgyűlés által választotthárom foből álló testület.Tagsai az
tagja aki az elnökségnektagja.
elnöÉéskettő bizottságitag' Nem leheta fe|tigyelőbizottság
a.|ogiszemélyérdekeinek
megóvásacéljábólellenőrizze'
Feladata,hogy az iigyvezetést
A felügyelőbizottság tagia az a nagykonr szenrély lehet. akinek cselekvőképességét
a
ellátásához sztikségeskörben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
tevékenysége
dagja, akivel szenrben a yezető tisztségviselőkreVonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki
az egyesületvezetőtisztségviselóje.
vagy akinek a hozzáÍarÍozója
A felügyelóbizottság tagjai a feltigyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt
venni. A felüg1"előbizottság tagjai az egyesiilet elnökségétől fiiggetlenek, tevékenységük
soránnem utasíthatóak.
A felügyelőbizottságtag|aita közgyűlés szótöbbséggel.nyílt szavazással3 évreválasztja.A
felügyelőbizottságitagságijogviszon"yaZ ellogadássaljön létre.
az eIncikségi
megbízatásmegszűnésére
vonatkozó
A feliigyelőbizottságitagságmegsziítrésére
szabályokat kell alkalmazni. az'za|.hogy a felÚigye|őbizottságitag lemondó nyi|aÍkozatátaz
egyesületelnökéhezintézi.
A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy a közgyűlés elé kerüló előterjesáéseket
ismertetni'
megvizsgálni.ésezekke1kapcsoIatosálláspontjáta közgyűlésülésén
A felügyelőbizottság az egyestilet irataiba. számviteIi nyilvántartásaiba, könyveibe
betékinthet'az elnökség tagiaitól és az egyesiilet nrr'rnkaváIlalóitólfelvilágosítást kérhet,az
és ánrállományát. Valamint szerződéseit
egyesület fizetési számláját. pénztárát.értékpapírmegvizsgálhatja ésszakértővelmegvizsgáltathatia.
A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségükelmulasztásával vagy nem
a jogi személynekokozott károkérta szerződésszegéssel
okozott
megfelelő teljesítésével
felelnek
a.|ogi
személ|yel
szemben.
kárértvaló fe|elósségszabályaiszer.int

feladat- éshatáskiire:
3'4,2.A fe|ügycIiíbizottság
a.) a felügyelőbizottságféléventeellerrőr.ziaz egyestiletanvagi-pénzügyiteVékenységével
ésszabályosságát.
kapcsolatosoknrtinyokat.az elszánlolásrend.iét
észrevéte|eiről,
megállapításairólaz
b.) a közgyűlésen éventebeszánrol tevékenységéről.
tá.iékoztatia.
egyesülete]rrökétszóban ésírásbarr
c,) gzze\egyidőberrjavaslatottesZaz esetlegeshiányosságokésproblémákmegoldására,
d.) az ellenőrzésvégrehajtásárólés negáIlapításairóljegyzőkönyvet vesz fel /annak egy
példrírryát
átad.iaaz elnökségnek a tájékoztatássalegyidőben/ ésszükségeseténjavaslatot tesz
.a megoldáSra.
3.4.3.A fe|ügyeli|bizottságműködése:
A felügyelőbizottságügyrendjétrnagaállapítjanreg.
ésaz e|nökségtilésén
tanácskozásijoggal
A felügyelőbizottságelriclkeéStagiai a közgyii|ésén
résztvehetrteL.
egy alkalommal ülésezik.A
A felügyelőbizottságsziikségszerint. de legalább |élévente
minderrtagot a napirendközlésévelírásbankell meghívni úgy,
felügyelőbizottságiilésér.e
hogy a meghívókelküldéseésaz iilésnap.iaköz.jtt |egalább3 nap időköznek kell lennie.Az
az elnöke jogostrlt.
üIésdsszehívásr,rra

A felügyelőbizottság legalább ketto tag (e|nök + minimum 1 tag) jelenléte esetén
határozatképes.Döntéseit nyílt szavazással lrozza. valamely javaslat elfigadásához két igen
szavazat.szükségcs.Bármely tag indítványáraa hatáIoZatáttitkos szavazássaI bozza meg.
A felügyelőbizottságminden 1ényeges
döntését
rögzíti. A jegyzokcinyveket
.jegyzoktinyvben
jegyzokönyv
az elnök, valanrirrta kijelölt
hitelesítőírjaalá.
A felügyelőbizottság elnöke köteles a feliigyelőbizottság által hozott döntésekről naprakészen
olyan nyilvántaI1ástVezetni' anrelyből negállapíthatóa döntés tartalmaéshatálya, illetve a
döftést támogatókésszámaránya(ha lehetséges
személyeis).

