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Az eryesÜletet a Fejé r Megyei BÍ róság 1996. február 12-é n kelt Pk.62.017/1995/6, száművé gzé sé vel I.176,
sorszám alatt a Üársadalmi_szervezetek nyilvántartásába vette. Az egyesület a Fejé r MegyeiBí róság 1998.
november 25-é n kelt Pk.62.017/1995/8. számű vé gzé sé vel az 1997.-é vi CLVI. iv. z.§Ii bekezdé sjnek a./
Pontja é s a 27.§ lll bekezdé se alapján közhasznú  szewezetté  minősí tette, Utóbú  a Szé kesfehé rvári
TÖrvé nyszé k 2015. január 21. napjan kelt Pk.62.0l7/Igg5/33. számű vé gzé sé vel köáasznú  minősí té sé t
tÖrÖlte. A jogszabályok módosulására tekintettel szüksé ges az Alapszabály módosí tása.

I. Ár,r.q.LÁNos RENDELKEZESEK

Mozgáskorl átozottak Együtt Egymásé rt Egyesülete
2400 Dunaú jváros, Apáczai Csere János u. 1 l.
Munkásművelődé si Központ

3. Az Egyesület honlapja: wwtry.meee.hu
4. Azalapitás időpontja: 1995. december 11.5. Az Egyesület működé si területe: Dunaú jváros é s vonzáskörzete
6. .Az Egyesület ké pviselője: önállóan az elnök
7 . Az Egyesület kedvezmé nyezettjei: mozgáskorl átozott szemé lyek
8. Az EgYesület jogállása: önálló jogi szemé lyisé ggel rendelkező, a2013.é vi V. törvé ny harmadik

kÖnYve é s a20I1. é vi CLXXV. törvé ny atapjánműködó, nem köáaszrú  civil szeryezet.

1. Az Egyesület neve:
2. .Az Egyesület szé khelye:

il. Az EGYEsÜr,nr ctrLtt, TEYÉ KENYsÉ cn

1) Az egyesület cé lja
A mozgáskorlátozottsággal, mozgásszervi problé mákkal é lő emberek társadalmi beilleszkedé sé nek
esé lYegYenlősé gé nek, az állapotuk trársadalmi elfogadottságának é s a fogyaté kos emberekhez mé ltj
é letkÖrÜlmé nYeik kialakí tásában segí tsé gnyú jtás, betógsé giitÚol adódóan rűgneheztilt é letkörülmé nyeik
javí tása.

2) Az egyesület fö tevé kenysé ge
A rehabilitációs tevé kenysé gek elősegí té se, foglalkoáatási terápiák kidolgozása, illetve foglalkoztatási
lehetősé gek felkutatása, A szociálisan hátrrányos helyzetű felnőttek é s g}erekek, ÁegváItozott
munkaké Pessé gűek, egé szsé gkárosultak té rnogatása, foglálkoaatása. Ké pzé si e-s attepzé si leietősé gek
biztosí tása hátrányos helyzetű emberek ré szé te.

3) Az egyesület további tevé kenysé gei:
a) Az egé szsé gkárosodott embereknek betegsé gükből adódó hátrrányos helyzeté nek kiküszöbölé se, a

kÖzÖssé gben é s a közössé ggel való jobb minősé gű é letvitelhei segí té s e, a fogyaté kos emberekjogainak é rvé nyesí té si lehetősé gé nek kiszé lesí té se, a pszicho-Úociaiizaciói folyamatokban
iránymÜtatás, fiiggetlen é lewite l Jő segí té se, társadalmi szolidaritás felke lté se;

b) A mozgássé rültek szemé lyes é rdekeinek ké pviselete, é rvé nyesí té se é s vé delme;c) EgYiittműkÖdé s más szervezetekkel, melyek tevé kenysé ge segí theti a sé rült emberek
esé lyegyenlősé gé t az oktatásban, a munkavállalás területé n;

d) EgYÜttműkÖdé s az országterületé n működő mozgáskorl é ú ozott civi1 szervezetekkel, illetve a város
é s kÖrnYé ke egé szsé gkárosodott emberekkel foglalkozó társadalmi szervezetekkel;

e) Az Önállő é letvitel támogatása az akadálymentes környezet kialakí tását szolgáló műszaki
megoldások kezdemé nyezé sé vel é s elterjesáé sé vel;

f) Kapcsolatfelvé tel é s eg;rüttműködé s:

fa) az állarri szervekkel é s azok inté zmé nyeivel;
fb) a helyi önkormiányzatokkal é s inté zmerryeivel;
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fc) a gazdálkodó szervezetekkel;
fd) ahazai, a külfoldi é s a nemzetközi civil szervezetekkel;

g)Gazdálkodási vállalkozási tevé kenysé get folytathatjogszabályi rendelkezé sek keretei között.

Az egyesület cé ljainak megvalósí tása é rdeké ben nyilvános, ydry előre meghatátozott körben kőzzé tett
pályázatokat í rhat ki az egyesület rendelkezé sé re álló anyagi eszközök felhasználás áva|. A köáasznú
szolgáltatások igé nybevé teli lehetősé geinek közzé té tele aKözgyulé sen, illetve az egyesület szé khelyé n lé vő
faliú j ság ú tján, honlapján törté nik.

4) Az egyesület közvetlen politikai tevé kenysé get nem folytathat, szefwezete
é s tevé kenysé ge pártoktól független. Közvetlen politikai tevé kenysé gnek
minósül:
a) párt é rdeké ben vé gzett politikai tevé kenysé gn pártok számára anyagi

é s egyé b támogatás nyú jtása, pártoktóI támogatás elfogadása, í gy
kü!önösen

- politikai párt vagy jelöltje, iIletve független ké pviselő jelölt é rdeké ben
vé gzett kam pánytevé kenysé g,

- politikai párt vagy jelöltje, i!letve független ké pviseló je!öltet
támogató nyilatkozat, közös plakát, közössé gi mé dia felületein közölt
po!itikai tartalmú  fé nyké p, megnyilvánulás, megjegyzé s,

- párt ré szé re tagtoborzás, adományszelwezé s, jóté konykodás,
alapí tványi gyűjté s, pé nzalap elóteremté se,

- civil szefvezet politikai párt valamely szervezeteké nt, tagozataké nt,
frakciójaké nt va!ó működé se,

- politikai párt programiánakn szórólapjainak vagy üzeneteinek
terieszté se, azok tartalmára tekintet né lküln

- civi! szervezet tisztsé gviselóje á!ta! politikai párt
kampányrendezvé nyé n az adott párt támogatására biztaí ő politikai
nyi!atkozata,

- ré szvé tel valamely politikai párt, csoport vagy akár független
ké pviselójelölt programjának pártpolitikai alapon való
né pszerűsí té sé ben;

b) az országgyűlé si ké pviselói választáson törté nő jelöltálIí tás,
c) a megyei, fóvárosi önkormányzat ké pviseló-testületé be törté nő

jelöltállí tás,
d) az Európai Parlament tagjának törté nó jelö!é s,
e) a megyei iogú  város ké pviselő-testületé be törté nő je!öltál!í tás, valamint

a polgármester jelölé se;
Nem minósül közvetlen politikai tevé kenysé gnek a külön törvé nyben
meghatározott nemzetisé gi szervezet álta! a helyi, il!etve nemzetisé gi
önkormányzati ké pvise!ői választáson törté nő jelöltállí tás, valamint a
polgármester jelölé se.
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In.

l) Az Egyesületi tagság formái:

a) tag

AZ EGYEsÜLnr TAGJAI

2) Az EgyesÜlet tagja csak termé szetes szemé ly lehet, önké ntes belé pé ssel, ha büntetlen előé letű é s 14.
é leté vé t betÖltÖtte, aki a,belé Pé si nyilatkozatban az Egyesület Alapszabalyat 

"rcogudja, 
é s a tagsági

viszonyból származő kötelezettsé gek teljesí té sé t vállalj a.

3l FEgYesÜlet tagSáváválását a jelölt a megfelelően kitöltött é s aláí rt belé pé si nyilatkozat benyú jtásával
ké relmezheti. A belé pé si nyilatkozatot az Egyesület elnöké nek kell benyujtaŰ. e ké relmet az elnök
terjesái az ElnÖksé g elé , é s a jelÖlt felvé telé rőI az Elnöksé g egyszerű szótöbbsé ggel dönt.
Az egYesÜlet tagjainak, tÖbb mint 75o/o-a Gsak mozgáskorlátozott szemé ty
lehet. A tagÍ elvé teli ké relem elutasí tása eseté n jogorvoslatnak helye nincs.

4) Az EgYesÜlet tagjait egYenlő jogok illetik meg, jogaikat é s kötelessé geiket a tagok szemé lyes aktivitás
ú tján ryakorolják.

5) Az Egyesület tagjainak jogai:
a) ré szt vehetnek az Egyesület Közg1,.ií lé sé n;
b) tanácskozási, indí tványozási é s szavazati jogot gyakorolhatnak, bármely egyesületi tisásé gre

megválasáhatók;
c) jogosultak ré sá v enai az Egyesület rendezvé nyein, akcióiban;
d) igé nYbe vehetik az Egyesület által nyujtott keávezmé nyeket, Ázolgáltaüásokat;e) a testiileti szervek vezetőitől,valamint a tisztsé gviselőktől ÁlewÁutart kaphatnak.

