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NEo Magyar Segí tőkutya lKözhasznú  Egyesület

ALAPszABÁlye

A NEo Segí tóku§a Eryesületközg;r&lé se a Polgálri törvé nykönyvról szőlő 2013, é vi

V. törvé ny (továbbiakban: Ptk.) 3:63 _ 3:87. §-al, az E5iesülé si jogról, aközt] iasznú

jogáLllásról, a civil szervezetek mú ködé sé ről é s támogatásáróI  szóIő 2oLL é vi CLXXV,

to* e.,y(továbbiakban:Ectv.),aFo5laté kosszemé lyekjogairólé sesé lye5lenlósé gük
biztosí tásárót szóló 1998. é vi XXVI . törvé ny, továbbá a Segí tóku§a kiké pzé sé nek,

vizsgé utatásának é s a7kalrnazha.tóságának szabalyairól szőIő 27 l2oo9, (XlL3,)

SZMM rend,elet rendelkezé sei alapj án a mai napon az e8§tesÜlet Alapszabályát az

alábbi tartalomrnal fogadta el:

I . FB'EZET
Az EGYEsÜtpt NEVE, SZÉ KHELYE' JoGÁLLÁSA

1.1. Az Egyesület neve:

NEO Maryar Segí tóku$a Közhasznú  Eryesület

L.2. Az Egyesület rövidí tett neve:

NEo MSKE

1.3. Az Egyesület szé khelye:
1192 Budapest XIX. Ker., Dobó Katica utca 112. földszint 1.

7.4. Az Eggesület Jiőktelepe:
2211 Vasad, Bercsé ngiutca B,

1.5. Az tgyesület hatóköre:
Országos. Az eryesú let Budapesten kí vül az ország valamennyi me$lé jé ben

tartó s tevé kenys é  get v é gez.

1.6. Az Egyesütet jogi szemé ly.

L.7. Az Egyesület emblé mája:
piros szí nú  háromne5red kör altal hatarolt, zőId szinű stilizált ku§ralábnYom,

melynek kőzepé n fehé r sztnű, kerekesszé kben üló stilizált emberi atak

található se gí tókutyával.

I I . FE rEzET
AZ EGYESÜLET CÉ Wa, TEVÉ KENYSÉ GI  KÖRE

2.1. Az Egyesület cé lja:
Az e5zesület cé lkitú zé se, ho5r a 2.2. pontban felsorolt, az Ectv. 2.§ 20.

pontja szerint közhasznú nak minősülö tevé kenysé gek vé gzé se ré vé n, a



fo$laté kos szemé lyek jogainak eIőrnozditása, é letminósé gük javí tása, önálló

é letvitelük támogatása, valamint rehabilitációjának megvalósulása é rdeké ben

nyú jtott szolgáltatások biztosí tásáva! közvetlenül é s kÖzvetve szolgálja

a fo$laté kos szemé lyek jogairól é s esé lye5lenlósé gük biáosí tásárról szóló

1998. é vi )§§/ I . tönré ny 21.§ al - g) Pontjaí ban, valamint a 27,§ é s

27lA.§-aibanmeghatátozottközfeladatokvé gzé sé t.

2.2. Az Egyesület közhasznú  tevé kenysé gei:

. Foryaté kos szemé lyek meglé vó, illetve fejleszthetó ké pessé geinek megfelelŐ

fejlesáé sé  t cé Izó programokban való ré szvé tel speciális feladatok ellátására

alkalmas segí tókutyák alkalm azásáv a7,

o A rehabiütáció folyamatáb an kőzrernűködó szewezetekkel, szemé lYekkel való

e gruttmú ködé  s, a rehabiütáció s tevé kenysé  guk fi$lelemmel kí sé ré  se.

