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Tüdőér Egylet
módosításokkal
egységes szerk ezetbe foglalt
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A

Tüdőét Egylet
módosítás okkal egységes szerke zetb e foglalt
A7apszabálya

Alulírottak a Pc,Igáti Tön énykönl,vről szőIő 2013. évi V. törvény, továbbá a 2011. évr CL}§V.
törvény az egyesülési jogtól, a közlnasznú jogál}ásrói, valamint a cir.il szetr.ezetek műköcléséről ós
támogatásáróI; l.alamint a 2011. ér,i CL>COil. törr.ény a ch.r1 szefr.ezetek bír,ósági
n,vilr.ántamásáról és az ezz,el összefúggő ellárási szabályokról rendelkez éseíalapján az Egyesület
módosításokkal egységes szetkezetbe foglalt alapszabályát a következők szeint állapították meg:
1,,

Az Egyesület adatai

Áz Egyesület önkormányzai elven működő civil szeívezet.

Az

Egyesület neve: Tüdőér Egylet (angol nyelvú elnevezése: Hungarian Pulmonary Hypertension
Association)
Székhelye: 11 46 Budapest, Cházát András u,

Az

E gyesület

működési terirlete : Magy

atc>rs z

1

9.

ág

Az Egyesület jogi személy.

Áz

Egyesület közvetlen polltikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól fuggetlen
támogatást nem nyújt.

azoknak

és

^rIyag}

2.

Az Egyesület célja, tevékenysége,feladatai:

2.1.

A2 EgyesűIet céIia

Az

egyesület célja, hogy elsődlegesen a pulmonalis hypertoniában szenvedő betegek étdekeit
képr,iselje, számukra feivilágosítást nlújtson, szociális és egészségügyiellátásukhoz segítséget
adlon, a betegséggei kapcsolatos ismereteket terjessze, a betegség kutatásához támogatást adjon.
Tötekszik arra, hogy a pulmonaüs hypertonia valamennyi gyógyszere a betegek számáta
Magyarországon tendelkezésre állj on.
Törekszik arta, hogy a tudőtranszpIantáció a rászonió betegeknek mlnél könnyebben eiérhető
legyen.
2.2.

Az Egyesület feladata

Az

egyesület feIadata elsődlegesen, hogy a céIla eléréséhezegpttműködjön nyilvános hazai és
kulföldi tátsszetvezetekkel, ptogtamokat szefvezzen, forrásokat kutasson fel, lehívja azokat.
Az Egyesület céljai érdekében taláIkozőkat, előadásokat szervez, ahola betegség őiagnoszt:káláróI
és kezeléséről szakemberek és az éintett betegek előadásai hangzanak el, valamint kltekrntés a
kutatás alatt Iévő 1övőbeü új kezelésekre. Az egyesület a betegségtől szőIő tnformációk
elter1 edés ének s erkenté s ére p áIy ázatokat

hirdet.

Az

a nemzetközi betegjogr szewezetekhez, az azonos területen működő
külfóldl egyesületekkel, szetvezetekkel és szővetségekkel együttműködési megállapodásokat
egyesÜlet csaÜkozhat

köthet.

Egyesület tevékenysége
^z
Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében- Magyatország Alaptörvénye XIX. és X,Y" cikkei
alapján - érdekr.édelem, emberi- és áliampolgári jogok védelmét,az F,gészséaügyrói sző|ő 1997.
évi CLIV. törvény 141.§ és 144. § -a szerjnt egészségügyi rehabilitációs tevéke;ys,ég"t,
évi
CLX)CilX.W,(a helyi önkormányzatoktőD 13.§ (1) bek. 4.ponga valamint 23-. § ^201,1,"
(5) bek.9.
pontia teljesítésével-a2071. évi CL)O(V. töruény 2. § 20" pontalapjánvégzi.
Továbbá minden
9lyan tevékenységet,amely jogszabáIyban meghatÁr<:zott államt vagy
Önkor:rnányzatl feladat teljesítésétközvetlenül vagy közvetve szolgáIja, ezzel hozzájárulva a
tátsadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez,
2.3.

Az

Egvesü7et gazCasági,r,állalkozási ter,ékenységet csak közhasznú r,,agy a létesító okiratban
meghatátozott alapcél szerinti tevékenységmegvalósítását nem yeszéIyeztetve végez;

Az

Egvesület gazdálkodása során elért eredményérnem osztja {eI, azt a létesítőokiratában

meghatátozatt közhasznú ter.ékenységéteforűtia;
3"

Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése

3.1" Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan személy amely az Egyesiiiet céljainak
elérésébentészt kíván venni, továbbá
Egyesiilet alapszabályát elfogadja, megfeíel az
^z
alapszabáIyban ln feltételeknek, valamint a tagfelvételéhez
az elrrökség hozzá4árri,.
Az Egvesiileti tagság a belépésikérelemnek az elnökség áItall, eIfogadásáva} keletkezik. A tagok
személyérevonatkozó adatok nem nyilvánosak.
3.2. A tagfelvétel kétdésébenaz elrökség - a 2a73" évi V. t", (Ptk.) 3:ó7
§ _ben meghatározott
kÖzgyűlési jogkört a 3:80 § m.) ponga akaknazásával, átadotthatáskörben - dönt. Az Égyesületbe

való belépés és az Egyesületból való kilépésönkéntes,

A

tagfelvéteü (belépési)kerelmet az

Egyesület elnökéhez kell eljuttatni, al<t azt köteles döntésre az Elnökség soíon következó iilése elé
tegeszteni. Á felvételrŐl vagy annak elutasításáról az ülést követő 8 napon belül írásban kell a
jelentkezőt értesíteni. Á döntés el7en az érintett annak kézhezvéteLétőIszámitott 15 napon trelű
trásban fellebbezéssel élhet, meiytől al{özg5űlés soíon következő üléséndönt,
3.3.

Az Egyesületr tagságmegszűnik:
a) a tag kilépésével;

a tagság1jogviszony Egyesrilet áitaii feimondásáyal;
) a tagktzárásával;
d) a taghaláIával r.agy jogutód nélküli megszűnésével.
b)

a.)

Az

Egyesriled tagság kilépéssel tö:-ténő megszűnése az Egyestilet elrrökségével való
Írásbeli közléssel, minden egyéb aktus nélkiil hatályossá válik. A kilépésiszindékot az
Egyesrilet elrrökéhez címzett nyilatkozatban,fuásban kell bejeienteni. Á kilépő tagtagságs
jogviszonya ) azaz jogai és kötelezettségei a bejelentéssel egyldejúleg szűnnek tn.g, a1
EgyesÜlet elnöke köteles a kilépésról a többi tagot a következő közglűésen tájékoztani.