6) Az Egyesület tagjainak kötelessé gei:
a) kÖtelesek megtartani az Alapszabály é s egyé b egyesületi szabályzatok rendelkezé seit, illetőleg az

Egye sül et szerve inek határ o zatait;
b) kÖtelesek teljesí teni az Egyesület tevé kenysé gé vel kapcsolatosan önké nt elvállalt feladataikat, é s

tőlük elvárható módon elősegí teni az Eryesülei tevé kenysé gé t;
c) rendszeresen fizesse atagdí jat. A tagdí j é ves összege 2ooo Ft (kettőezer forint)

2023, január Í -től. A belé pő tagok belé pé skor a targyé vi tagdí jatkötelesek belé pé si dí jké nt
befizetni. A tagdí jat a tagok kötelesek egy összegben a tárgyé v március 31-ig az egyesüIet
pé nztárába befizetni.

7) Az egYesÜlet tagja.nem kÖteles vagyoni hozzájárulást teljesí teni. A tag az Egyesülettartozásaié rt saját
vagyonával nem felel.

fu - AlaPszabálY a tagságot felté telekhezköti, é s a tag nem felel meg ezeknek a felté teleknek, azEryesÜlet a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidöv-el í rásban felmindhatja. A felmondásról azEgyesület Közgyűlé se dönt.

A tagsági viszony megszűnik:
a) a tag halálával,
b) a tag kilé pé sé vel;
c) a tag kizárásával;
d) a tagsági viszony Egyesület álál törté nő felmondásával.
e)A kilé Pé si szándé kot az Elnöksé ghez kell í rásban bejelenteni. A tag tagságijogviszonyát azegyesület
^ ké PviselŐjé hezinté zetr í rásbeli nyilatkozattal brármikor, indokoláú er[ur-máórüntetheti.
f) A jogszabálYt, az AlaPszabá|lrt vaw az egyesületi hatátozatot sé rtő, vagy az egyesület cé ljával

ÖsszeegYeztethetetlen tagi magalartás, eseté n az Egyesül et tagsát b;árm;Í y tag indokolt í rásbeli
. kezdemé nYezé sé re a Közgyűlé s az e cé lből felké rt ailŐttsagiavuJutaru kizáriatja"atagok sorából.

g) A kinrási javaslatot az Elnöksé g által, az összeferhetetlú sé gi szabályok ,n"iturtá.áual felké n, ahatálYos ABC sorre.ndbe szedett tagné vsor első három helyón, ú jabb esetben'a né vsorban soronkövetkező 3 helyen álló egyesületi tagból álló bizottság ké szí ti elő,

8)

9)
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h) A bizottság a kizárási javaslattal é rintett egyesületi tagot köteles meghallgatni, a kizé rás mellett é s
ellen szóló é rveket, bizonyí té kokat összeglní jteni, minderről jegyzőkönyvet felvenni. A kizárásról a
Közgl"tilé s dönt ké tharmados többsé ggel. Dönté se meghozatala előtt a Közgyőlé s az é rintettet
meghallgatj a. A kizárásról szóló indokolással ellátott dönté st a taggal 8 napon belül í rásban kell
közölni. A dönté s ellen a tag 30 napon belül keresettel a Bí rósághoz fordulhat.

i) A tagdí jbefizeté s 6 hónapos elmulasztása miatt (a felszólí tás után akiűzött határidő eltelte utan), a
tagsági viszonyt az Egyesület í rasban felmondhatja elnöksé gi határozattal, é s a tagot a
tagnyilvántartásból torolheti.

Iv. AZ EGYEsÜr,nr szERvEI É s rrszrsÉ cvrsnr,Ór

1) Az E5,esület szervei:
a) Dönté shozó szerv a Közgyülé s
b) Ügyvezető szerv az Elnöksé g

Egyé b szervek:
c) Felügyelőbizottság

2) Az Egyesület tisásé gviselői:
Y ezető tisztsé gviselök :

a) Elnök
b) az Elnöksé g további tagjai

Tisásé gviselők:
c) A Felügyelőbizottság elnöke é s tagjai
d) Az Egyesület vezető tisztsé gviselői (az Elnöksé g tagiai)

'l. Kondor Lász!ó 24OO Dunaú jváros, Vörösmar§r u. 9. l!. em. 2. lakos
2. Farkas Zsolt alapí tó elnök 24OO Dunaú jváros, Táncsics Mihály u. ,l3. lsz.2.lakos
3. Karta Joanna 2455 Beloiannisz, Szafarisz utca 55. Iakos
4. Kovács Ákosné  24OO Dunaú jváros, Derkovits Gyula u.4. t. em. 3. lakos
5. §amu József 24OO Dunaú jváros, Vigadó utca 8, í sz.2.|akos
e) A Felügyelőbizottság tagiai:

'l. §zilágyi Miklós 24OO Dunaú jváros, Kossuth Laios utca í 'l. í szt. 2. lakos
2.Grőb János 24OO Dunaú jváros, Váci MiháIy utca 9. lll. em. í . lakos
3. Szalai József 2455 Beloiannisz, Gavrilidisz utca í 9. lakos

3) A vezető tisztsé gviselői, illetve a tisztsé gviselői megbí zás a Közgyűlé s általi megválasztással é s annak
elfogadásával jön lé tre.
A vezető tisztsé gviselőket az egyesület tagjai közül kell választani. Az elnöksé g tagjai kötelesek a
Közgyűlé senÉ szt venni. A Közgytilé sen az egyesülettel kapcsolatos ké rdé sekre válaszolni, az egyesület
tevé kenysé gé ről é s gazdasági helyzeté ről beszámolni.

4) Me gszűnik a v ezető tisztsé gviselői, illetve tisztsé  gviselői me gbí zatás :

a) hatfu ozott idej ű megbí zatás eseté n a megbizás időtartamán ak lejártáv al;
b) megszünJető felté telhez kötött megbí zatás eseté n a felté tel bekövetkezé sé vel;
c) visszahí vással;
d) lemondással;
e) a v ezető tisztsé gviseIő ha|áláv a|;

0 a vezető tisztsé gviselő cselekvőké pessé gé nek a tevé kenys é ge elláí ásához szüksé ges körben törté nő
korlátozásával;

g) avezető tisztsé gviselővel szembenikizárő vagy összefé rhetetlensé gi ok bekövetkeáé vel.

5) Tisztsé gviselő visszahí vására vonatkoző eljé rást a IIIl8lf. é s g. pontban körülí rt bizottság az otl leirt
eljárás szerint folytatja le. Az Egyesület cé ljait, jó hí ré t veszé lyeztető, vagy a szemé lyé ben rejlő
összefé rhetetlensé get felhí vásra meg nem szüntető tisásé gviselővel szemben í rásban, indokolással
e||átva brármelyik másik tisztsé gviseló vagy egyesületi tag indí tványozhatja az eljárás megindí tását. A
visszahí vás ké rdé sé ben a Közgyűlé s dönt a bizottság javaslata nyomán, az é rintett meghallgatását
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követően, ké tharmados többsé ggel.

A yezető tisásé gviselő megbizatásé tről az Egyesülethez cimzett, az Egyesület másik vezető
tisztsé gviselőjé hez vagy Közgyűlé sé hez inté zett nyilatkozattal brármikor lemondhat. Ha az Eryesület
működőké pessé ge ezt megkí vánja, a lemondás az űj vezető tisztsé gviselő megválasztásával, ennek
hiányában legké söbb a bejelenté stől számí tott hatvanadik napon válik hatályossá"

A fenti 4/e-g pontok eseté ben amegbizatás az ok az Elnöksé g tudomásrára jutásának időpontjában szűnik
meg. A megszűné st az Elnöksé g határozatban állapí tja meg, é s a Közgyűlé s elé  tárja.

Az eryesületi feladatokat a tisásé gviselők közé rdekű önké ntes munkások, é s szüksé g, valamint
lehetősé g szerint ré sz- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatottak, alkalmazottak, tisáeletdí jasok,
továbbá alkalmilag feladatokat vállalók közreműködé sé vel láthatják el. A Közgyűlé s határozata
egyesületi tisztsé g betölté sé t aktí v tagsági viszonyban eltöltött időhöz, iskolai vé gzettsé ghez kötheti, a
Polgrári Törvé nykönyv a testületi tagságra válasáást eryé b felté telekhez is kötheti.

Az Egyesület tisztsé gviselői:
a) egyesületi munkájukat általában dí jazás né lkül vé gzik, de a Közgyú |é s hatí rozatanak megfelelő

jogviszony szerinti dijazásban is ré szesí thetők.
b) feladataik megoldása során felmerüló szüksé ges é s indokolt közlekedé si, szállás, leí rói, posta, é s

egyé b kiadások megté rí té sé re az Elnöksé g határozata a|apján, annak keretei között, a hatályos
pé nziigyi szabályok szerint j ogosultak az Egyesület vagyonából.