. Foryaté kos szemé lyek é letminósé gé nek javí tása, társadalmi integrációjának

előrnozűtása speciáüs feladatok ellátására alkalmas segí tőkutyák

kiké pzé sé vel é s azoknak a fo5laté kos szemé Iyel< hez törté nó eljuttatásával,

o Terápiás cé lú  kutyák kiké pzé se é s a]kaJÍ rlazása ryó$rpedagógiai,

pszichológiai, pszichiátriai, konduktí v pedagógiai habilitációs é s

rehabifitációs folyamatokban,
. A kiké pz.ettsegí tókutyák munkájának firyelemmel kí sé ré se,

o A segí tőkutyák kiké pzé sé nek, ellátásálrrak támogatása.

e A fo5raté kos szemé lyek táLrsadalmi beilleszkedé sé nek é s

támogatása a szocí a] izácí őt é s e$ré ni fejlődé st segí tő

fejleszté se.

befogadásának
fejlesztóterápiás

programok kivitelezé se.

o segí tókutyák kiké pzé sé vel é s alkalrnazásával a foryaté kos szemé lyek

e sé lye5lenlősé  gé nek j  aví tása.

. Általános l< l55ravez.ető, kiké pzósegé d, kiké pzé svez,ető é s teljesí tmé nybí ró

ké pzé sé nek elósegí té se, támogatása,

o KatasztrófaeI ]náritő ké pzé sek, beveté si 5rakorlatok, versenyek, ví zsgák

szerv ezé sé nek, leb onyolí tás ának elóse gí té  se, tárno gatása.

. A kiké pzettsegí tókutyák társadalmi hasznosságának eÜsmerteté se, valamint

a felelós állattartás , eZeí I  belül a kutyatartás kulturalt formájának

né pszerú sí té se.
o Aké pzé si programban ré sztvevó kutyák tenyé szté se,beszerzé se é s tartása.

o Minden o1yan tud,ományos kutatás tárnogatása, amely elŐsegí ti a fo5laté kos

szemé lyek rehabilitációjában, valamint mentálhigié né s terápiában

közrernűködó va5l ftzí kat segí tsé get nyú jtó kutyák kiké pzé sé t é s erósí ti a

tárrsadalomra 5rakorolt hatásukat,
. Foryaté kos szemé lyek jogainak é rvé nyesú lé sé t biztosí tó é rdekké pviselet,

o Szakvé lemé nyekké sáté se
o I smeretterjesáé s, kiadványok, tárjé koáató anyagok ké sáté se.

o kapcsolattartás nerrlzetközi szewezetekkel,

. Ré sáeladatok átvállalása é s e5rüttmú ködé s más civil szervezeteL< kel, állami

é s önkorm ányzatí  szervekkel akőzí eladatok vé gzé se é rdeké ben.

. Szervezetek kőzötts, koordinációs feladatok ellátása.



o Szabadidós- é s sportprogramok szerlrezé se, tárnogatása é s lebonYoií tása.

. Á[ati viselked,é sproblé mák korrigálás a, az állatvé delmi kultú ra fejleszté se,

2.g. Az Egyesület polit ikai tevé kenysé get nem vé gez,

Az Egyesület közvetlen polit ikai tevé kenysé get nem fol5rtat, szenrezete

pártoktól í iiggetlen, azoknak anyagí  támogatást nem n} ,í rjt, illetve azol< tőI

támogatást nem kap. Az E5lesú let párt é rdeké ben nem vé gez polit ikai

tevé kenysé get, nem állí t jelöltet az Európai Parlamenti, az országgnilé si ké pviselói,

a meryei é s a fóvárosi önkorm ártyzatl, a me5rei jogú  várrosok ké PviselŐi, valamint a

p olgármes ter v á7aszLásokon -

I I I . FE IEzBr
Az ElGYEsÜlpr TACnIAI

g.t. Az eryesületi tagság formái:
. rendes tagság
o t isáeletbeli tagság
o pártoló tagság.