4. Az egyesülctgazdá|kodása
-

Az egy'esület a létesítő okiratábari meghatározott cél megvalósítása érdekében
vagyonávalöná|lóan gazdálkodik.egyesiiletelsődlegesengazdasági-vállalkozásitevékenység
folytatásárarrerrraIapítható.
Az egyesiilet ÍarÍÓzásaiéÍÍ
saját vag1,onávalf.e|el.Az egyesület alapítója,tagja - a
vagyoni hozzáiárr.rlásának
nregfizetésérr
t[ll . a szc|Vezettartozásaiéft
saját vagyonával nem
felel.
Az egyesiilet a létesítőokiratban meglratározottcél szerinti tevékenységet
(a
továb-biakban:alapcél szerilrti tevékenység) ideértve a közhasznú tevékenységetis folytathat és - cé|jamegvalósítása gazdasági f.eltételeinek
biztosításaérdekében- gazdasági.
váltalkozási ter,ókenységetis végezhet.amennyibenez az a|apcé|szerinti tevékenységét
nem
veszélyezteti.
.
Az egyesiiletcsak olyan módor-rve|retiel lrite|tésvállalhatkötelezettséget'
amely nem
.veszélyezteti
az' a|apcé|szerinti (közhasznÍr) tevékenységének
ellátását és működésének
fenntartását.
Az egyesti|etlegfőbb szervénekfeladataa nlűködőképesség
fenntaftása,ésa fenyegető
esetén a lritelezőlt élclekeinekszen-r elott tartásával a szükséges
fizetésképtelensóg
intézkedések
rrrcghozatala.
ilIetvekezdenlérryezése.
Az egyesület
a) alapcélszcrinti (közhasznú).és
i-r lrl]alkozási
b) gazdaság
li rly1u1;,''u..
tevékenységct
Az egyesületr.agyonáta Civil törvény szerint íbIytatottgazdasági-vállalkozásitevékenység
is g-v.arapíthatj
a.
eredrfrénye
Az eglesü|et lrcr'éte|ei:
a) tagdíi'
' b) gazdasági-vlillalkozási
(szolgá|tatás
ter'ékenységből
nyújtásából)származó bevétel;
c) a költségvetési
támogatás:
ca) a páIyáZatirtján, valamir-rtegyedi döntésselkapott költségvetésitámogatás;
cb) az ELrrtipaiUnió strukturális alap|aiból. illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből.itlttatotttárr-rogatás:
cc) az Eurtipai tJnió költségr'etéséből
vagv nrás álIamtóI. rremzetközi szervezettől származó
tiímosatáS:

cd) a szemé|1-i
.iovedelernadón]egl]atá|ozottrészónekaz adőző rendelkezéseszerint kiutalt
ösSzege;
, d) az államháztar1ás alrer-rdszereibőlközszolgáltatási szerzodés ellenérlékekóntszerzett
bevétel;
e) más szelvezettől, illetve r.nagánszenrélytől
kapott adomárry;
f) befektetési
tevékenységbő|
szárr-nazó
bevétel:
g) az a)-| pontok alá nen]tartozóegvébbel'étel.
Az egyesü|etköltségei' rrifordításai(Iiiadásai):
a) alapcélszerirlti(közhasznú)tevékenvségIlez
kcjzvetlentil
kapcsolódó költségek;
(szoIgálta'tás nyújtásához) közvetlenül
b) gazdasági vál1alkozási tevéker.rységhez
kapcsolódó költségek;
c) a egyesiiletszerveinek.szervezetének
nrÍíködési
költségei (ideértveaz adminisztráció
költségeit és az egyéb Í-elmertiltközvetett költségeket)' valamint a több tevékenységhez
javak éstárgyi eszkcjzökér1ékcsökkenési
haszn?ltimnater.iá1is
1eírása;
d) az a)-c)pontok alá l]eln tartozóegyébkÖltség.
Az egyestiletbevételeita ferrti részletezésberr,
költségeit ráfordításait(kiadásait)
.szinténa |enti részletezésberr
elkLrlönítetterr.
a szánviteli előírásokszerinttar1janyilván.
Az eg)'esiilet költségeit. láÍbrdításait(kiadásait) alapcél szerinti (közhasznú)
tevékenységés a gazdasági.r'álialkozásitevékenységköZöÍt, aZ előzőekben felsorolt
(bevételéneli)
tevékenységek
árbevéte]ének
ar.ár.ryábarl
keil éventenegosztani.
.
Az eg1esiileta gazdasági-vállaikozásitevékenységgel
összefüggő immateriálisjavak
és a tárgyi eszliözök értékcsökkenési
leíI-ását
tár.saságiadó alapjának meghatározásakora
tarsaságiadóról ésaz osztalékadórólszóló tör.vérry
szet.intvelretifigyelembe.
-

Az egycslLletvagvolla a tagdíjakból.n-ragán-és.|ogi szenrélyek'felajánlásaiból is
képződik.

-

A fela|ánlásokellbgadásárólaz elnökségdörrt'
Az egyesiiLettisztségl,iseloi
Íé1adataikat
clíiazásnélkiiltátjákel.

A gazdálkodási1.e]adatok
ellátáSárarnegbizásiszer.ződéssel.
díjazásmellettkönyvelót
.kell alkalmazni.
a könyr,elő negbízásár.ólésszenélyérőlaz e|nökséghatároz.
.

Az cg)'eslilet nlűködése Í.elettaz tig)'észségaz ügyészségrőlszóló törvény
rendelkezéseiszet.itrttőrl'ónyességileltigyelctetgyakolol. A törvényességiellenőrzésnem
terjed ki az olr'atl iigyckr.e. atlrelyekbetrcg'"-ébként
bírósági vagy kőzigazgatási hatósági
eljiírásnakvl tl ItcIve.
.

A gazdálkodása sorárl e]érter.ecimónr'ét
neIll osztja fe|. az-t a létesítóokiratában
meghatározott
te\ékenységér.c
1brdít.ja.
Az eg)'esii]et
beÍ.ektetési
tevékenységet
nem végez.

A köz|rasznúságra
vonatlrozórcnde|kezések
5.1..A közhasznlúszervezeta vezető tisztségviselőt,
a támogatót' az önkéntest'valamint e
személyek ktjz,eli hozzátartozóját - a bárki által megkötéS nélkül igénybe vehetó
szolgáltatások.i]lctveaz egyesiiletáltal tagjánaka tagsági.iogviszonyalapjánnyújtott,
létesítő
- célszer.illtijLlttatásban
jltttatásokkivételér'el
okiratnakmegÍéleJő
rrernrészesítheti.