1 0) Kizáró é s összefé rhetetlensé gi szabályok:
a) Vezetö tisztsé gviselő (az Elnöksé g tagja) az a nagykorú  szemé ly lehet, akinek cselekvőké pessé gé t

a tevé kenysé ge ellátásához szüksé ges körben nem korlátozták (Ptk.3:22.§(1) bek.
b) Nem lehet vezető tisásé gviselő (az Elnöksé g tagsa) az, akit bűncselekmé ny elköveté se miatt

jogerősen szabadságvesáé s bünteté sre í té ltek, amí g a büntetett előé lethez fnződő hátrányos
következmé nyek alól nem mentesült. (PTK. 3:22,§ (a) bek.)

c) Nem lehet vezető tisztsé gviselő (az Elnöksé g tagja) az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bí rói í té lettel eltiltottak, az eltilás hatá|ya alatt az í té letben
megjelölt tevé kenysé get folytató Eryesület vezető tisztsé gviselője nem lehet. (Ptk. 3:22.§ (5) bek.)

d) A vezető tisztsé gviselö ügrvezetői feladatait szemé lyesen kötele§ ellátni. (Ptk. 3:22.§ (3) bek.)
e) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztsé gviselő (az

Elnöksé g tagja), akit eltiltottakavezető tisztsé gviselői tevé kenysé gtöl. (Ptk. 3:22.§ (6) bek.)

0 A dönté shoző szerv (Közgnilé s), valamint az igyvezető szerv (Elnöksé g) hatfuozathozatalában
nem vehet ré szt az a szemé ly, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (a Polgari Törvé nykönlv
szerint) a hatát ozat alapj án :

- kötelezettsé g vagy felelössé g alól mentesül, vagy;
- bármilyen más előnyben ré szesül, illetve a megkötendő jogügyletben vagy a hatí rozat

meghozatalában egyé bké nt é rdekelt. (Ectv. 38.§ (1) bek.)
- nem minősül előnynek az Egyesület cé l szerinti juttatásai kereté ben a bárki által megkOté s

né lkül igé nybe vehető, illetve a tagsági jogviszony alapján az Alapszabály szerint nyú jtott
nem pé nzbeli szolgáltatás. (Ectv. 38.§ (2) bek.)

g) A vezető tisztsé gviselő, illetve az ennek jelölt szemé ly köteles valamennyi é rintett szervezetet
előzetesen tájé koztatni arról, hogy ilyen tisztsé get eryidejűleg más szewezetné l is betölt

h) Nem lehet a FelügyelőbizottságElnöke, vagy tagja azaszemé ly, aki;
y ezető tisztsé gviselöi megbí zatásból kizártak;

- azElnöksé g elnöke vagy tagja;
- az Egyesülette| a megbizásán kí vüli más tevé kenysé g kifejté sé re, egyé b munkavé gzé sre

irányuló jogviszonyban ál|ha a jogszabály máské pp nem rendelkezik;
- szeí vezet cé lszerinti juttatásából ré szesül - kivé ve a bárki által megköté s né lkül igé nybe

vehető nem pé nzbeli szolgáltatásokat é s az Egyesület tagjának, a tagságijogviszony alapján
nyú jtott, az Alapszabálynak megfelelő cé l szerinti juttatását; - illetve az előzőekben í rt
szemé  lyek hozzátartozój a.

i) A tagok a dönté shozó szerv ülé sé n szavazással hozzák meghaté rozataikat.
j) Ahatározat meghozatalakor nem szavazhat:

ja) akit a határozat kötelezettsé g vagy felelőssé g alól mentesit, vagy a jogi szemé ly terhé re

9)

[naEEIr Egvsé ges szerkezetű Alapszabály_2Dz2üőIL



Mozgáskorl átozotlak Együtt Egymásé rt E gyesirlete AlapszabáIy a
(módosí tásokkal e gysé  ges szerkezetben a v áItoztatások Arial Black betűvel jelölve)

másfajta előnyben ré szesí t;
jb) akivel ahatátozat szerint szerződé st kell kötni;
jc) aki ellen ahatározat alapjan pert kell indí tani;
jd) akinek olyan hozzátartozőja é rdekelt a dönté sben, aki a jogi szemé lynek nem tagja vagy

alapitőja;
je) aki a dönté sben é rdekelt más szervezettel többsé gi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;

vagy
jf) aki egyé bké nt szemé lyesen é rdekelt a dönté sben.

k) A tagok hatáLrozatllkat a határozatké pessé g megállapí tásánál figyelembe vett szavazatok
többsé gé vel hozzák meg. Ha a törvé ny egyszerű, vagy azt meghaladó szótöbbsé get í r elő a
határozat meghozataláú toz, a lé tesí tő okirat egyszeni szótöbbsé gné l alacsonyabb határozathozatali
aré nyí . előí ró rendelkezé se semmis. Ha e törvé ny egyhangú ságot í r elő ahatározatmegltozatalé ú toz,
a lé tesí tő okirat ettől elté rő rendelkezé se semmis.

1) Az összefé rhetetlensé gi szabályok alkalmazása során közeli hozzátartozónak minősülő szemé lyek
köré t a Polgári Törvé nykönyv (2013. é vi V. törvé ny) szerint kell meghatározni.

11) Alapí tó elnök
a) Az Egyesület Közgyűlé se az elnöksé g javaslatára alapí tő elnöki cí met adomé nyoz Farkas Zsolt

té szé re.
b) Az alapí tő elnök a cí m viselé sé n tú l jogosult tanácskozási joggal ré sá venni az egyesület testiileti

szerveinek ülé sein.
c) Az alapí tó elnök egyidejűleg válasú ott tisásé get is betölthet az egyesületben.
d) Az Egyesület elnöksé ge, elnöke megbizhatja az alapitő elnököt, hogy meghatározotl esemé nyen,

rendezvé nyen az egyesület ké pviseleté ben, annak elveit, cé ljait reprezentálva megjelenjeno é s
megnyilatkozzon.

V. A KÖZGYŰLÉ S

1) A Közgytí lé s az Egyesület dönté shozó szewe. A Közgyűlé st a tagok összessé ge alkotja.

2) A Közgyűlé s az egyesületet é rintő minden ké rdé sben jogosult dönteni.

3) A Közg]^ilé s kizárólagos hatásköré be tartozik:
a) Az Egyesület Alapszabályának elfogadása é s módosí tása a jelen lé vő szavazati joggal rendelkezö

tagok háromnegyedes többsé gé vel.
b) Az Egyesület Elnöké nek, az Elnöksé g további né gy tagjának, a Felügyelöbizottság Elnöké nek é s

ké t tagjának 5 é vre törté nö megválasrtása, visszahí vása, esetleges dí jazásuk meghatározása titkos
szavazással. :

c) Az egyesÜlet cé ljának, az Egyesület megszűné sé nek, más egyesülettel való
egyesülé sé nek, beolvadásának kimondása a2 összes szavazati joggal rendelkező tag
háromne gye des szav azattöbb s é  gé ve l.

d) Az Elnöksé g beszámolójának megtárgyalása é s elfogadása egyszerű szayazattöbbsé ggel.
e) Az Egyesület é ves költsé gveté sé nek, gazdasági beszámolójának (mé rleg, eredmé ny levezeté s,

kiegé szí tő mellé klet) elfogadása egyszení  szav azattöbbsé ggel.
f) A tagdij, összegé nek megállapí tása egyszerű szótöbbsé ggel.
g) A vezé tő tisztsé gviselők, a Felügyelóbizottság Elnöke é s tagjai visszahí vási ügyé ben

hatátrozathozatal, az Egyesület tagjának kizfuása az e cé lra felké rt bizottság indí tványa alapján
ké tharmados többsé ggel.

h) Gazdálkodási, vállalkoási tevé kenysé g elindí tása ké tharmados szótöbbsé ggel.
i) Vezető tisásé gviselő tekinteté ben munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztsé gviselő az

Egyesülettel munkaviszonyban áll. Ké tharmados szótöbbsé ggel.
j) Olyan szerződé s megköté sé nek jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető

tisztsé gviselójé vel, vagy ezek hozzátartozőjával köt. Az egyesület hirdeté sio reklám, illetve
közvetí té si jogokkal kapcsolatosan egy é vné l hosszabb időre szerződé st csak a dönté shozó szerv
külön felhatalmazása alapján köthet ké tharmados szótöbbsé ggel.

k) Jelenlegi é s korábbi egyesületi tagok, vezető tisásé gviselők vagy más egyesületi szervek tagjaival
szemben kárté rí té si igé nyek é rvé nyesí té sé ről való dönté s ké tharmados szótöbbsé ggel.
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1) Yálasztott könywizsgáló megválasztása, dijazásánakmegállapitása ké tharmados szótöbbsé ggel.
m) Dönté s vé gelszámolási eljárás kezdemé nyezé sé ről, a vé gelszrámoló kijelölé se ké tharmados

szótöbbsé ggel.
n) Dönté s mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály kizrárólagos

hatáskörbe utal, illetve amelyben a dönté st magiának fenntartotta.