3.2. RENDES TAGSÁG:
o Az eryesület rendes tagja lehet az a 18, é leté vé t betÖltÖtt termé szetes

szemé ly, aki az e5lesú let elnöksé gé hez í rásban benyú jtott tagfelvé teli

ké relmé ben nyilatkozí k asóI , hory elfogadja a jelen Alapszabáyban foglalt

e5lesületi cé lokat é s ré szt vesz az e5lesú let tevé kenysé gé ben, a tagfelvé tel

é vé re esedé kes tagűjat az eryesület pé náárába befizette é s tagfelvé teli

ké relmé t a kőzg;rhlé s j  óváLhagfr a.

o Az e$lesú let rendes tagja lehet minden olyan szetstezet, jo$' szemé lY,

amelynek ké pviselój e az e5lesület elnöksé gé hez í rásban benYÚjtott

tagfelvé teli ké relmé ben nyilatkozik artóI , hory elfogadja a jelen

Alapszabáyban foglalt eryesületi cé lokat é s ré szt vesz az e5lesület

tevé kenysé gé ben, továbbá a tagfelvé tel hónapjára esedé kes tagdí j Össz,egé t az

e* lesület pé nzLárába beftzette é s tagfelvé teli ké relmé t aZ kÖz$rulé s

jóváLha5rja.

g.2.L.A rendes eryesületi taggá válás:

r A tag - amennyiben nem alapí tó tag - a rnár mú ködó e5resületbe ú ry lé phet,

hory í rásbeli tagfelvé teli ké relmet nyú jt be az e5lesÚlet elrrÖksé gé hez,

melyben kifejeá taggá válási szándé kát é s nyilatkozIk az AlapszabálY 3.2.

pontjában foglattakról, csatolja továbbá 2 (kettó) e5lesületi tag í rásos

ajánlását.
o A taggá válni sztndé koző szelnrLé ly a tagfelvé tel é vé re vonatkozó é ves tagűjat -

tagfelvé teli ké relmé nek benyú jtásával e5lidejú leg - az eryesÜiet Pé nztárába

köteles befizntní .
l A taggáválni szándé kozó szemé ly aközgú Ié sen az elreök meghí vója alaPján

vehet ré sá.
o A kőzglulé s t itkos szavazással, a jelenlé vókból 5OoÁ +  I  fő szavazatáva7

elfogadja, va5r elutasí tja a tag felvé telé t. Az dönté st a kőzgrŰIé s t 'atározats,

formában, a szavazást követóen nyomban kihirdeÜ, amely határozatot nem



kell indokolni. A hatásozat ellen fellebbezé snek helye nincs, de elutasí tás

eseté n a követke ző kőzg;ú lé sen ú jra ké rhető a tagfelvé tel.

o A tagfelvé teli ké relem elutasí tása eseté n a jelen pont alapj in befizetett tagdí j

a ké relme ző ré szé re 3 munkanapon belül - kamatok né llnil _ visszaí tzeté sre

kerül.

g.2.2. A rendes egyesületi tag kötelezettsé gei:
r A tag köteles betartani az Alapszabárlyban, a Szerlezetl é s Mú ködé si

Szabd7yzatban é s eryé b eryesüleü szú á7yzatokban foglaltakat, valamint az

e rye sú let szerveinek a } : ratár o zatait,

o A tag köteles akőzgr(i\ é s által jóváharyott é ves tagűjat a tagdí jhatározatban

rögÁtetthatáridőn belül az e5resú Ietré szé re - az eryesÚlet bankszám.lájára

törté nő ké szpé nzbefizeté ssel va5l átutalással _ rnegfiz_etni. Amennyiben a tag

a tagdljftzeté si kötelezettsé gé nek az eLrök í rásbeli felszÓlÍ tását kÖvetóen, a

felszólí tásban megad,ott póthatáridón belül sem tesz eleget, ú ry tagsági

j  ogviszonya törölhető.

o A tag - lehetósé ge]hez é s ké pessé geí hez mé rten - köteles ré szt váLla7ni az

e5resületet tevé kenysé gé ben, é s az eryesú let rendezvé nyein az eryesület

társadalmi elfogadottságának é s megbecsültsé gé nek megfelelÓen viselkedni.