A tagot az Egyesület elnöke törü a tagegyzékbőI.
b.) Ha a tag nem felel meg az AlapszabáIy tagságs feltéteieinek, az
o
i

gvis

z

orryt

h

armincnap

o

s határidővel írásban felmondhatj a.

e7nökség

a

tagsági

tagsági jogviszonyt a taghoz intézett indokolt írásbeü nytlatkozatával 30 napos
felmondási idővel mondhatja fel. A felmondást az éintettel írásban kell közölni. Postai
úton történő közlés esetén az áwétel megtagadása. illeWe a kézbesítésmásodrk
követő ,,nem keIeste" jelzés esetén a kísérletetkövető 5. munkanapon a
megkísérlését
hatátozatot kézbesítettnek kell tekinteru.
A felmondásra történő javaslattétel az Elrökség hatáskörébe tatozik. Á felmondásró| az
trgyesület közgrúlése egyhangúan dönt. A feimondási tdő alatt a tag köteles az Bp;vesület
felé elszámolns, az áwett eszközök, birtokábarr 1ér.ő dokumentáció, pénz vagt egvéb dolog
vonatkozásában,
Áz érintett tag a felmondást kimondő határozat ellen annak kézhezvételétőlszámitoti 15
napon belül a közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért, mely jogorwoslan kérelmet
legkésőbb a 15 napos hatándő utolsó napján, az Egyesület közgúlésének címezve, az
elnökséghez kell benlújtani, vagy postára adti. Az elrrökség a jogorvosiatr kérelmet 5
napon belül a közglúlés elé terjeszti. A felmondás elleni jogorvoslati kételem tátgyában a
közgi-ulést a jogorvoslat tránú kérelem kézhezvételétőIszámított 30 napon belüLi
idópontta össze kell hívni.
c.) A tagnak jogszabályt, az EgvesüIet alapszabályát vag1 közgyűlési hatátozatát súlyosan vagv
ismételten sértő rnagatafiása esetén a közglúiés - bármelv Egvesületi tag vagy Eg,r,esüleú
szen kezdeményezésére- a taggal szemben ktzáúsi eljátást foivtatlrat 1e.
- Az e\árás sotán az érrntett tagnak lehetőséget kell adni atta, hogy védekezését,
álláspongát akár szőban, akát lrásban előterjessze,bizonyítási eszközeit megjelölje.
_ A l<tzárásról szóló hatátozatot indoklással (alapjáu| szolgálő tények és bizonyítékok
megjelölésével) az érintettel tásban kell közöku. Postai úton töténó közlés esetén az
áwétel megtagadása, illetve a kézbesítésmásodrk megkísédésétkövető ,,nem kefeste"
jelzés esetén a kísédetet követó 5. munkanapon a hatátozatot kézbesítettnek kell

A

tekinteni.

- A

ktzárással érintett tag a klzárást kimondó hatátozat ellen annak kézhezvételétőI
száffított 15 napon belul a közgyrrléshez fordulhat jogorvoslatét, mely jogorvoslatr
kéreLmet legkésóbb a 15 napos hatándő utolsó napján, az Egyesület közglrllésének
círnezve, az elrrökséghez kell benyújtani, vagy postára adni. Az elnökség a jogotvoslan
kérelmet 5 napon belül a közgúlés elé terjeszti. A kjzárás elleru jogorvoslan kérelem
tárgyában a közgyőIést a jogorvoslat iránti kérelem kézbezvéte|étőIszámitott 30
ílapoílbelüli idópontta össze kell hívni.
Á kjzárás közlését kóvetően a ktzárt tag köteles lraladéktalanu]. az Egvesiilet felé
elszámolrri az átvett eszközök, butokában lévő dokumentáciŐ, pénz:,agy egvéb dolog

-

r.onatkozásában.

Az Egyesület pártoló tagságot szewezhet. Az Egyesiilet pártoló

tagla lehet az, aki belépésével
csak támogatnslővánja az Egyesületi céiok megvalósítását, az Elnökség pártoló tagnak javasolia,
az alapszabáIy rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, a belépési nyilatkozatot alátla
és kötelezettséget vállal az Egyesületi célok megvalósításának anyagi támogatására. Az 1lven tag az
Egvesület ter.ékenységébencsak \ragyoni hozzájáralással r-esz rész. A pártoló tag felvételérŐIvalÓ
3.4.

hatáskörébe t^rtozik, Jogi személyiségűpártoló tagok jogaikat
kötelezettségerket csak bejegyzett képviselőtkűtlán gyakorolhatják, illetve teljesíÜetik.

döntés

az Elnökség

Az Egyesület

és

uszteletbeü tagságot adományoz az Egyesület céljai elérésébenkremelkedő
segítséget nlrrjtó természetes személyeknek. A tiszteletbe]r tag felvételétetöténő javaslattétel az
Elnökség hatáskörébe tattoz:tk. Az ilyen íAgot az Egvesület közgÚlése egyhangúan r,álasztja nreg

3.4.

e tagságía.

3.5,

A Pártoló

és ve z ető tis

4.

és a tiszteletbeli tag az Egvesület szerveinek iiléséntanácskozási joggal r.elret részt
égr.is előr.é nenr v áIas ztítatő.

A tagok iogai és kötelezettségei

4.'1,.

^

rendes tag jogai:

Ü az Egyesület közgyűlésén tevékenységébenés rendezvényein részt venni
b) A tag jogosutrt a közgvőésen részt venni, szavazaú jogát gvakorolni, a
.)
d)
e)
0
g)
h)

4.2.

'

0
4.3.

tagságát
az H,gyesület törwényséftőhatátozatátbtrőságelótt

a meghozataltó] számított 30 napon
belül megtámadhatja
A tag tagsáei jogosults ágait személyesen vagy képr,es előjén keresztiit gyakorolja.

eleget tenri az alapszabáIytran vagy a közglúlés határozataiban elóírt kötelezettségeinek
az önként vállalt egyéni feladatokat teljesíteni

Egyesiileti taghoz méItón viselkedni
az Egyesület jó hírétkelteni és védeni
ata'gÜlat évente egy alkalommaI,tátgyév május 31,napjálgmegfizetni. Atátgyévjúnius
30. napját követően belépó tagaz éves tagdíj S\o/o-átkell megfizesse. Á tagdíj mértékét
a közglűés határozza meg.
nem veszélyezteüeti az Egyesület céljatnakmegvalósulását.

és tiszteletbeü tag iogai:
^pártoló
") Az Egi,esület szen,einek üléséntanácskozási

b)
.)

4.4.

közgvűlés
rendjének megfelelően felszóla]rri, kérdéseketfeltenni, javaslatokat és észrer,éte]eket
tenni
képviselóvé váIasztllatő ésváIaszthat az Egyesület tisztségéte,szervezetébe
szavazaújoggalrészt vehet az Egyesület közgyíílésein
észrevételeket, javaslatokat tehet, illetóleg véleménytnyilváníthat az Egyesület,
valamint szerveinek működésével kapcsolatban
tájékoztatást igényelhet az Egyesiilet bármely tevékenységéről
igénybe veheti az Egyesület szoLgáItatásaít, a liadványain felninteüetj Egyesületi

A tendes tag kötelezettségei:

4
b)
9
d)
e)

joggal vehet részt.
észrevételeket
tehet az Egyesület működésével kapcsolatban.
Javaslatokat,
Részesülhet az EgyesüIet által nyújtott kedvezményekben.

A pártoló tag kötelességei:

^)
b)

.)
d)
5.

z ts

Az

alapszabáIy betartása,

Vagyoni hozzájárulás megfizetése, azEgyesülen vagyon megóvása,

Az Egyesület célkj(űzéseinek etkölcsi és anyag1 támogatása.
Az Egyesiilet célkitűzéseinekés elveinek megfelelő magatartás.

Az Egyesület szervezete

5.1.

Á

r\z ligyesület döntéshoző szerve a közgyűl{5.
ú]ésezrk.

Á kozgyűlés nl,ilvárros,

kőzgyűés évente legalább

eg1, alkalommal

mel_y csak jogszabáIvban meghatátozott esetekben korlátozhatő. Azon a
tagokon és az ügywezetésen kír,til a közg,vűlés összehír.,ására jogosult által meghívottak és az
5

a|apszabály vag)r a közgyúlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személ,vek
rlesznek meghívottk ént tészt.
5.2.