4) Az Egyesület Közgyűlé sé t legalább é vente egyszer össze kell hí vni, a mé rleg, az é ves beszámoló
bí rósági leté tbe helyezé sé nek jogszabályban előí rt vé gső időpontját (május 31.) megelőzően. A
Közgyilé st az Elnöksé g hí vja össze olyan helyszí nre, amely a tagság lé tszé tmé ra tekintettel megfelelő
befogadó ké pessé ggel rendelkezik.

5) Rendkí vüli Közgyűlé st kell összehí vnio ha:

- ene az Elnöksé g haározata szerint szüksé g van;
- aFelügyelőbizottság inditvfinyozza;
- a tagság egytizede - az ok é s a cé l megjelölé sé vel í rásban ké ri;
- a törvé nyessé gi ellenőrzé st ellátó tigyé szsé g felhí vására, illetve a bí róság dönté se alapján.

6) Azigyvezető szerv köteles a Közgyűlé st összehí vni a szüksé ges inté zkedé sek megté tele cé ljából, ha:
- az egyesület yawona az esedé kes tartozásokat nem fedezi;
- az egyesület előreláthatólag nem lesz ké pes a tartozásokat esedé kessé gkor teljesí teni; vagy
- az egyesület cé ljainak elé ré se veszé lybe került.

7) Az összehí vott Közgyűlé sen a tagok kötelesek az összehí vásra okot adó körülmé ny megszünteté se
é rdeké ben inté zkedé st tenni vagy az egyesület megszünteté sé röl dönteni. A Közgyűlé st az Egyesület
Elnöksé ge hí vja össze, a napfuendet é s a határozatijavaslatokat tartalmaző meghí vókat a Közgyűlé s
napját legalább 15 nappal megelőző szé tküldé sé vel postai, é slvagy elektronikus ú ton. A meghí vót közzé
kell tenni az Egyesület honlapján é s más alkalmas módon (sajtó, hirdetmé ny). A rendkí vüli Közgyűlé s
tartásának kezdemé nyezé se eseté n az Elnök köteles 15 napon belül a Közg5ólé st összehí vni, Ha ezt
elmulasztja, a Közgyűlé st a Felügyelőbizottság is összehí vhatja.

8) A meghí vónak tartalmamia kell:
a) az Egyesület nevé t é s szé khelyé t;
b) az ülé s idejé nek é s helyszí né nek megjelölé sé t;
c) az ülé s napirendjé t;
d) figyelmezteté st a napirend kiegé szí té sé re é s ahatározatké ptelensé g következmé nyeire;
e) a megismé telt Közgyűlé si időpontját, helyé t.

9) A napirendet a meghí vóban olyan ré szletessé ggel kell feltiintetni, hogy a szavazilsra jogosultak a
tárgyalni kí vánt té makörökben álláspontjukat kialakí thassák.

10)A Közgyú lé sre meg kell hí vni az egyesület tagjait, szavazatjjoggal, tarrácskozási joggal, más
szemé lyek is meghí vhatók.

11) A Közgyú lé si meghí vó ké zbesí té sé tő! vagy közzé té telé tőI számí tott 3 napon
belül a rendes tagok é s az Egyesület szervei az Elnöktól a napirend
kiegé szí té sé t ké rhetik a kiegé szí té s indokolásával. A kiegé szí tett napirendet is
átvé telt igazolő módon kell közölni a tagokkal. A ké relem tárgyában az Elnök dönt. Ha nem dönt, vaw a
ké relmet elrr_tasí tja, a Közgy.tí lé s a napirend elfogadását megelőzően külön dönt a napirend kiegé szí té se
tárgyában" A Közgyűlé sen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő ké rdé sben hozható hatátozat,
kivé ve, ha a ré szyé telre jogosultak háromnegyede jelen van é s a napirenden nem szereplő ké rdé s
me gí ár gy alásához e gyhan gűlag ho zzájrárul. (Ptk. 3 : 1 7, § ( 6 ) bekezdé  s)

Ha a Közgyűlé st nem szabályszerűen hí vtrák össze, az ülé st akkor lehet megtartani, ha az ülé sen a tagok
háromnegyede jelen van, é s egyhangú laghozzájárul az ülé s megtartásához. AKözglrűlé s napirendjé re
tűzött ügyekre vonatkozóan az ügyvezeté s a tagnak - ké relmé re - köteles felvilágosí tást adni.

12) A Közgytilé s ülé sei nyilvánosak.
A Közgyulé s akkor határozatké pes, ha a Közgyűlé sen a leadhatő szavazatok tObb mint felé t ké pviselő
szav azást a jo go su lt t é  szt v e sz,

- minősí tet| szavazattöbbsé gű hatátrozaí hozatal szüksé gessé ge eseté n
megfelelő számű egyesületi tag- é s mé g egy tag jelen van. Ha a
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határozatké pessé ghez szüksé ges számban nem jelennek meg, az ülé st el kell halasztani é s ú j
időpontra kell összehí vni. Az í gy megismé telt Közgyűlé s az eredeti napirendi pontok tekinteté ben
a megjelentek lé tszámára tekintet né lkül haté trozatké pes, kivé ve a minősí tett többsé gű dönté st
igé nylő ké rdé seket. Az eredeti naptól elté rö napra kitűzött megismé telt Közgyűlé sre ú j meghí vót
kell kiküldeni. Erre az első Közgyűlé s meghí vójában a meghí vottakat figyelmeztetni kell.

13) Az Elnök iavaslatára a mindenkori közgyűlé s nyí lt szavazással, egyszerű
szótöbbsé ggel maga választla meg a Közgyűlé s levezető elnöké t, é s a
jegyzókönlrwezetőt é s a 2 í ő szavazati jogú  tag hiteIesí tót. A Közgyűlé s
haté rozatait általábart nyilt szavazással, egyszerű szótöbbsé ggel hozza, Í gy törté nik a gazdasági
beszámoló (mé rleg, eredmé ny levezeté s) elfogadása is. Szavazategyenlősé g eseté n meg kell állapí tani,
hogy dönté s nem született. A Közgyűlé sen megjelent rendes tagok háromnegyedes többsé gé nek
egybehangzó akaratnyilvání tása sziiksé ges az Alapszabály elfogadásához, módosí tásához, az Egyesület
tagjrának kizé trásáú loz, tisztsé gviselő visszahí vásrához. Az összes szavazati jogú  tag legalább
háromnegyedé nek jelenlé te é s igenlő szavazata szüksé ges az Egyesület megszűné sé nek, beolvadásának
kimondásához. A határozatké pessé get minden szavazás előtt meg kell vizsgálni. A Közgyűlé s nyí lt
szavazással, egyharmados szavazattal brármely ké rdé sben titkos szavazást rendelhet el.

14) A Közgytí lé sen szavazással hozzák meg a Határozatokat.
A határozatké pessé get minden batfuozatbozatalná| vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem
szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a haározatké pessé g megállapitása során figyelmen kí vül
kell hagyni.

1 5 ) A hatráro zat me ghozatalakor nem szav azhat az,
a) akit a határozat kötelezettsé g vagy felelőssé g alól mentestt, vagy az Egyesület terhé re másfajta

előnyben ré szesí t;
b) akivel ahatánozat szerint szerződé st kell kötni;
c) aki ellen ahatí rozat alapján pert kell indí tani;
d) akinek otyanhozzátartozőja é rdekelt a dönté sben, aki az Egyesületnek tagja;

e) aki a dönté sben é rdekelt más szervezettel többsé gi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll.

f)aki egyé bké nt szemé lyesen é rdekelt a dönté sben,

16) A Közgyűlé s tagjai hatátozahlkat a hatátozatké pessé g megá|lapitásánál figyelembe vett szavazatok
többsé gé vel hozzák meg. A tisásé gviselők megválasztásatitkos szavazással törté nik.
n Közgyú lé sról ké szült jegyzőkönlrvet az Elnök é s a Közgyűlé s által egyszerű
szavazattöbbsé ggel, nyí lt szavazással megváIasztott levezetó elnök,
jegyzókönlrwezetó é s ké t szavazati jogú  tag hitelesí tőké nt í rja alá.
A jegyzőkönyv tartalmazza az Egyesület nevé t, szé khelyé t, a Közg;rií lé s helyé t, idejé t, alevezető elnök,
a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesí tő(k) nevé t, a Közgyűlé sen lezajlott fontosabb esemé nyeket,
az elhangzott indí tvrányokat, a határozati javaslatokat, a leadott szavazaí ok, a támogatők, az ellene
szavazők, é s a tartőzkodók számát. A Közg$í lé sen illetve a megismé telt Ktizgyűlé sen a megjelent
tagokról jelenlé ti í vet kell ké szí teni, amelyen fel kell tűntetni a tagok nevé t, é s lakóhelyé t. A jelenlé ti í vet
az ülé s levezető elnöke é s a jegyzőkönywezető a|ákásáva| hitelesí ti.

Az Egyesülef üglvezeté se köteles a Közgyűlé s jegyzőkönyvé t, valamint a jelenlé ti í vet az Egyesület
dokumentumai között elhelyezrri é s megőrizni. Bármely tag a Közgyí jlé si jegyzőkönyv másolatának
vagy ajegyzőkönyv egy ré szé t tartalmaző kivonatának a kiadását ké rheti az ügyvezeté stől

A Közgyűlé s a titkos szavazás eseté re háromtagú  szayazatszámláló bizottságot köteles válasáani, nyí lt
szavazással, egyszení  szavazattöbbsé ggel. A Közgytilé s minden tagjrának egy szavazata van. Szavazni
csak szemé lyesen lehet.