t\
\}\

. a'létesítő
5.2. A közhasznúszerr'ezetbárnlely célszer.irrti
okiratbanmeghatározott
.iuttatáSát
pályázatlroz kötheti. Ebben az esetbetra páIyáza|i felhívás nem
szabályok szcritlt
.
amelyekből - aZ eset összes körülményeinekmérlegelésével
tartalmazhatolyan Íéltételeket.
pályázatnak
(színlelt
megállapíthatcl.hogy a
e|őre nleglratá|ozott nyer.tesevan
pá|yázat).
SzínleltpályáZllta célszerinti.jutlatásalap.jáulnem szolgállrat.
5.3' A közhaszn[t szervezet váltót. illetve nlás hitelviszorrYtmegtestesítőértékpapírt
nem
bocsáthatki.
5.4. A közhasznúszervezetgazdasági.r'állalkclzási
tevékerrységének
fejlesztéséhez
közhasmú
r'eszélveztető
tevékenvsését
nér.tókűlriteltrrenrr,elretf.e|.
jogi személyiséggel
közlrasznúSzeÍVezet
5.5. A közhaszrr|tszervezet.r'alar-nint
rendelkező
szervezeti eg1.ségeköteles a beszánlol(l .|óváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
me||ékletetkószíteni' ar-llelyeta beszánrolór'alazotros módon köteles .jóváhagyni,letétbe
helyezni és közzótenni. A közlraszn[rSZel.VeZet
beszánroló.jába.
közhasznirsági mellékletébe
és
abból
saját
költségér.e
bárki betekinthct.
nlásolatotkészítliet.
A közhasznús1tgimellék|etbenbe kell rlrutatr-ria szervezet á|ta| végzett közhasznú
ezen tevékenységek
fő célcsoportjait
tevékenységeltet.
ós eredményeit,
valamint a közhasznú
jogállas megállapításálrozsziikségesCivil törvénv 32. $ szerinti adatokat' mutatókat' A
közhasznúsági nlelléklet Íartaln1azza
a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető
tiszTségviselőknck
nyú.itott
részesülővezető tisztségek
.iuttatások.jsszegétés a .jrrttatásban
felsorolását.
5.ó. A civil szcf\czet köteles a.iór'álragvásr.a.jogosult
testiiletáltal elfogadottbeszámolóját,
valamint közhasznúrságinlellékletét- kötcIeZő könyvvizsgálat esetén a könywizsgálói
zaradékotvag; a záradék rr.regadásánakeltrtasítás1rt
is tar.taln-razófiiggetlen könyvvizsgálói
.
jelentéssel
eg)'titt aZ adon iizleti éi'nlérlegÍilrc1u|ónap.ját
köl'ető ötödik hónap utolsó napjáig
letétbehelyezni ós közzéter-rni.kötelező ktinyvvizsgirlatesetér-r
ugyanolyan formában és
rrlirl(
tartalomnral.
atrrelvrrek
alapjána könyvvizsgáló a beszámolótfeIülvizsgálta.
Az egyesiileta kötelezettségér-rek
a civil sze|Vczctekbírósági nyilvárrtartásárólés az ezzel
összefüggő eliár1rsiszabályokró]szóló tor.vórryben
trleghatározott
nródon tesZeleget.
A letétbehclr'ezctt beszár-rrolót.valanlint közhasznúsági mellékleteta civil szervezetek
bírósági nyiIriirltartásárólés az ezze| összcliiggő eljárási szabályokról szóló törvényben
meghatározol1rllijclonkell kÓzzétenrli.va|anlintadatairraklekérdezését
a Civil Információs
Portá}számáI'alchctór,ékell letlIlt.
5.7. A közhasznít szervezetek Í.clettiadóellenóÍzéstaZ adólratóság, az á||amhÍutartásbő|
sztrmazó (költségl'etési)
tárnogatásfelhaszrrálásának
ellerrőrzését
törvény eltérórendelkezése
Alllrlli
az
Szárrrver'őszék.
az
állanri
vagv
cinkorrrrárryzati
költségvetésból,
illetve a
'hirínyában
jt|ttatott
nemzetközi lilrrr1sokból
1álllogat1lstlkfelhasználásárrakellenőrzéséta külön
jogszabály szcritlti eIlenőt-zésiszcrvezet. a kőzhaszrrir n.rÍiködésÍ-elettitörvényességi
ellenőrzéstpctlig a reá irár-r1'adó
szabzilyokszct.itltaz tigr,ószség
látja el.
jogállásánaktörlését,
A közhaszniI SZcr.\,ezel
hzttr'atl
tlapcltrbcliil k()tcleskérrlia közlraszr-rÍr
ha
a közhasznúr,liIlrirrősités
l.eltóteleinek
trenlltle l tllcg.