A közgiúlés hatáskörébe tartozik
a) az a\apszabály

módosítása;

az F;gy esilet megs zűnés ének, egvesülés ének é s s z éWálásának elbatáto zása;
I a v ezető tisztségvisgiő megválas ztása, visszahívása és ű)azásának megll7apítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló _ ezefl be\.ól az igyvezető szewnek az Egvesüet vagyoni helyzetérŐl
szóló jelentésének- elfogadása;
a vezető tisztségviseló íeletti munkáltatói jogok gyakorlása, Ila a vezető UsztségvrselŐ az
b)

J)

Egyesülettel munkavisz onyban á|I;
g) az olyan szerződés megkötésének jór,áhagy ása, ame\yet az Egyesul et saját tagál,al, yezető
ezek hozzátartozőjávalköt;
usztségr-iseiójér.eL, a felüg,velőbizottságtagáva|r,agy
h)a 1elenlegt és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelŐbizottsági tagok r.agy
r.aió döntés;
más Egyesületi szervek tagjai elleni kártédtési igények érr,,ényesítéséről
megállapítása;
űjazásuk
és
visszahír,ásuk
megváIasztása,
i) z fe\űgvelőbizottság tagainak
és
megállapitása;
j) aváIasztott könywizsgáló megválasztása,r,isszahír,ása és d$azásának
k) a v égelszámolő kij elölése;
t) tagga| s z embeni felmondá sr őI, lázárásről döntéshozatal;
n) tlszteletbeü tag felr,ételéről döntés;
5.3.

Kozgyulés a tagok összessége, amely az Egyesiiletet érintő minden kérdésben dönthet. Az
elnök vagy a tagoklegaiább egytizede - az ok és cél megjelölésével történő -, tásban elŐterlesztett
kérelme alaplán rendkíviili közgyűIést kell összehívni,
Ezen esetekben a közgyulést az erre vonatkozó kezdeményezés vagy bíróság hatátozat
kézhezvételétő|30 napon belüü időponta kell összehívni.
A közgyuléste mrnden tagot fuásban, a napirend közlésével kell meghív* úgy, hogy a meghívók
elkriidése és a közglűés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lenrue.

A

A meghívó nak tattalmaznia

ke17:

Egyesiilet ner.ét és székhelyét;
b) az ]úlésidejének és helyszínénekmegjelölését;
) az i|és napfuendjét.
Á naprrendet a meghívóban olyan részletességgeikeil feltüntetni, hogy a szav^zásta jogosultak a
tárgvalru kír.ánt témakörökben álláspont]ukat kialakíthassák.
Á áöntésho ző szery az ülésétaz elnökség áIta7 meghatátozott helyen, BudaPesten tattja.
A közgy{lési meghívó kézbesítésétő|,számitott 8 napon belül a tagok és az F;gyesÜlet szen'ei a
kérhetik, a kregészítés
t ozgr,,oiért összehívó szervtőL vagy személytől a napirend kiegészítését
a) az

indokolásával.
napiren<i klegészítésénektárgyában a közg5,űést összehír.,Ő szew vagy személ;' jogosult
dontái. Ha a nipkend kiegészítéseiránti kételemtől a közgflílést összehívó szelv vagv személy
nem dönt, vagy azt elutasítja, a kózg,r,úlés a napirend e|fogadásátÓl szÓlÓ hatátozat meghozataIát
tátgyában,
megelőzően külön dönt a naplrend kregészítésének

A

5.4.

Á közg/ílés akkor
"r^rurá"ruiogosult

hatátozatképes, ha alofl a leadható szavazatok több mtnt felét kéPr,-iselÓ
tésztvesz. Éhutátozatképességet minden hatarczatLtozat^lnálvizsgálrrr kell.

A

kÖzgVÚlés tisztségviselóinek szeméIyétől - kir,ér.,e a \evezető elnökről, mett az a mindenkod
elrrÖkség eLnöke - a szaYazatszámláIők és a jegvzőkönw.ezet ő szeméIyétőL az elsó napirendr

Pontot megelőzően az el-rrök 1avaslatátkövetően

egyszetű többséggel hozott szavazássaldont. Á
jegvzőkÖnyn'ezetés jegyzetelés űtján történik. Az tásbá foglalásta a mindenkori
jegvzőkÖnlrn'ezetőnek 3 munkanap á1l rendelkezésére. Az EgyesüIet"határozatait
az elnökség

hirdeti kr emaii ler.elezés űtlán, majdrveblapja tttján tőrténő közzététel]el.

Ha

egY tag valamely iigyben nem szavazhat,

határ o z

atl< ép e

s s é

g me gálJap ítás a

A tagok a döntéshoz ő

sz

s

o

rán

fi gveim

e

őt az adott

n kírnil ke il

ha

gr,,

szavazhat az,
a) al<lt a hatátozat köteiezettség vagy felelősség a]ói mentes
másfalta előnyben tészesít;
b ) al<r, el a llatározat sz erint szerző dést keli kötni;
y' aki elJen ahatátozat alapján pert kell inűtani;
d) aklnek olYan hozzátattr>zőia érdekelt a döntésben, aki a

alapítőla;
e) al<l

J

a\<l

a

ni.

ew ülésénszav azással hozzák meg határ ozatajkat.

A hatátozat meghozatalakor nem

lla8)'"

határozat meghozatalánál

ít vagy a

jogr személy tethére

jogi személynek nem ta§a vagy

a dÖntésben érdekelt más szen ezettei többségi befolyáson alapuló kapcsolatban

ál1;

egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A

tagok YagY aZ alaPÍtók határozatukat a haározatképesség megáIapításánál figyelembe r.elt
szav azatok többségér.el hozzák meg.

Á megismételt közgyűlést az

erede ú - hatfuozatképtelens ég miatt elmaradt _ közgiűés időpontját
kÖvető legalább 15 naP
de legfeljebb 30 napon beliiü idópontra kell ólszehívni,
_múlva,
"-áty
időpont az eredeá közgpilés meghívójában is megjelolhető.
5,5,

A

l{Őzgy'tllés határozataít - azon esetek kivételével,ahol mrnősített többség van előtrva _
egYszerű szótÖbbséggel, nyilt szavazássalhozza, A közgiűés a tisztségviseiőket átko. ."r..^zással
válaszqa meg. szavazaú jogát a jogr szeméLy tagképviselője ű!án gyakárolhatja.
,\z alaPszabály módosításához a jeien lévő tagok hátomne§yedes szotöbbséggei hozott
hatátozata szükséges,
Az EgYesÜlet céljának módosításához és a megszűnéséről szóló közglúlési döntéshez a szavazaú
joggal rendelkezó tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határőzata
szükséges.

Az EgYesiilet minden taga azonos szavazaújoggal rendelkezik, minden tagnak
Szavazategyenlőség esetén ahatátozaúiavaslatot elvetetmek kell

A

tekinteni.

egy szayazatyv^n.

-"

kÖzgVŰlés a döntéseit

- r,atramint az elnökségi döntéseket - a határozatok könyvében tartja
nYilván, melYet az einökség köteles r.ezetni. A l"ntározatok könr,,ve részletesen'é, po.rto.un
taftaknazza a dÖntések tattalmát, idópontját éshatátyát, rllewe a döntést támogatók és ellenzók
számarányát, továbbá ha lehetséges, a döntést támogatók és elienzők szen-ÉIyét|
Á dÖntéseknek az érintettekkel való közlése szintén az elnökség

feladata, aztpostaiúton ajánlott
kÜldeménvkónt \ragy szemóhres átvétellel, továbbá s,tsszaigazoli e-mail üzenetben teljesítheti.
A
döntéseit r.veboldalán hozza nyilvánosságta,

A

közgyűlés működésér.,el kapcsolatosan keletkezett iratokba vaió betekintést az elnökségnél
kell kezdem ény ezti, azt munkanapokon, a feimeniló költségek kérelmező általt előIegezésér.el és
viselésével teiiesíthen,

A közhasznű szetyezet működése a

rvww.tudoer,hu címúweboldalán íryomon követhetŐ,
szolgáItatásainak igénlüer,ételénekrnőé)át esetenként ott teszi közzé, beszámolóit szintén.