17.)A Jelölőbizottság elnöké nek é s ké t tagjanak a megválasztása a Közgytí lé s elnöké nek javaslatara a
tisztú jí tó Közgyűlé st megelóző Közgyűlé sen törté nik. A Jelölőbizottság a tisztsé gviselőkre vonatkozó
javaslatát az egyesületi tagok vé lemé nyé nek ismereté ben teszi meg a tisáú jí tó Közgyűlé sen. A
Jelölőbizottság ké t Közgyűlé s közötti időben javaslataival támogatja az Elnöksé g szemé lyi munkáját.,A.
Jelölöbizottság tagiaira e feladatuk teljesí té se során a tisásé gviselőkre vonatkozó szabályok irrányadók.
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í 8.) Megválasztott tisztsé gviselónek az a szemé ly tekinthető, aki a leadott
é rvé nyes szavazatok több mint a felé t megkapta,

í 9.) Amennyiben az elsó szavazás során nem sikerült a megfelelő számú
tisztsé gviselőt az é nlé nye§ szavazatok több mint felé ve! megválasztani,
akkor a megismé telt szavazás során, a legtöbb é rvé nyes szavazatot kapott
jelölt került megválasztásra az adott tisztsé gre.

20.)A közgyűlé s határozatai a jogeróre emelkedé st követóen az egyesület
honlapjánl va9V a hí rlevé lé ben, vagy emailenn vagy a facebook oldalán kerül
közzé té te!re.

VI. AZ EGYESULET ELNOKSEGE

Az Elnöksé g az Egyesület üg;ruezető szerve. Az Elnöksé g 5 tagu. AKözgyalé s által 5 é vre választott é s

visszahí vható. Elnökből é s további 4 tagból ál|. Az egyesület vezető tisztsé gviselóinek,
több mint 75o/o-a csak mozgáskorlátozott szemé ly lehet.
Az Elnöksé g gondoskodik a Közgyűlé shatőrozatainak vé grehajüásaról, az egyesületi vagyon kezelé sé ről,
az Alapszabályban meghatáttozott feladatok megvalósí tásáról. Az Elnöksé g a Közgltulé snek tartozik
felelőssé ggel é s beszámolási kötelezettsé ggel.

Az Elnöksé g hatásköré be l.artozik különösen:
a) ké t Közgyűlé s közötti idöben az egyesületi munka é rdeké ben szüksé ges dönté sek meghozatala, az

egyesületi vagyon kezelé se;
b) az Egyesület Szewezeti é s Működé si Szabályzatának elfogadása, ha ennek szüksé gé t látja;
c) az Egyesület Közgyűlé se által lé hehozott vállalkozás tekinteté ben a tulajdonosi, felügyeleti jogok

gyakorlása.
d) az Elnöksé g é ves munkatervé nek elfogadása az Egyesület é ves költsé gveté sé nek, az é ves

gazdasági beszámoló é s mellé kletei (közhasznú sági mellé klet is) előzetes megtárryalása;
e) dönté s olyan megállapodások engedé lyezé sé ről, amelyek az Egyesület anyagi eszközeinek

felhasználásával járnak, é s nem tartoznak a Közgyűlé s kizárólagos hatásköré be, kivé ve azokat,
amelyek nyertes pá|yé natol<hoz kapcsolódó trámogatási szerződé sekben foglalt feladatok
teljesí té sé hez szüksé gesek, vagy a munkatervben, é ves költsé gveté sben meghaté trozottak;
a tagsági viszony felmondása;
aKözgyulé s elé  terjesztendő ké rdé sek, javaslatok előzetes megvitatása, a Közglrií lé shatározatai
vé grehajtásrának megszervezé se, ellenörzé se, a tisztsé gviselők beszámoltatása, dönté s a Közgyűlé s
összehí vásáról, helyeről, idejé ről, napirendjé ről (a meghí vó tartalmráról);
dönté s a|ka|mazotti státusz lé tesí té sé ről, megszünteté sé ről;
feladata, hogy figyelemmel kí sé rje az Egyesület működő- é s fizetőké pessé gé t, ha veszé lyeztetye
látja, a megtartásuk é rdeké ben a szüksé ges dönté seket meg}tozza, ideé rtve rendkí vüli Közgyulé s
összehí vását is;

j) felhatalmazást adhat utalványozási jog gyakorlására;
k) dönté s minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlé s kizárólagos hatásköré be.

Az Elnöksé g é vi legalább né gy ülé st tart, lehetősé g szerint három havonké nt. A
hatásköré be tartoző ké rdé sekben nyilt szavazással, egyszerű szótöbbsé ggel határoz. Szuazategyenlösé g
eseté n meg kell állapí tani, hogy dönté s nem született. A Határozatké pessé gé hez a szavazati
jogában nem korlátozott 3 tagjánakjelenlé te szüksé ges.
A szavazásta a Közgyí |é si szavazősra vonatkozó szabályok é rtelemszerűen irányadók,
Ha az Elnöksé g határozatké ptelen, az ülé st el kell ba|asztani, é s ú j időpontra kell összehí vni. Az
Elnöksé get az elnök hí vja össze tiznapi időközzel, a napirendet é s a hatfuozatijavaslatokat tarta|maző
meghí vónak postai, vagy elekí ronikus ú ton törté nő közlé sé vel. Az ülé sről jegyzőkönyv ké szí tendő,
amelyet az Egyesület Elnöke é s a jegyzökönyvvezető ir alá.

Az Elnöksé g köteles vé gzettmunkájaról í rásban a Közgyűlé sen beszámolni, a tagjai á|talhozzá inté zetí

f)
g)

h)
i)

4)

5)
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ké rdé sekre válaszolni.

Amennyiben annak jogszabályi felté telei fennáIlnak, az egyesület Elnöke az
elnöksé gi ülé s elektronikus ú ton törté nó megtartását rendelheti e!, videó
konferencia program igé nybevé telé vel. A szavazatokat az arí a jogosultak
egyenké nt é s szemé Iyesen közlik, azt í rásban emaiI formájában megerősí tik,

Az egyesület Elnöken az elnöksé gi ülé s összehí vásának mellózé sé vel
egyszerűen eldönthetó ké rdé sekben - elektronikus szavazást rendelhet el
(e-mai!ben) a testüIet tagjainak mozgáskor!átozottságára tekintettel,
amennyiben a ké zbesí té s eIlenórizhetósé gé nek felté telei fennáIlnak.

A szavazatot tartalmaző í rásbeli nyilatkozatok a testület következó ülé sé ig
megórzendők é s ott bemutatandók megerósí té s cé ljából. Az í rásbeli
szavazalok összesí tett ered mé  nye hatá rozatnak te ki ntendő.

Egyebekben az egyesület Elnöksé gé re jelen Alapszabálynak a testületekre
vonatkozó általános szabályai irányadók.

VII. A FELÜGYELÓBIZOTTSÁG

Ha az egyesületi tagok száma a száz fot meghaladja, vagy é ves bevé tele elé ri az őtven millió forintot,
illetve amennyiben a tagok több mint fele nem termé szetes szemé ly, a Közgyűlé s köteles
Felügyelőbizottságot választan| Az Egyesület Felügyelő szerve a Felügyelőbizottság, amely a
Közgytilé s álta| 5 é vre yálasztott elnökből é s 2 tagból áll. A Közgyűlé snek tartozik felelőssé ggel, általa
visszahí vható.
A Felügyelőbizottság tagsa az a nagykoru szemé ly lehet, akinek cselekvőké pessé gé t a tevé kenysé ge
ell'áásához szüksé ges körben nem korlátoár{k. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a
vezető tisásé gviselőkre vonatkoző kizárő ok ál1 fenn, továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozőja a jogi
szemé ly vezető tisásé gviselöje. A Felügyelőbizottságtestületké nt működik.

Megszú nik a felügyelőbizottsági (fb.) tisztsé gviselói megbí zatás:
a) a megbí zás idótartamának lejártával;
b) visszahí vással1
c) Iemondással;
d) a fb. tisztsé gviselő halá!áva!;
e) a fb. tisztsé gvise!ő cseIekvóké pessé gé nek a tevé kenysé ge el!átásához

szüksé ges körben törté nó korlátozásával;
f) a fb. tisztsé gviselóve! szemben| kizárő vagy összefé rhetetlensé gi ok

bekövetkezté vel. A fb, tisztsé gviseló megbí zatásáről az egyesülethez
cí mzett, az egyesület vezető tisztsé gviselójé hez inté zett nyilatkozattal
bármitlor lemondhat. Ha a jogi szemé ly működőké pessé ge ezí
megkí vánja, a lemondás az ú j vezetó tisztsé gviseló kije!ölé sé vel vagy
megválasztásával, ennek hiányában legké sőbb a bejelenté stó!
számí tott hatvanadik napon válik hatályossá.