6. A kiizlr lrszrrúsligrlt vttttltktlz.tirclrdelkezósek

.6.1.

szerv határozathozatalában
nem
A legfőbb szerv. valallint az tigyirrtézőés képviseletí
aki vag)'a]<inek
közeli hclzz'átartoző.la
vehetrószt az a szcmél1,'.
a határozatalapján
vagy
fele1őssóg
alól
nlcntestil.
r'ag}'
a) kötelezettség
előlryber.r
részesti].
illetvea megköterrdő.|ogtigyletben
egyébként
érdekelt.
b) bámilycn r-rl1rs

6.2.Nem mirlóstil előn1'neka köz]rasznúSzefvezetcélszerinti.jLrttatásai
kéretében
a bárki által
igénybevehető nertrpénzbcliszolgáltatás.illetve az egyestiletáltal tag'{fuak,
megkőtésnéll<il]
rry[rjtott.
lótesítőoltir.atrrak
megÍ.elelő
célszerintijuttatás.
a tagságijogr iszorryalapjirr-r
Nem leheta 1éliig1'elő
szerv elrlöl<evagv tagjzr.illetr'ekörlyvr'izsgálója az a személy,aki
éskópviseletiszerv elnöke vagy tagja (ide nem értve
a) a legfőbb szerr,.illetl'e az tigr.intéző
r-renrtciltel]ekbe),
az egyesiilet legiiibb szerr'ór.rekazon tagijait.akik tiSZtséget
kívii]i más tevékerrység
kifejtéséreirányuló
b) a *özhasznLI szervezettele r-tlegbízatásátl
iráIryrrlóegyéb.jogviszorrybanáll' ha jogszabály
munkaviszonybarrvagv tttt.Lnkar'égzésr.e
másképpnenrr.erlde]kezik.
- kivéve a bárki által megkötés
I-észesül
c) a közhaszntr szelvezet cél szer.ir.rti
.iut(at:isábó|
pénzbeliszolgáltatásokat.
ésaz egyesiiletáltal tagiánaka tagsági
1élkül igényber'elretőtlet.l-t
jogviszony alap.jtin
a létesítő
okil.atbanlbglaltaknaknegÍ.elelően
r.ryújtott
cé1szerintijuttatást-,
illetve
szertlél\'ei<
közeli hozzátartozója.
d) az a).c)porllbatlmeghat1u.ozott
kőr'ető lráronl évig netrr lehet nrás közhasznú
6.3. A közhasztl[t szervezet llegszitItését
szervezetVezctti tisztségvisclőjcaz a szcrrrélr'.alii korábbar-r
olyar-rközhasznúl szeryezetvezető
r'cllt atrtla]<
rrlegsziirlését
tisztségviselíile
rrlege]ózőkétévberilegalábbegy évig-,
a) amelyjogLrtildilélktilszÍiIltnrcg úg-v.
l.rogyaz álJar.rri
acló-.ésván-r]ratóságnál
nyilvántartott
adó- ésvámtarlozÍsátnetlrcgycnlítcttcki.
b) amellyelszettlbenaz állarr.riadó. ésl'ámhatóság.jelentős
összegű adóhiárryttár1fel,
várrl].ratóság
szctltbcn
az
állarni
aclóós
iizletlezári1Ls
ir.rtézkeclést
alkalmazott,vagy
c) am.ellyel
bírs1rgot
szabottki.
üzletlezárás1helvettesítő
adószárrrát
az
ilülarl.ri
adó- és vánrlratóságaz adózás rend.jérőlszóló törvény
d) amelynek
vagy töIö1te'
szerintfelÍiiggcsZtette
.A vezető tisztsó3r.iselő.illelr'e az erlnek.iciölt szclrrél.v
köteles valat-tlennyi
érintettközhasznú
szervezetetcliizctesen tájékoztatniarr.ól"Ilogy ilyerl tisztségetegyidejÍilegmás közhasznú
iS l)etij]t.
szervezetné]
tai4jailtkíviil nuÍsis rész'esiilltet.
6.4' A szerve:el közhttszttti szol3úlÍulúsaibtil
6.5. Az eg,asiiIal szeryei tillal nteghozott tlöntésakről n'yilvtinturtást kelI vexetni, amely
a Íúntogatókésellenzők szőmardnyát
tűrtalműzza u ijtttéstarlalnút, időponÍjúÍ'hntúl.l:tit,
',| köxgyíílts ós az' elni)kséiydönÍéseiríílu lt.yilvtitúlrtúsÍ
éss7eméIyét.
u7 egyesület elnöke
ttöltÍéseir{íI
u ltIilvtil tla rÍúsÍl feliigyeIőbizottstígeInöke.
vezeti,míg n /alt)i3.velííbiz.tlllstig
6.6. Valantetttt.l:iszerv u dönlúseiÍ kijzzúlaszi uz eglesiilet hirdetőttibltijón és ha olyan
döntést hozltuli, lruel.y:u?.eg.tlcsiilatyalunrcl.ytugjtÍts7enél.yesenérinti, vele küIön írősban
közölni keIl.
kaPc'yoluÍosiruÍokbttbdrki helekittlhet uz egyesüIetszékhelyén
6.7,A szerve:.c/tnííkijdéséycl
etÍitlíipotlÍb Il.
az elnö kkel t:l ő re agyezteÍ
vcItcti,uki kéraletlurclforduI ax egyesüIethez
6.8.A szerve:'cts1'olgriltuttisniÍ
bűrki i!]élt.llbc