5.6.

Áz Egyesulet

ügprg2glését az elnökség |átja el.

Az Egyesület vezető úsztségviselői az

e)nőkség

tagai.
5.6.1.

elnökség öt tagból á1],. Az elrrökség az elnökét maga válaszra tag}a\ közu1,
az elnök, az alelnők és hátom eLrökségi tag.

Az

Az elnökség

tagtrai

Áz elnökéggel szembeni követelmények és kizátó okok:
- taga az a nagykoó személy lehet, akinek cselekr,óképességét a tel,ékenysége ellátásához
szükséges körben nem koriátozták;

tetmészetes személyt, aki a vezető trsztségviselói
személy köteles krlelölni azt
^
vonatkoző szabáIyokat a kijelöit
tisztségviselőkre
A
vezető
feladatokat nevében el7átla.
személyre is alkalmazni ke]].

- a jogi

- ügl.r.ezetési feladatait szeméiyesen köteles ellátni.

elrlökség taglai kötelesek a közglűésen részt r.enni, a közg/ilésen az Eg,vesúlettel
kapcsolatos kérdésekre váIaszolni, az Egy-esület ter.,ékenységérőlés gazdaságt h,elyzetérŐI

Az

beszámoLri.
A z e]nöks

é

g határo zatait a j elenlév ők egy szető szótöbb

s

ég év eI ho z

za.

A vezető usztségr,,iselők megbíz atása 5 év határozott időte szól.

A

vezető tisztségviselők legalább 2/3-át az Egyesület tag)al közu1 kelf váIasztani.

tisztségviselők legfeljebb egyharmaőavá|aszrható

A

vezetó

azEgllesület tagjain kíviiÜ személyekből.

5.6.2.

Összeférh etedensóg:
5.6.2.1.

- Nem lehet elrrökségi tag az, akit bűncselekmény elkör,etése miatt jogetósen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek,atűg a büntetett előélethez főződő hátrányos következmények aiói nem
mentesült.

lehet elnökségi tag az, akit e foglalkozástól jogetósen eltiltottak. Ákit r-alamely
foglalkozástól jogerős tirOi itet.ttel eltrltottak, az e\úItás hatálya alatt az Ítéletbenmegjelölt

- Nem

tevékenységetfolytató jogi szeméiy yezető tisztségviselője nem lehet,
_

Áz eltjltáit kimondó iatarozatban megszabott idótartamig nem lehet

e]rrÖkségi tag

az,

a7<lt

eltiltottak e tevékenvségtől.
5.6.2.2.

az eJnökség hatarczatltozatalaban nem vehet tészt az a szernéiy, aki vagY
akin ek kö z eli ho z zátarto z őj a a hatáto z at alapián
a)kőte|ezettség vagy felelősség alól mentesiil, r,agy
részesirl, illewe a megkötendő jogügyletben egvébkéntétdekelt.
4roar*rty"náá.

Á közgyllés, l,alamint

"1OnyUen

Nem mrnósiil előnYnek

a kÖzhasznú szerve zet céI szerrnti juttatísai ketetében a bárl<l által
megkÖtés nélkÚ1 iSÍ"Y!.. r'ehetó nem pénzbeü szolgáltatás, illetve az
Egyesiile t áItal tagának, a
tagsági jogviszon1' alapján nyújtott, létesító okiratnalimegfelelő .él
juttatás.
,r..iriá

5.6.2.3.

Nem lehet a felÜgyelŐ szerw e}nöke rragl tagja, illetve könlwizsgálőja az a személy,
aki
a) akÖzgvűés, il]gtvg az eJnökség e]nöke vagy taga (rde neá éiwe
az Egv"*Ú"t döntóshozó
szervének azon tagjut akik tisztséget nem töItenek Ée),
b)u kőzhasznű szetyezette| megbízatásán krr.ü]i más tevékenység kifejtéséreirányrrló
munkal'iszonYban_\'agy munkavégzésreir,ányrló egyéb jogvrszonyb""
al, ha iog*zabáIy
másképp nem rendelkezik,
c)a kÖzhasznú szen'ezet cél szerinti juttatásából részesül - kil,éve a bárl<l,
által megkötés
nélkÜl igénYbe vehető nem pénzbeE szolgáItatásokat, és az Egyesület
áltai tagsának a iagsági
jogYiszon_v alaPján a létesító okiratban fogialtaknak megfeleiőei
nvújtott .é1 ,rlrrnu jr.ttuártl,
i]]etye

d)az a)-) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozőla.
5.6.2,4.

Á kÖzhasznú szervezet megszúnésétkövető három ér,:ig nem lehet más közhasznú szefvezet
v.ezető tisztségviselője aZ a személy, aki korábban olyan közhasznű
szervezet vezető
tisztségviselője .,olt - annak megszűnésé t megelőző két évben legalább
eg,v ér..rg -,
a) amelY jogutócl nélkül szűnt meg úgy, hogy az ál7ami adó- éi
nyilr,ántartott
"a*b":tZrág;ál
adó- és vámtartozását nem egyenlítette É.
b) amel7Yel szemben az á]]amiadÓ- és vámhatóság jelentős összegű
adőhiányt tárt fel,
d amellYel szemben az. ál7ami adó- és r,ámhatóság üz\et],ezátás inlézkedéstálk^]ro^rott, \,a*I
űzlet]e zátást helyette sítő bírs ágo t s zab ott ki,
d) amelYnek adószámát az á}lami adó- és l.ámhatóság az adózás

szerint felfuggesztette \ragv törölte.

rendjérőt szóló tön ény

(2) A vezető tisztségr,-iselŐ, illetve az ennek jelölt személy köteles
valamennyi érintett
kÖzhasznű szeívezetet_ elózetesen tájékoztaui arról, hogy rlyen trsztséget
egl.idejűleg más
közhasznű szew ezetnél is b etölt.
5,6.3"

I{ét kÖzgYulés kÖzötti idótren az Elnökség dönt minden olyan kétdésben,
amely nem tartozik
klzárőlag a közglűés hatáskörébe.
Áz elnökség feladatkö rébe tattozik
a) az F,gYestilet naPi Ügyernek vitele, az űgyvezetés hatáskör ébe
tartoző ügyekben a döntéseir
meghozatala;
b) al:eszámolók előkészítéseés azoknak a közgl.ííléselé terjesztése;
l).az éues }<öltségvetés elkészítéseés annak
elé terjesztése;
"kázgs.llé"
d) az E,gYesűlen vagYon kezelése, a
feIŰsználására és befektetésére vonatkoző, a
'agyon
kozgl,ulés hatáskörébe nem tafioző dontések
meghozatala és végtelr ajtása;
e)az EgYesÜiet jogszabáIl1 és az alapszabZly szerinú ,i"^,.i megalakításának
és a
ris z ts égr-is elők megvái as ztatás ának előké s zíte s
e;
./) a kőzgyítés összehív ása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
gl_ az elnÖkségáltaló_sszehívottközglűés napirendipontjainak
meghatátozása;
b) részvétela közgyűésen és válasz
u, Egv.r.ii.it.l kupcrolato! kétdésekte;
^,dá,
i) a tagság nytll,ántartása;
,i) az EgvesLilet határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az Egvesiilet működésér.el kapcsolatos iratok *rgőt á"r;

Egvesületet érintő megszűnési ok fennállásának mrndenkori vizsgáIata és annak
bekör,etkezte esetén az e tőrvéí7 },ben elóírt rntézkedésekrnegtétele; és
m) az alapszabály fe\hataln^lazása alapján a tag felvéte161$| r,aló döntés,
/)

az

ÜIéser
Döntéseiről, intézkedésetól a következó közglűésen az e}nÖkség kÖteles beszámolrrr.
nyilvánosak, mely csak iogszabáIyban meghatátozott esetekbenkor|átozható,
5.6.4.