A Felügyelőbizottság feladata az Egyesület működé sé nek é s gazdálkodásának ellenőrzé se. Ennek során a
vezető tisztsé gviselőktől jelenté st, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájé koztaástvary felvilágosí tást
ké rhet, továbbá az Egyesület könyveibe é s irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A Felügyelőbizottság Elnöke é s tagja az Egyesület vezető testületeinek (Közglní lé s, elnöksé gi ülé s)
ülé sé n tanácskozási joggal ré szt vehet.

5) A Felügyelőbizottság köteles az inté zkedé sre jogosult testtiletet tájé koztatni é s annak összehí vását
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kezdemé nyemi,ha arcó| szerez tudomást, hogy:

a. a siewezetműködé se során olyan jogszabálysé rté s vagy a szewezet é rdekeit egyé bké nt sÚlyosan

sé rtó esemé ny (mulasáás) törté nt, amelynek megszünteté se vagy következmé nyeinek elhárí tása,

illetve enyhí té se azinté zkedé sre jogosult testületi szerv dönté sé t teszi szÜksé gessé ;

b. a v ezető tisztsé gviselő felelőssé gé t megalapo ző té ny merül fel.

Az ittté zkedé sre jogoiult testí iletet a É elügyelőbizottság indí tványára - annak megté telé től számí tott 30

napon belül _ ossie kell hí vni. E haáiidő eredmé nytelen eltelte eseté n a testÜlet Összehí vására a

Felügyelőbizottság is j ogosult.

Ha az arra jogosult testületi szerv a törvé nyes működé s helyreállí tása é rdeké ben szÜksé ges

inté zkedé seket nem teszi meg, a Felügyelöbizottság köteles haladé ktalanul é rtesí teni a tÖrvé nYessé gi

felügyeletet ellátó szervet (ügyé szsé g).

A Felügyelőbizottság működé se:
a) Á'Feltigyelöbú ottság (FB) köteles az Elnöksé g é ves gazdasági beszámolóit, valamint az EgYesÜlet

tevé ken}sé gé t é venÉ 'legalább egy alkalommal megvizsgálni, az ercdmé nyú l az Elnöksé get

tájé koá;tnié s a Ktizgy,tí ié snek beizámolni. Eryé bké nt a Felügyelőbizottyág, mint Testiilet, é ves

munkatervben rögzí theti a tárgyé v során általa lefolYatandó általanos vagy cé liranyos

vizsgálatainak teié t. A munkatórvben előiranyzott cé lvizsgálatok lefolytatását a FB Elnöke

szervezi meg.
b) Amennyiben az Egyesület, az Elnöksé g vagy vezető tisásé gviselők tevé kenysé gé vel' 

összefi,iggé sben a Fé iugyelőbizottsághoz bejelenté s é rkezik, e Testí ilet dönt általános Vagy

cé lvizsgálat lefolytatásáról.
c) A FB vizsgátittra jegyzökönyv ké szül, amelyben a vizsgálat eredmé nyé t, a javasolt

inté zkedé sekJt is fel keil iú ntetni. A jegyzőkönyv azEgyesület Elnöké nek bemutatandÓ. Az ElnÖk

a jegyzőkönyvben foglaltakra é szrevé telt tehet, amelyet vagy záradé kké nt kell a jegyzőkÖnyvre

vezetni, vagy ahhoz mellé kelni.
d) A FelügyeÉ bizottság a vizsgálatok,hoz azEgyesület költsé gé re külső szaké rtőket is igé nybe vehet,

.Í  A Felügyelóbizottság é vente lehetöleg ké t alkalommal, egyé bké nt szüksé g szerint tart Ülé st,' 
amelyeú  Bizottság É hok" hí v össze, a napirendet istnta|mazó meghí vó közlé sé vel, Í rásban vagy

elektronikus ú ton. A Testiilet batározatké pes, ha azon valamennyi tag megjelent" A FB, mint

Testtilet hatánozatait nyi|t szavazással, egyszeni szótöbbsé ggel hozza. A FB ülé srŐl jegyzőkÖnYv

ké szül, amelyet az ehók é s jegyzőkönywezetó í r alá, A jegyzőkönyvbe belefoglalandók a Testtilet

által hozott dönté sek.

9) A Felügyelőbizottság működé sé nek ré szletes szabályait(üryrendjé t) maga állapí tja meg.

vln. Az EGYBsÜr,nr ELNöKE

1) Az elnök feladatai:
a) önállóan ellátja az Egyesület általanos vezeté sé t, ké pviseleté t;

b) felelős az Egyesület törvé nyes é s Alapszabályszení  működé sé é rt;

c) beszámol az Egyesület tevé kenysé gé ről a Közgyűlé s előtt.

ol kapcsolatot tŰ'az Elnöksé g tag|aival. Gondoskodik arról, hogy inté zkedé seik a Közg$Í lé s é s az' 
nhtikseg haté rozataival összhangban leryenek. Kapcsolatot tart fenn az EgyesÜlet, valamint

politikai, társadalmi é s gazdálkodő szewezetek között.

e) iaját feú ata|mazásánakkeretei között az Egyesület nevé ben szerződé seket, megállapodásokat

köthet.

0 vezetia testületi ülé seket (Közgyűlé s, Elnöksé g), a Közgyűlé s elé  terjesai az Elnöksé g javaslatait

beszámolóját.
g) ha az elnök bármilyen okból nincs jelen, az elnöksé g ülé seit az alaPÍ tó

elnök vezeti, illetve feladatait ő látja el.
h) önállóan gyakorolja az utalványozási jogkört
i) munkáltatói jogokat gyakorol az Egyesület alkalmazottai tekinteté ben.
ji folyamatosan 

-figyeÉ mmel kí sé ri az Egyesület működőké pessé gé nek, fizetőké pessé gé nek

alakulását, saját"ilatásköré ben a megtartáiuk é rdeké ben szüksé ges inté zkedé seket megteszi,

kezdemé nyezi az Blnöksé g vagy a Közgyűlé s összehí vását;
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k) gondoskodik arról, hogy az Egyesület gazdasági beszámolója é s a szüksé ges mellé kletek az előí rt
határidóben a törvé ny szerint bí rósági leté tbe helyeáessenek é s az egyesület honlapjrára
felkerüljenek.

D az Egyesület számára előnyök szerzé se vagy károk elhrárí tása é rdeké ben, amennyiben az Elnöksé g
összehí vásához nincs elegendö idő, azElnöksé g tagjainak rövid ú ton törté nő megké rdezé se után, a
többsé gi vé lemé nynek megfelelően megteheti az Elnöksé g hatásköÉ be tartozó inté zkedé seket,
meghoáat dönté seket, amelyek jóvahagyásáról a soron következő Elnöksé gi ülé sen kell
határozni;

m) eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közg5nilé s, vagy az Egyesület más szerve,
illetőleg tisztsé gviselője hatásköré be.

2) Az Egyesület elnöke jogosultságai egyes elemeit í rásban tartósan, vagy esetilag, Az Elnöksé g
egyeté rté sé velmáselnöksé gitagtaáttruhé ahatja.

lx. Az ELNöKSÉ G MUNKÁJÁT secí ró rnaox

Az egyesület tagjainak kezdemé nyezé sé re az é letkor vagy egyé b
szempontok alapján az Elnöksé g hozzáiárulásával lé trehozott klubok,
területi csopo]tok valamint egyesületi tevé kenysé gi körök, szakterületek
vezeté sé t az Elnöksé g megbí zása alapján látják el.
Meghatározott feladatok vé gzé sé re munkacsoportokat szerveznek. Ellátnak minden olyan feladatot,
amelyeket az Elnöksé g hatáskörükbe utal.

Az Elnöksé g munkáját segí tő szemé lyek az egyesület elnöksé gi ülé sein
tanácskozási joggal ré szt vehetnek.

x. Az EGYEsÜr,nr ÜcynvrnzEsE (IRoDÁJA)

Megfelelő pé nziú gyi, szemé lyi é s tárgyi felté telek birtokában az Egyesület irodát működtethet a
rendszeresen visszaté rő é s mindennapi feladatoknak szrámon ké rhető mennyisé gben é s minősé gben való
ellátása é rdeké ben, az Egyesület Elnöké nek alárendelten. Az irodában önké ntesek, teljes vagy
ré szmunkaidős alkalmazottak, tiszteletdfi asok is alkalmazhatók.