6.9. A7 eglesiilcl a besztitttotóit n fttlújsrQra kdiiggeszti.

7. Az cgycsülctnrcgszűnósc
válhat szét.
egyesiillretéscsak egyestiletekre
7.1. Az egyesiiletcsak egyesülette1
általánoseseteintúlaz egyesületjogutód
x,2. A jogi szenrélyjogutódnélktilinregsziinésének
nélkülmegsztinik.ha
a) az egyesiile1 nregvalósítottacélját vagy az egyesiilet céljának rnegvalósításalehetetlenné
vált' ésújcéltnelll határoztak meg; vagy
keresztülnem ériel atízfőt.
b) az egyesiilettagjainakszárra lratlrótraporr
esetétr
a hitelezók követeléseinekkiegyenlitése
7.3. Az egyesiilct.jogutódné1ktilimegszŰrnése
után fennmar.atltiVagyont aZ alapszabályban lllegllatát.ozott-. errnek hiányában a nyilviíntartó
bíróság által kiielölt .. az egyesiiletcéljáva|rnegegyezóvagy hasonló cél megvalósítás{fua
létrejöttközhasztlítszervezetnekkell átadni.
A fennmaradti vagyon sorsár.óI a rlyilvántartó bír.óság a törlést kimondó hatétrozatában
teljesítésére
sziikség esetén ügygondnokot rendel ki. A
rende]kezik. a vagyonátI.r"rházás
az
egy'esület
vagyonfelettir.onclelkezési
t(lr.lésével
száIIát az újjogosultra.
.jog
utárra vezető tisztségviselőkkelszemben e
7.4. Az egyestiietjogutód nélküli rnegszűnése
minőségiikben az egyesületrrek okozott kiirok miatti kártérítésiigényt . a jogerős bírósági
.töÍléstől
szánlított egy éven beli,il - az egyesiilet törlésének időpontjában tagsági
jogviszonyban ál|(l tag vagy az érvér-ryesítlreti.
akinek a részérea megszűnéskorfennmaradó
egyesületivag\o|rtát kellettadrri.vagv lra lett voltravagvon,át kellettvolna adni.
Az egyesü|ct nlcgszűnésétnregelőzo két évbetr a vezetó tisztségviselők az egyesület
megszűnését(ilszámitott két éVig egvctetl legesetl kötelesek helytállni az egyesület
hitelezőivelszctltlrenntindazottl'irrto7ásokéIt.
anreIyeket
az egyesü|etVagyonavagy a vagyoni
tagoknaka jogi szerlélyáltalános szabályai szerinti
hozzájárulástrlerrlszolgáltatóeg1'estileti
helvtállásik(itclczettséselien]Í.edeZett.

8. Zirő rcndc|kczósck

Az alapszab1rlr.ban
nenr szabályozottkérdésekben
a Polgári Törvérrykönyv',201l. évi
rerrdelkezései
az irárryadók.
-CLXXV. töt.l.óltrésaz Alaptörvelrr1'
teljesegészében
hatályonkívüllrelyeziésa mai naptól
Az egyesületa korábbialapszabályát
ja tevékenységét.
jelenalapszabiily"
rendelkezései
szerintt.olytat
2014.augusztus
22.
Budapest,
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Záradék:
A 20l4. augLrsztrrs
22. napjrinll)egtal.tot1
közgviilésen
a tagságaz alapszabályt
el|ogadta.
Budapest,20 1.1.augusztus22.
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