Az Egvesület tagjai

a:vezető tisztségviselőt bár:rnikor, trrdokolás né]-kiil r.'rsszahír'hatiák,

személ_v
természetes személy vezető tisztségviselő ügl,vezetésr feladatait személyesen, a 1ogi
képviselóje útján köteles ellátni.

A

5,ó.5.

trsztségviselő az,
eltrltást krmondó hatátozatban megszabott időtatamrg nem lelret r.,ezető
akit eltrltott ak a yezető tisztségviselőr tevékenységtől,

Az

5.6.6.

Az

céIjábÓl. lra
eLnökség köteles a közglúlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
fedezt;
a) az F,gl;esülei vagyona az esedékes tartozásokat nem
nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesítelx; vagY
t s u, a§y"rrrtet előleuthatóiag
a cé|lainak eléréseveszélvbe kerúlt"
Q

kÖrÜLménY
Az ilven esetben összehír-ott kázgrűésen a mgok kötelesek az összelÚr'ásra okot adó
dónteru,
m"gszünt"tése érdekébenrntézkáést tenni ,igy u, Egvesület megsziintetéséről
5.6.7.

rrant
Egvesiilet szen,ei áItaI bozott jog_ vagy alapszabályséttó hatátozat megsemmlsítése
jutásától
,,
bárnrj| ág - akülönleges 1ogáilású tug .r^X7r-teitség. esetén ahatározat tudomásáta
hatátozat
a
számitott hatminc
log.."r"tJ határidőben peft inűüal A pedndítás harározat
"np".
azonban inc]okolt esetben - a t^g kérelmére- a
r.égtehajtását nem gátoija,
^'blr:órág
hatáskörébe tartozrk,

Az

..égrehajtását felfuggesztheú.

A per

a törvényszék

5.6.8.

elrröke is, Az elrrök az Egyesület
Egyesulet elnöke egyben az elnókség és a közgyulés
és az elnökség
működését u jogszabáTyoknak, zz alapÁzabá|ynak, valamrnt a közgy{ílés
önáí6an képviseli az
határozatalnak megfelelően személyes felelősréggel trányíga. Az e]_rrök
Egyesületet, Az ehák ter,ékenységééttaközgyíú,ésnek tartozk feielősséggel,

Az

ezek tgazgatást
alelnök elősegíti az elnök és az elnökség tevékenységét,közremű5ödlk_
az elnők
fe|adata
aleLrÖk
Az
ülést.
ügyeinek intézéséún,előkészíti és megszerv rr| u, elnökségi
ügyvitelének
Egyesirlet
az
tevékenységéneksegíiéseaz EgyesületJopetatív tánytásában, valamint
esetén,
akadáIyozatása
annak
felelős,r.,Jté.., rr^lámirrt u, .Úök helyettesítése
és a hatóságok előtt,
Az alelnök önállóan képviseli u" .gy...rl"tet hatmadik személyekkel szemben
:r1gy
nyomtatott nevéhez az
A képviselet úgy történik, hogy az egyesirlet e\őtrt, eiőnyomott,
megfe]-elÓen, Az aleLrÖk
alelnök a nevét önállóan l-ro}iárrrlu, iü,"1". aIátrási címpéldány ának
alátással
önállóan rendelkezik az egyesület bankszám]ája felett, cégszetű

Az

.

5.6.9.

Az elnökség legalább féléventeegyszet ülésezik,

10

Az eJnökség ülésétaz elrrök meghívó küldésévelvagy közzétételével hívla össze.
A meghír.ónak tattalmaznia kell
a) az E gvesület nevét és székirelyét;
b) az ülés idejének és helyszínénekmegjelölését;
c) az ülés naprrendjét.
Á napirendet a meghí\,óban o1yan részletességgelkell feltrintetni, hogy a sza*,azásta jogosultak a
tárgvalnr ldvánt témakörökberr állásponqukat klalakíthass ák. Az ülését a meghír.óbarr megjelölt
időben és lrelyen tartja,
Ha az elnökség riiésétnem szabályszer-u-'lerr Ltlvták őssze, az üiést akkor lehet megtartani,ha az

iilésen r.alamenn\ri részr,,étejrejogosuit jelen

\iaíf

,

és

egyhangúlag hozzájáral

az

ülés

megtattásához,
Az elnökség ülésén a szabályszerűen közöit napienden szereplő kérdésbenhozhatő hatátozat,
kir'ér,e, ha valamennyi tészvételrejogosrrlt jelen van és a napirenden nem szerepló kérdés
m e gtát gy alás áho z e gyhan gúla g ho z z á1 árul.

Az elnökség ülése akkor hatátozatképes, ha azoít a leadható szavazatok több mint felét
kéPl.iselŐ szavazásta jogosult részt vesz. A hatátozatképességet mrnden hatátozathozat2lnáI

r..rzsgálni kel1.

Fla egv tag valamely ügyben nem

szavazhat,

őt az adott

határozat meghozataláná7

hatátozatképesség megáIlapítása s orán figyelmen kír,ril kell hagvni.
Szavazategyenlőség esetén ahatározaújavaslatot elvetettnek keil tekinteni.

a

5.ó,10.
A z eln

z atának megho zataIakor rrem szay
az,
a)a\Út a határozat kötelezettség vagy felelősség^zhat
j"g személy terhére
aló1 mentesít vagv
"
más fa ta előnyben részesít;
b1 ak;tvel a hatátozat szerint szetződést ke1l kötni;
y' aki elien a határozat a|apján peít kell indítani;
d) al<lnek olyan bozzátartoző)a érdekett a döntésben, aki a j"g szeméiynek nem tag]a vagI
alapitója;
e)aW a döntésben érdekelt más szenrezettel többségr befolyáson alapuló kapcsolatban á11;
ö ks

é

g határo

j

vag},
.r|

5.6.1

1"

aki egrlébként személvesen érdekelt a döntésben.

.

H aíárolaíbo 7atal

ll lés tarlása nélkii

/

tsIatározathozatalra ulés tartása nélkril is lehetőség van.

Áz ilyen határozathozataIt az elnökség a hatátozat tervezetének a tagok tészére- az áwételt is

igazolÓ - clektrorukus külcieménvként vagy postai úton törtónő megküldésévelkezdeményezi. Á
tagok számára a terr;ezet kézhezr,ételétólszámított legalább nvolcnapos határidőtkell biztosítani
arra, hogv szayazaa)kat rnegkulcijék az ig5,vezetés részére"

Az ülés tartása

nélkriü döntéshozatal során az Alapszabálynak a haiarozaüépességre és
szal,azásta vonatkozó rendelkezéseit azza\ az eltérésselkell alkaimazni,hogy ahatározarhozatali
eljárás akkor eredmént es, ha legalább annyi szayazatot megkülden ek az ügwezetés részéte,

amennyi szas'azaújogot képr-iseiő tag vagy alapitó jeleniéte ahatÁtozatképességéhezszükséges
ienne ülés tartása esetén,

1,1

Ha bátmely tag az rrlés megtartását klvánla, a legfőbb szerv ülését az igyvezetésnek össze kell
hír.,nia.