Azkodavezelő
Az irodavezető az egyesület kinevezett alkalmazottja vagy megbí zottja. E feladatkört az Egyesület
Elnöke is betöltheti. Feladatát egyedül vaw az 1.) pontban í rt munkatársak közreműködé sé vel, saját
felelőssé ge mellett látja el.
Feladatai:

a) Közglní lé s, az Elnöksé g ülé seinek előké szí té se, hatátozataik, az egyesületi tisztsé gviselók
inté zkedé seinek vé grehaltásához szüksé ges szemé lyi é s trárgyi, üs/viteli, ügykezelé si felté telek
biztosí tása;

b) az Egyesület nyilvántartásainak, iratainak kezelé se, az egyesület honlapjának karbantartása;
c) kapcsolattartás az egyesület tagiaival, ügyek inté zé se, azigyinté zé s megszervezé se;
d) ré szv é te7 pá|y ázatok é s beszámolók előké szí té sé ben,
e) ellálr azokban a feladatkörökben, amelyekre az Elnöksé g vagy azEgyesület Elnöke felhatalmazza

A nyilvánosság követelmé nyé nek teljesí té se:

a) Az irodavezető gondoskodik arról, hogy az Egyesület működé si rendjé re vonatkozó iratok, a
testületi ülé sek jegyzőkönyvei, a Haté trozatok Tátra, az Egyesület munkaterve, költsé gveté se,
beszámolói, é ves gazdasági beszámolója é s mellé kletei bármely é rdeklődő számára az
ügyfé lfogadási napokon, az Egyesület irodájában, .vagy előzetesen egyeztetett időpontban é s
helyen megtekinthetők legyenek, kivé ve a zárt ülé seken keletkezett jegyzőkönyvi ré szleteket.
Gondoskodik a jogszabályban í rtak szerint egyesületi dokumentumok honlapra helyezé sé ről é s. ott
tartásáról.

b) Az Egyesület é ves beszámolóját é s mellé kleteit bárki megtekintheti, é s arról másolatot ké szí ttethet

2)

3)

l)

2)

3)
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saját költsé gé n.
c) Az irodavezető feladata az Egyesület szolgáltatásainak igé nybevé teli módjára, rendjé re,

felté teleire, idejé re vonatkozó információkat, vagt az Egyesület honlapján, vagy más, az é rintettek
számáta elé rhetősé get biztosí tó módon (hirdetmé ny, sajtó, rendezlé ny) nyilvánosságrahozni.

Könyvelő:
a) Az Egyesület Könyvelője alkalmazottké nt vary tiszteletdí jaské nt, vállalkozóké nt, önké nteské nt az

Egyesület Elnöksé ge által adott megbí zás alapjrán |áttja el feladatát. Tarrácskoási joggal té szt vesz a
Közgólé s, az Elnöksé g ülé sein. Vé lemé nyé nek meghallgatása minden olyan ügyben kötelező,
amely az Bgyesület gazdálkodását számottevően é rinti. E feladatot csak pé nzügyi (számviteli)
szakké pzettsé ggel igazoltan rendelkező, a könyvelök nyi|vántutásában szereplő szemé ly láthatja el.

b)A Könyvelő feladata az Egyesület vagyonának gondos, takaré kos, haté kony kezelé sé nek biztosí tása,
gyarapí tása, megóvása. Ellátja a szokásos könyvelöi tevé kenysé get. Előké szí ti az Egyesület
költsé gveté sé t é s gazdasági beszámolóját, ré szt yesz az eryesület gazdasági ügyeinek vitelé ben, a
pé nzügyi jogszabályokban megfogalmazott összefé rhetetlensé gi szabályok betartásával. Ré sá vesz
p ály é natok é  s b eszámo lók e lőké  s zí té  sé b en. Bllenőrzi az utalv ány ozás okat.

Jegyzőkönyvek, határozatok:
a) Az Egyesület testületeinek ülé seiről jegyzőkönyv ké szí tendő. A jegyzökönyvnek tartalmazniakell

az ülé sen törté ntekre utalást, az elhangzottak lé nyegé t a megnyilatkoző szemé ly megjelölé sé vel,
valamint külön sorszé mmal ellátva a testtilet Határozatait Az egyes Határozatok mellett
feltiintetendő a javaslatot támogatók, é s ellenzők száma, lehetősé g szerint szemé lye. A
jegyzőkönyvet az ülé st vezető szemé ly, é s a jegyzókönywezető í rja alá. A Közgytí lé sről ké szült
jegyzőkönyvet ké t jelenlé vő tag hitelesí ti. Óket a Közgyulé s bizzameg,

b) Az Egyesület testületeinek ülé sé n hozott Hatátrozatokat a jegyzőkönyvből kiemelten a Hatarozatok
Tfuában testi,iletenké nt elkülöní tve, külön is nyilvan kell tartani (K = Közgriilé s, E =Elnöksé g, FB
: Felügyelőbizottság). AHatfuozatokat é vente kezdödő, folyamatosan vezetett sorsziárnmal, törve
a határozathozata| é vé nek, hónapjának é s napjának megjelölé sé vel kell nyilvántartani. A
Határozatok Tárából ki kell trí nnie aHatározat tartalmának, szemé lyi é s időbeli hatályának, illetve
a dönté st támogatók, ellenzők é s a szavazástól taí tózkodók számának.

c) Azokat a Hatátrozatokat, amelyek rendelkezé seket tartalmaznak egyes szemé lyekre, v&Ey
szervezetekre, az é rintettek számára í rásban, az áú vé tel módját, idejé t igazoló módon, a
rendelkezé s megJtozataláó| számitott legké sőbb 8 napon belül az é rinteffek tudomásra kell hozni
azE|nök á|tal.

d) Azokat a Haté trozatokat, amelyek az é rintett emberek, vagy közössé gek nagyobb számára
rendelkezé seket, ismereteket, tájé koú atásokat tartalmaznak, az Egyesület honlapján, vagy más
alkalmas módon, pl, az Egyesület hivatalos helyisé geiben törté nő kifiiggeszté ssel, szórólapokon,
rendezvé nyeken nyilvánosságra kell hozni.

xI. AZ EGYEstnnr GAZDÁLKODÁSA

Az Egyesület gazdasági - vállalkozási tevé kenysé get csak Alapszabályában meghatározott cé ljainak
elé ré se é rdeké ben, e cé lok megvalósulását nem veszé lyeú etve folytathat. Eredmé nyé t nem osáhatja fel,
azt csak Alapszabályában irt tevé kenysé ge fejleszté sé re, megvalósí üásara fordí thatja. Az egyesület
vagyonát cé ljának megfelelően használhatja, vagyonát nem osáhatja fel tagjai között, é s a tagok té szé re
nyeresé get nem j uttathat.

Az Egyesület vezető tisásé gvise|őit, a támogatőt, az önké ntest, valamint e szemé lyek közeli
hozzátartozőját - a bárki által megköté s né lkül igé nybe vehető, nem pé nzbeli szolgáltatások, illetve az
egyesület által a tagjának a tagsági jogviszony alapján nyú jtott, a lé tesí tő okiratnak megfelelő juttatás
kivé telé vel - cé l szerintijuttatásban nem ré szesí theti.

Az Eryesület any agi alapj ai
Az Egyesület bevé telei lehetnek:

a) Az Egyesület tagsági dí jakból származő bevé telei, pártoló tagokhozzájárulásai,
b) A szemé lyi jövedelemadó egy százalé káről rendelkezé s alapjrán az adóhatóság által átutalt ösqzgg,

a törvé nyi felté telek teljesí té se eseté n,
c) Vállalkozások, gazdálkodó szervezetek é s magánszemé lyek által nyujtott trámogatások, -

5)

1)

2)

3)
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közé rdekű adományokat csak megfelelő í rásbeli felhatalmazással ellátott szemé ly vé gezhet az
Egyesület számára, az adománygrí jté s nem járhat az adományoző zaklatásával, szemé lyisé gi
jogokat, emberi mé ltóságot nem sé rthet.

d) Az Egyesület által, az alapcé lok elé ré se é rdeké ben szeryezett kiállí tások, rendezvé nyek, akciók,
kiadványok, Alapszabálynak megfelelő tevé kenysé ge során keletkezett bevé telei.

e) A tagoknak é s más é rintett szemé lyeknek nyujtott alapcé lok szerinti szolgáltatásokból, é s az
egyesület eszközeinek alapcé lok szerinti hasznosí tásáből származő bevé telek.

0 Pályázati forrásokból származő működé si, vagy meghatározott cé lra juttatott támogatások.
g) Önkormányzatok é s más szervezetek á|tal, a működé s biztosí nására, vagy *e§hat,í .orott cé lra

nyú jtott támogatások.
h) Az E gyesüle t által v é gzett v álla|kozási tevé kenysé  g bevé tel

Az Egyesület kiadásait a jogszabályban előí rt beszámolási kötelezettsé g rendje szerint kell
nyilvantartani. Külön az alapcé I szerinti tevé kenysé gre é s a gazdasági-vállalkozási tevé kenysé gre,
valamint a működé sre fordí tott kiadásokat.