A szzvazásra rnegszabotthatáidő utolsó

napiát kör.ető hátom napon belül - ha valamennyi tag
vagv alapító szavazata ezt rnegelőzően étkezik meg, akkor az utolsó sz^v^zat beérkezésének
napjátő| számitott három napon belül - az elnökség megálLapítla a szayazás etedménvét, és azt
további három napollbelű közü a tagokkal.

A

határczathozatal napja a szas,azási batártdő utolsó napla, ha valamennyi szavazat korábban
beétkezik, akkor az utolsó szayaz^tbeérkezésének napja.
Ahatátozathozatal e módját az elnökség és az Felügyelőblzottság is lehető\.,é teszi.
5.7.

Az Elnök jogai és kötelességei:
őnállőan képviseli az Egyesületet
az elnökség közteműködésével trányitja és vezeti az Egyesület tevékenységét
a közgyűlés és az e]nökség üléseinek összehívása és vezetése
az alapszabáIy és egyéb szabályzatok, valamint a kőzgyflési és elnökségi hatátozatok
v égrehaltás ának trány ítása e]fenőru és e
a teshiletek munkájának figyelemmel kísérése,javaslattétel ezek napirendiéte

t alkalmazottai tekintetében munk áLtatői jogköt gyakorol
alálrási és utalványozási és bankszánla feletti rendelkezési jogkötét önállőan jogosult

az Egyesiile

gyakotolru

döntési jogkör gyakorlása msndazon ügyekben, mely nem tartozlk
elnökség iiletve az egyéb szervek hatáskörébe

a kőzgyilés,

az

mindazon feladatok ellátasa, melyet az alapszabáIy, a jogszabáIy a hatáskörébe utal
az eLnök képviseleti jogkörét akadá|yoztatás esetére az alelnökte vagy két egyuttesen eljáró
másik elnökségi tagra ntházhaga át.
5.8"

Felügyelő bizottság

Áz

Egyesületben hátom tagbói álló felügyelőbbottság működik azzal
ügl,vezetést a 1og1. személv érdekeinek megór,ása céI)ábóI el7enőrtzze.

a

fe|adattal, hogy az

feiúg,velőbizottság tag1^ az a nagykoő szeméiy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem kotlátozták.

Á

Nem lehet a felü5relőb izottság tagtra, akivel szemben az eLnökségr tagta vonatkoző kiz,árő ok
fenn, továbbá aki vagy akinek aLlozzátartozőja a 1ogi személy yezető tisztségviselŐie,

,\ felügyelőbizottság
A felügyelóbizottság

ágtrat

á11

z feiüg,velőbizottság munkájában szeméi_vesen kötelesek részt venni,

tagai a iogi személy ügy-r,,ezetésétő1 függetlenek, tevékenységük sotán nem

utasíthatóak"

A felügyelóbizottsági

tagsági iogviszony az e|fogadással jön létte.

A

felügyelőbizottsági tagság megszűnésérea vezető tisztség,iselői megbizatás megszűrrésére
vonatkázó szabálvákat kel1 alka7mazti, azzal, hog," a felügveiőbizottsági t^g lemondó
nl,tlaÚ<ozatat az elnöksé ghez tntézi.

12

A

felügyelóbizottság köteles

a

tagok yagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő
a döntéshoző szew ülésén

előte{ eszté seket megviz sgálrri, eS ezekkel kapcsolatos állásponqát

ismertetni.

Á felÜgY'előbizottság a jogi személy tatatba, számr.iteü nvt]vántattásaiba, könweibe betekrnthet,
a vezető tisztségviselőktÓl és a jogi szeméiy munkavállalóitól felvilágosíiást kérhet, a jogi
személY fizetési számlá)át, pénztátát, értékpaplt-és áruállományát, valamtnt szetzódéseit

megvizsgálh atja és szakértőv eI megvizsgált athatja.

Á

felugvelőbiz

o tts

ág ltatáro z atatt a j elenlér.ők

s

zó

több sé géveI ho z za.

Á

felügyelőbizottság iléséta felügyelőblzottság e]nöke meghír,,ó küldésével vagy közzétételér.el
hívja össze.
Á meghír.ónak tartalm aznla kell
a) az Egyesüiet nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínénekmegjelölését;
c) az iilés napirendjét.
naPrrendet
a meghívóban olyan részletességgelkell feltuntetrri, hogv a szavazásrajogosultak a
'}
tárgYalni kír'ánt témakörökben álláspontiukat kralakíthass ák. Az r;téset a meghívóbán"megjelött
i,.jóben és lrelven tartja.

Ha az Ülésétnem szabályszerűen hívták össze, az űést akkor lehet megtafiani,ha az iilésen
valamennYi részvételre jogosult jelen van, és egyhangrianhozzá)ánl,az ülés"megtattásához.
Áz Üéséna szabáIyszerűen közcjlt napirenelen szereplő kérdésbenhozhatő hn|átozut,kivéve, ha
valamennl'i részr'ételre jogosuJt jeien \ran
megtátgvalásához egyhangúla

ghozzájátul.

é; a

napirenden
nem szerepló kérdés
-

Áz

rilése akkor határozatképes, ha azofl a leadható szavazatok több mint felét képi,-iselő
szavazástajogosult tésztvesz. Ahatározatképességet minden határozathozatalnálvlzsgálni keli.
Ha egY tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott hatátozat meghozátalánáI a
határ ozatképes ség megál7apítás a során figyeimen kívül kell hagyni.
SzavazategyenlŐség esetén ahatározaújavaslatot elvetettnek kell tekinteni.
6.

Az Egyesület gazdálkodása

Az

EgYesrilet vagyona a tagok áIta| az alapiáskot az Egyesiilet rendelkezésére - pénztái
b o cs átott készpénzv agyonb ól átl.
Az Egyesiilet .oalyona a tagok áLtaI fizetett éves tagűjakbóL a pártolő tagok anyag1
támogatásaiból, a magánszemétyek és szenrezetek által Áetenként
iuttatott támogaásokból,
hozzájániásaiból és felajánlásaiból képződik.
Az Egyesület vagyonának fo',ásai továbbá a pályázaton elnyert összegek, valamint az Egyesiilen
rendezvények, kiadványok bevételei.
6,1,

b

e

fiz etés s el -

6,2" Az EgYestiLlet 1<tzát6lag céljai megvalősítasa érdekében, azokat nem veszélyeztetve
és
másodlagosat - gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytaüat és az ebbőI szátmaző bevételét
a
társada]mi szerYezetekre vonatkoz ő szabáIyok .ririot iasználhaga fel. Az Egyestilet
kizfuőIag
cslYan gazd^"_áS|
táraságban vehet tészt, amelyben felelőssége korlátozott és e
"ug' .kÖ.zhasznű
korlátozott felelŐsségének
mértékenem haladja meg a társaságbaber,,rtt.ragyoriméítékét.

4a
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6.3.

Az Egyesület

tartozásaiért \<tzárőIag saját vagyonával felel.

Az Egyesület alapítói, taglai

az

Egyesület-t-.artozásatétt - a \ragyoruhozzájárulásának megfizetéséntul - salát vagyonukkai nem
r.ián.n Az Egyesület gazdaságt-vál]alkozási tevékenységet, az alapcéIja megvalósítása étdekében,
és azokatnem veszély e-ztetve r,ég"rh.t. Az Egyesület befektetési tevékenységeta kÖzglÚlés áItaI a
közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat aIapján folytathat. Az Egyesiilet csak olYan
móáon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteú az alapcéL szerinti
tevékenységénekellátást és működésének fenntartását Az EgyesÜlet a gazdákodása során elért
ered.ményéi nem osztja fel, aztlétesító oktratában meghatátozott tevékenységérekell forűtania.

Egvesület jogutód nélkiiü megszúnésetrtán a vezető tisztségviselőkkei szemben e
mir.a.eg,rt t, en ar,-'Egvesületnek okozott kátok mlatu kártérítésiigénvt - a jogerős bírósági
törléstőI szárntott.gy ér,"r, belül- az Egyesület tödésének időpontjában tagsági jogviszonvban
r,'agyont
áLlő tag\Tagy az énéiil,esíüeti,akjnek a részétea megszűnéskor fennmatadó EgvesŰleti

Áz

át kellett adni, vagv ha 1ett r.olrra YagYo1l, át ke]iett vo]rra aclru.

Ha az Egvesiilet jogutód néikül megszűnik, a hltelezők

rrelégítetlerr követelésük erejéig
kártédtési'lgén_l.t ér" éii"esíthetnek az Egvesület r.ezető usztségl4selŐir.el szemben a szetződésen
kírú1okozott károkért való felelíjsség szabált ai szednt, ha a rrezető tisztségl'rselŐ az Egvesiriet
írzetésképtelerrségér,eifenvegető helyzet beállta ltán abttelezőt érdekeker nem vette lrgvelembe.
Ez a tenáeil<ezésiégelszámolássai tötténő megszűrnés esetén nem allralmazhatŐ.

Ha az Egyesület tagja vag1, alapítőla kotlátolt felelősségével visszaéit, és emiatt a jogi

személr'

jogutód iárr."r, m.gizűnés"kot krelégítetlenhitelezői kör,etelések maradtak fenn, e tartozásokért
tag vagy az alapítő kotlátlanu1 köteles helvtállni.

a

yezető usztségvi56lő az ítgs,vezetési ter-ékenysége során az Egvesiiietnek okozott kátokétt a
szetződéssz.géss"l okozott kárért való felelősség szabályai szedlrt felel a joei személlt e1 szembcn,

A

Az Egyesület az állarnháztartás alrendszereitől - a noímatlv tárnogatás kivételével - csak
írásbelr sűződés alapján részesülhet úmogatásban. A szerződésben meg kel], határozrlt a
6"4.

való elszámolás feltételeit és módját, az tgénybe vehető támogatásl, lehetőségeket,
azok mé*ékétés feltételeit a sajtó útlán nlűvánosságra kell hozni, Az Egyesuiet áItal npjtott cél

támogatássa1

szerrnu juttatások bárkt

áItaI

megismethetók.

támogaLőt, r.alamint e személyek hozzátartozÓ)át - a bárkr
ta§ának a
áltai megk"átés nélkül igénybe vehető szalgáÍtausok, illetve a tátsadalmi szeryezet áItal
szerintl
cél
juttatások
kivéteiévellétesítő oklratnak megfelelő
tagsági jógrrrr"ony
^t^pianrry-o1,o,q
jutatásban nem részesítheti.
6.5.

Az Egyesület a felelős személyt, a

Egyesirlet bármely cél szerintl )Lltt^tásátpáIyázathoz kötheti. Ebben az esetben a Pá|yázat
esei összes körülményeinek mérlegeiésévelnem tartaÉazhat o|yanfáltét"lek.t, amelyekből ^z
megállapítható, hog} apáIyázatnak előre meghatározott nyeítese van (színleltpáIyázat),
váltói i]letve-más hitelviszonyt megtestesítő értékpapíttnem bocsáthat ki.
6,6.

Az

Aztgyesiilet
Az Egyesület:

,á]likozásának fejlesztéséhez tevékenységétveszély eztető mértékű hitelt nem vehet fel
_ az állarritáztartás alrendszereitől kapott támogatrást hitel fedezetéÜl, rlletve hitel tÖtlesztésére
nemhasználhatja fel.
_

6.7.

Egvesület kóteles a közglűIés által elfogaciott beszámolóját, l,aianrirrt kÖzlraszrrúságr
a zátadék
mellékletét- kötelező könnűzsgálat esetén a könyl,-l-izsgálói záradékot vagv

Áz

t4

megadásának elutasitását is tartalmazó független köny-l,vizsgálői jelentéssel együtt _ az adott
iizleti éi' mérleg fordulónapját követó ötödik hónap ut;bó napjáig l.tét-É.helyezni és
kÖzzétenn;, kötelezó könlT.T ,,izsgálat esetén ugyanol}an íorrnábin é. tartalommal, mrnt
amelynek alapján a körry,wizsgáIó

a

beszámolót feliilvizsgálta.

E

kÖtelezettségének a civi1 szervezetek bítóságr nytlvántatásáról és az ezzel összeftggő eIjárási
szabályokróI szó\ő törwényben meghatátozott módon tesz eleget.

Á

letétbe helYezett beszámo]Ót, valanrint közhasznúsági meliékletet a civtl szen ezetek bírósági
nYlll'ántaftásáról és az ezzel összefiiggő eljárási szabályokől szóló tőn énybe1 meghatátozo:tt
módon kell közzétenni, r,alamint adatunak lekérdezéséta civil Infonnációs portál számáta
lehetór,é kell tenni.

Ha saját honlapPal rendelkezjk, a kőzzététeü kötelezettség kiterjed
kÖzhasznúsági metléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A

a

lronlaPon kőzzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább
második üzleu évre vonat]<ozó adatok közzététeLéig biztosítp.

beszámo].ó, valamrnt

civil szervezet a

a

saját

közzétételt kör,ető

Ha a beszámolÓr'al, valamint közhasznúsági meüéklettel kapcsolatos köteiezettségét elmulasztja

és azt egY éven belÜl nem pótolja, ablrőság tön ényesség7 dlenőrzési eljárás lefoly"tatása céljábőI
értesítiaz ljgy észséget.

Á cir'il

Szenlezet beszárnolőjára egvebekben a számvítekől szóló törvén,v, valamint az annak
ás a alapján kiado tt kormánvrendelet eiőírás ait keli akaknaznl.

feiha talmaz

7.

Az adománygyűjtés szabályai

Az EgYesÜlet j":?!^ adományffitő tevékenységfolytathatő, Az Egyesület nevében vagy
javára tÖrténó közcélÚ, spoít vagy kataszaőfavédelmi célúadományg7ajtés nem járhat
áL
adománYozók, illetőleg más személyek zavarásával, a személyhez (aződő jogok és az emberi
7.1.

méltóság sérelmével"

Az adománYgyujtés csak az
!2.
Egyesl,ilet
jutatott
részére

kell nyilván tattásba venni.
8.

Egyesület írásbeli meghatalmazása alaplán végezhető. Az
adományokat a kön;:v szerinti, ennek hiányában u sr"kár* piaci áron

Nyilvántartási szabályok

8,1.

Az

Egyesi,iletnek

az alapcél szerinn tevékenységéből,illetve vállakozási

szátmaző bevéteieit és táfotűtásait elkülönítetten kell nPlván tattari..
B.2.

Az Egyesület

tevékenységéból

bevételei;

- tagűj

-

gazdaság1

-

válfalkozási tevékenység

- költségvetési támogatás
- pályázat ígán, valamint egyedi döntéssel

kapott költségvetési támogatás
- az Ei:rőPai Unió strukturálls alapjaíból, illetve a l(ohéziós Alapból származő, a költségvetésból
szátmaző támogatás
, az EwtóPai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetk özi szerlezettőI származő
támogatás
- a személYtjÖvedelemadó meghatáíozottrészének az adőző rendelkezése szerint
kiutalt összege
15

az állatűáztartás alrendszereibói kózszolgáItatási szerződés ellenétékekéntszetzett bevétel
más szerv ezettől, illetve magánszemélytól kapott adomány
- befektetési tevékenys égbőI származő bevétel
-

- egyéb bevétel
B.3,

Az Egyesiilet költségei:

- az alap céI s z erinti tevékenységhez közvetlenül kapcs oló dó költs égek

kapcsolódó költségek
Egyesület szerveinek, szewezetének működési költségei, valamint a több tevékenységhez
hasznáItimmateriális j avak és tárgp eszközök étékcsökkenési leítása
- egyéb költség.
Az Egyesiilet nylvántattásata egyebekben a teá trányadő könl,T,vezetési szabályokat kell

-

gazdaság1, vállalkozási tevékenységhez közvetleniil

-iz

alkalmaztrj.
9.