Az Egyesület gazdálko dása:
a) Az Egyesület tartozásaié rt saját vagyonával felel. A tagok - a tagdijfizeté sen tú l - az Egyesület

tartozásaié rt nem tartoznak anyagi felelőssé ggel.
b) Az Egyesület gazdálkodási é s pé nzú gyi tevé kenysé gé ről a hatályos jogszabályi rendelkezé seknek

megfelelő, a kettős könywitel szabályai szerint kialakí tott könyveket, számviteli é s analitikus
nyi|vántartásokat vezet, továbbá naptáti é vente, gazdasági- pé nzügyi beszámolót, eredmé ny-
kimutatást, mellé kletet ké szí t, mindezeket a jogszabályban í rtak szerint leté tbe helyezi (május 31. -
OBH), honlapjrán nyilvránosságra hozza é s az előí rt ideig (2 é v) ott tartja.

c) Az Egyesület működé sé nek biaosí tasa é rdeké ben alkalmazottakat foglalkoztathat, szaké rtöt,
vál lalkozót b í zhaí  me g.

d) Az Egyesület a haályos sámviteli törvé ny, a civil szervezetek gazdasági tevé kenysé gé ről szóló
jogszabályok, az egyesülé si jogról szóló törvé ny, illetve egyé b, a gazdálkodó szervezetekre
vonatkozó hatályosjogszabályok szerint folytatja gazdáIkodő tevé kenysé gé t.

e) Az Egyesület pé nzügyi bevé teleinek nyilvántartása é rdeké ben bankszámlaszámot nyit, illetve tart
fenn.

f) Az Egyesület bankszámlája, illetve pé nztára felett a rendelkezé si jogot, a törvé nyes ké pviseletet
ellátó Elnök, é s egy elnöksé gi tag az Egyesület hatályos Gazdasági é s Pé nzügyi Szabályzatában
foglalt ré szletezé s szerint együttesen gyakorolj a.

g) A bankszámla feletti rendelkezé s jogával felruházott ké t elnoksé gi tagot a Közgűlé s választja
meg nyí lt szavazással öté ves időtartamra

h) Az Egyesület befekteté si tevé kenysé get nem folytat, erre tekintettel Befekteté si Szabályzatot nem
alkot.

xII. Az EcYDstir,nr ELLENŐRzÉ sn 6EI,ÜGYELETE)

Az Egyesület általános felügyeleté t a nyilvtántartó Bí róság (Törvé nyszé k) látja el.

Az Egyesület tekinteté ben az adóellenörzé st az Egyesület szé khelye szerint illeté kes állami adóhatóság, a
mú ködé s feletti törvé nyessé gi ellenőrzé st pedig a reáirányadő szabályok szerint azügyé szsé glátja el.

Az Egyesületet a szé khelye szerint illeté kes megyei Törvé nyszé k külön ké relemre veszi közhasznú sági
nyilvantatasba.

HaazEgyesület neve, szé khelye, illetve törvé nyes ké pviselője megváltozik,vaEy Alapszabálya módosul,
ezt até nyt az illeté kes bí róság számána a hatályos jogszabályi rendelkezé sek szerint be kell jelenteni. A
bejelenté s az Egyesület Elnöké nek feladata.

Ha az Egyesület működő-, é s fizetőké pessé gé nek felté telei megszűnnek, az Egyesület Elnöke köteles ezt
a té nyt 60 napon belül a Bí róságnak bejelenteni.

Az Egyesület taga, yezető tisztsé gviselője, é s a Felügyelőbizottság tagja ké rheti a bí rőságtől az
Egyesület szervei álta|hozotthatánozat hatályon kí vül helyezé sé t, ha aItatározatjogszabálysé rtő vagy a
lé tesí tő okiratba ütközik.
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7) Ha a törvé nyes működé s helyreállí tása é rdeké ben tett inté zkedé sek nem vezetnek eredmé nYre, a

nyilvántartó bí róság me gszünteti az egyesületet,

xlrr. AZ Ecypstnrr MEGszűNnsr, u,lnTvr MEGsztINTETÉ sE

I.) AzEryesület jogutódlással vagy jogutód né lkül szűnhet meg,

2.) AzEgyesület jogutódlással szűnik meg, ha, más egyesülettel egyesülé sé t (beolvadását),vagY szé tvá|ását
' 

aroZlyué s u'alimennyi szavazati jogi tug haromnegyede_s szavazattöbbsé gé vel kimondja,

ngyeűiet csak egyesüiettel egyesülhet é s csak egyesületekre vá|hatszé t.

3.) AzEryesület megszűné sekor a hitelezők igé nyeinek kielé gí té sé re különös firyelemmel kell lenni,

4.) AzEgyesület jogutód né lkül szűnik meg, ha:' a; í rorgyőté rháromnegyedes többsé ggel kimondja_megszűné sé t;

b) az eryesület megvatoí itotta cé Iját r-":w * 
"gy.itil"t 

Óery,errat megvalósí tása lehetetlenné  vált, é s Új

cé lt nem haté roztakmeg; vagy
c) az egyesület tagjainak számahat hónapon keresztiil nem é ri el atizfőt;
al a Bí óság (Törú nyszé k) elrendeli felszámolásátvagy megállapí tja megszűné sé t,

5") Az egyesület jogutód né lküli megszűné se eseté n a hitelezők kÖvetelé seinek kiegyenlí té s9 utan

fennmaradó vagyJnról a Közgyűlé , dönth.t, ennek hiányaban a nyilvántartó bí róság által kijelÖlt -, az

egyesület cé ljáűl megegyezőí agy hasonló cé l megvalósí tásiára lé trejtitt szervezetnek kell átadni,

í jogutód,rotttit ,ri.g-*o* "Űl ,""*.zet fennmaradt pé nzbeli vagyona, a lé tesí tő okirat elté rő

rendelkezé se, a Közg!űlé s rendelkezé se hiányában a niróság dönté se szerint a civil szervezetek

támogatásara való feltasználás cé ljából a jogszábályban meghatarozott szervezetet illeti meg. A Vagyon

felhasználásara vonatko ző adatokita3ogsiabalyban előí rt módon nyilvánosságra kell hozni,

6.) Az egyesület jogutód né lkül törté nő megszűné se eseté n - ha az egyesÜlet nem fizeté ské Ptelen, é s e

törvé ny elté rő re-ndelkezé st nem tartalm Ű - vé ge\számolás lefolytatásanak va1 helYe. Ha az egYesÜlet

Ktizgyűlé se haté rozaz egyesület jogutód né lkülimegszűné sé ről vagy határozaftan megállaPÍ tja,hogY ,az

eryesület megszűnt, egyú ttal határoza vé gelszámolás kezdemé nyezé sé ről, megállapí tja a vé gelszámolás

kózdő időpontját é s megválasztja a vé gelszé tmo|őt,

7.) Azegyesület jogutód né lküli megszűné se után a vezető tisztsé gviselőkkel szemben e minősé gÜkben az
' 

"gy"í it"tnek 
ókózott károk miattikarté rí teri igé nl - a jogerös bí rósági törlé stöl számitott egY é ven belÜl

-á egyestilet törlé sé nek idöpontjában tagsági jógviszonyban álló tagvagy az é rvé nyesí theti, akinek a

ré sz&e a megszűné skor fennmaradó egyJsuÉ ti vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagYon, át

kellett volna adni.

8.) Az egyesület megszűné sé t mege!őző ké t é vben tisztsé gben lé vő vezető tisztsé gviselŐk az,egYesÜlet
' 

meg.iiinesé től szí mí tott ké t é v[ egyetemlegesen kötelesek helytállni az egyesület hitelezőivel szemben

mindazon tartozásoké rt, amelyeket az egyesület vagyona nem fedezett.

9,) Az egyesület jogutód né lküli megszűné se eseté n vé gelszámolási eljárásnak, ké nyszer vé gelszámolási
' 

eljáráinak, felszimolási illetve eg/szení sí tett törlé si eljárásnat< lehet helye a 201l.é vi CLXXV" tÖrvé nY

II. fejezeté ben é s az ott hivatkozottjogszabályokban foglaltak szerint.

10.) Az Egyesület kötelezettsé geié rt saját vagyonával köteles hell,tállni, tagsai azEgyesÜlet tartozásaié rt nem

felelnek a tagdij megfizeté sé n tú l.

xlv. ZÁRÓ É s vrcyps RENDELKEZÉ §EK

1) A működé s során szüksé gessé  váló ré szletes szabályokat az Elnöksé g illetve a KÖzgYŰlé s szÜksé g szerint

alkotja meg.

2) AzElnöksé g minden ré szletre kiterjedő Szervezeti é s Működé siSzabáLyzatot is alkothat.

3) AzEgyesület, hivatalos megjelené se során bé lyegzőt alkalmaz.

4) AzEgyesület hivatalos megjelené se során alkalmazott arculatával, logójával, nYomdai, vagY vizuális
' 

megjeióné sé vel kapcsolatos- dönté s előké szí té se az Elnöksé g feladata, jóváharyása a KÖzgYŰlé s
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hatásköré be tartozik.

5) A jelen Alapszabályban nem szabályozotí  ké rdé sekben, ,,az egyesülé si jogról, a közhasznú  jogállásról,
valamint a civil szervezetek működé sé ről é s támogatásáról" szőlő2011. é vi CLXXV, törvé ny, illetve a
hatályos Polgári Törvé nykönyv (2013. é vi V. törvé ny harmadik könyve) megfelelő rendelkezé seit,
továbbá a civil szervezetekre vonatkozó egyé b rendelkezé seket kell alkalmazni.

zÁnnnÉ r
Az Alapszabály ezen szövegé t a Egyesület Közgyűlé se 2O22. é v május hó í í . napjián hozott

K. 1 5 l 2022.0 5. l| 1 . számű határ ozatával a mód o s í tás okkal e gys é  ge s s zerkeze

"á-*-'é ^
Mint az egyesület elnöke igazolom, hogy a fenti Alapszabály egysé ges szerkezetbe foglalt szövege megfelel
a lé tesí tő okirat módosí tások alapjan hatályos tartalmának.
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