Az Egyesület képviselete

9,1. Az Egyesiilet képviseletéreaz elnök és az alelnők kiilön-külón
s z emélyekkel sz emb en, v alamint bírós ágok és más ható ságok elótt.

önállóan

jogosult harmadik

9.2. Az Egyesrilet nevében aláfuásra az elnök és az alelnök küön-kiilön önállóan jogosult. A
bankszánla feletti rendelkezési, valamint atdrvályozási jogkötét az elnők és az alelnök különkülön önál7őanjogosult gyakoroLri. Áz elnök akadáIyoztatása esetén az alelnök, ennek ttánYában
két elnökségi tag együttesen jogosult az Egyesüetet képúsel_rri.
10.

Az Egyesület megszűnése

10.1.

Áz Egyesület megszűnik,

ha

- egy másik Egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad)

, a kőzgyűIés a feloszlás árőI batátoz,
- a btrő ság felro szlatja,
Egyesiilet céIjának megvalósítása lehetetlenné vált,
az Egyisüiet megvalósította céIiátvagy
^z
és új célt nem határoztakrnegivagv
- az Egyesiilet tagjainak száma hat hónapon keresztul nem éri eI a 1,0 főt.

Feltéve mindegyik esetben, hog,v a iogi személv r.,agyoni r.iszonyajnak lezánsáta rránl'irlÓ
megfeleló ,l1árá,lefolytatasát kör,-etően a bíróság a jogi szeméIyt a nyúvántartásbÓl tÖrlr.
10.2.

közgyulés nem dönüet az Egyesiilet feloszlás átőI, ha az Egyesiilettel szemben iefoiytatott
Egyesület fizetésképtelenségétablrőságmegállaPÍtotta.
,égr"ioita, etedménytelerr volt ,ágv

Á

^,

Az Egyesület jogutód nélktü megszűnése esetén ahlte7ezők követelésernek kiegvenlÍtéseután
f.nnriuradó r,aáont az alapszabárya"n meg\latátozott, az Egyesület céIjával megegvező vagv
bíróság
hasonló cél mefraló sitásáraléttejött közhasznú szen ezetnek kell átadni. A ryr,lvántanó
tartaknaz
nem
zlapszabáIv
ha
az
juttatja
vagyoflt,
jogszabá|yban áeghatzrozott szeílrezet77ek
^
yá§
ha az aLapszabá|l,ban megjelöit közhasznú
vagvonátőI,
Flgyesület
megszűnó
i"id"lk""ért a
szervezet a vagvont nem fogadja el vagy azt f\em szerezheti meg.

10.3.

Az Egyesulet bírósági felosziatása

esetén a hirelezók kielégítéseután fennmaradó r'agYon, áI|aml

nrlajdonba kerül.
16

11.

Az Egyesület törvényességi felügyelete

11,1, Áz általános törvényességi feiügyeletet a nl.i,lr,ántartó bítóság látja
e\, Á tönényességi
felügveleti jogkör nem ter;ed ki oiyan ügyekle, ame\rgkbgn mas Üitaragt vagy
kartgizgatÁt
hatósági eljátásnak Yaf! helve. Á tö-rvényes5{g1 felügyelet nem r..á"!."h^i az llgvesület
dÖntéseinek gazdaságossági, célszeóségi szempo.rüó1.,uú felül:,ízsgáIatárá.
Ha a tÖrr'énYes működés helyteállítása érdekében tett intézkedések ne- vezetnek eredményre,
a
nyi_lr.,ántartó bírós ág megs zűnteti az Egye s ületet.
11,2, Ha az EgYestilet mű]<ödésének törvényessége másképpen nem biztosítható,
az űgvész
tcin'énl'e55{gS ellenőrzésr jogkörében eljárva kereiettel u bírósághoz íordulhat.
Á bíróiág a
lreresetet megvizsgalja és szükség esetén
- megsemmrsíti a civil Szetvezet bármelv szerwének tör-l.énysértő
hatátozatát, és szükség szennt
ű1 hatátozat meghozatalát tendeli el,
- a rnűkÖdés tÖrvénYessegének helyteállítása érdekében összehívja a legfőbb szerwet,
vagy
batáridő tűzésévela tön'énYes működés helyreállítás ára kőtelezt u i"granU ,".*.r,
és minderról
étesítra cil.rl szewezetnéIválasztott felúgyelő szefvet is,
-ha a tÖtvénYes működés nem á]JlLt]latő helyte v^gy a b)pont szerinti hatándő eredménytelenril

telt el, a civil szelalezetet megszünteti

A bíróság az ngyé1z keresete alapján feloszlatja az Egyesii.letet, ha annak működése r.agy
ter'ékenYsége a 2a11. ér.'i CLXXV. törvény az egyesülési
aközhasznú jogállástól,
1i,3,

1ográ|

a crvil szen.ezetek működéséről és támogatásáról3,
!\ (3) b;kezdésébeütközik.

r,alamint

11-4, A bíróság az Őgyész ketesete alapjánmegátlapítja az Egvesrillet
megszúnését,ha azlegalább
e3ri ér'e nem műkÖdik, ','agv tagiainak szárna az Ectv.11
bekezdésZben

§

pont) legkisebb létszárn alá csökken.

Ó

meghatározolt (ad)

11,5, Az E,gYesÜlet -. felo.s,zlu\llsa, megszüntetése \ragy megszűnésének
megilIapítása esetén _ a
n,vl}vántartásból valÓ törlésrői rendelkezó bítóság1 Ű'atáro|,at jogeróre
"-Jn.áérének napjál,al
szúnik meg.

'\z Üglész az EgYesiilet szerrrének

tör'vénysért ő hatátozatának megsemmrsítésérea kereset]er.elet
a határozat meghozataiától szátnítcltt egv óven belül nl.ujthaga be.
12.

Zfuő rendelkezések

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekreegyrészt aPolgári Törvénykönywtől szóIő 2013.
v,_19rvénY és egyéb jogszabályok vonatkozó iendelkezései, másrészt
; késább meghozandó
fvi
kö z
glúlési hatat o zatak az lrány adóak.

I7

Az

Egyesiiüet ielen alapszabáIyát
közgyilésén fogadta el.

2014. szeptembet 08. flapjáfl, Budapesten megtaftott

Budapest, 2a74. szeptember 08.

A*^^,^.^-

QG.

csabuda Eszter
elnök

Zóradák:

A

201,1.

évi CI)Coil. tv. 38.§.(2) bekezdésében foglaltak szerint, a jelen okkat

ellenjegyzésemmel

okirat-módosítás
igazo;,om, hogy a létesítő okitat egységes szetkezetbe foglalt szövege, megfelel a létesító
a1apián hatályos

tartúmának Mivel a szöveg teljes egésze megváltozott, abban a váItozásokat kÜlÖn nem

emeltem ki,

Budapest, 2014. szeptember 08.
Készítettem,elleniegyzem:
Dr. fudeg Ákos ügy,véd
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