. A tag köteles az e5resület közgrulé sé nek a tagokra kőtelező lrratározataj

szertnt eljárni. Köteles tartózkodni minden olyan magatartástÓl, amelY u
eryesület cé lj ainak elé ré sé t v eszé IyezLetheti,

g.2.3. A rendes egyesületi tag jogai:

o A tagokat e5zenló jogok illetik meg.

o A tagok jogaikat szemé lyesen ryakorolják, nem magánszerné Iy tag jogait

ké pviselóje ú tján 5rakorolja. Magánszemé ly tag eseté ben ké pviseletnek helYe

nincs.
o Eryesületi t isztsé gre bármely tag vál"lasztlrató,

o A tár§alt ü5lekben minden jelenlé vó tagnak eg szavazata van,

o Minden tag rendelkezik aktí v é s passáv válasáójoggal,

o Tanácskozásijog: a tagté szLvehet aközgrűlé sen é s az e$resÜlet vitaÜlé sein,

elóadásain, e5lé b fórumain, ahol ré szvé teli jogán tú l felszÓlalhat, javaslatot

tehet, b ár't< ltrez ké rdé seket inté zhet,

o Szemé lyes tájé kozódási jog:  a tag bármikor jogosult tájé koztatást ké rtí  az

e* resület tevé kenysé gé rőI , gazd,dlkodásáról, ennek kereté ben betekinteni az

e5resület irataiba.

g.2.4. A rendes egyesületi tagság megszú né se:

o A termé szetes szemé ly tag halálával, illetve a nem termé szetes szemé ly tag

j  ogutód né llnili megszűné sé vel,

o A tag kilé pé sé vel, A tag tagsági jogviszonyát az e5lesület ké pviselŐjé hez

inté zett í rásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás né lktil megszÜntetlreÜ. A

tag tagsági jogviszonya a kilé pé si nyilatkozatnak az elrrÖksé ghez valÓ

é rkezé sé t követóen minden további jognyilatkozat né lkÜl azonnali

hatallyal megszú nik.
o A tagl< tzárásával.
o A tag tagságr jogviszonyának e5lesület áttali felmondásával,



. Az es/esűlet megszú né sé vel,

g.2.5. A rendes egyesületi tag kizárása:

A köz$rulé s minősí tett határozattal_ a jelenlé vő, szavazatí joggal rendelkezó tagok

legalább 3l4_es szavazat_többsé gé vel _ az e$lesületb őIL< tzár]natja azL a tagot aki

r magatartásával a jogszabályokból, az e5lesú let alapszabályábóI  vary a

közgrulé sí  határozatokból eredő valamely kőtelezettsé gé t sÚlyosan vary

ismé telten megszegl,

.aze5resületcé ljával,szellemisé gé velva5razalapszabállyalösszenem
egreztethető magatartást tanú sí t,

A tag Lázárását bármely eryesüleü tag va5l e$iesületi szeí v az elnöksé glez cí tnzett

indokolt í rásbeli beadványában kezdemé ny ezt: ,ets,

AÁzárásí eljárás meginűtásáról az elnöksé g akizárással é rintett tagot az indit: rány

ké zhezvé telé t követó 3 munkanapon belül í rásban köteles é rtesí teni.

A ázárási javaslattal é rintett tagnak a irLatározatf: rozata7 elÓtt lehetósé get kell adni

arra, hory a kőzgrűIé s elótt felszólalhasson, áláspontj át kifej ttresse.

A tag 1ázárásátkimondó : rLatáo.ozatot í rásba kell foglalni é s indokolással kell ellátni.

Az indokolásnak tarta] rnazní a kell a l< tzárás alapjául szolgáló té nYeket é s

bizonyí té kokat, továbbá a j  o gorvoslati lehetósé gről való táj é ko ztatást,

A tagsági jogviszony a kizárásrőI  szőIő közgrulé sí  ] rratározat rneghozatalával szú nik

meg, amely hatátozat ellen fel7ebbez,esnek nincs helye,

A Ázárásról szóló 16atározatot annak megttozatalátÓl számitott 15 (tizenÖt) naPon

belül í rásban, í gazolható módon közölrri ke1l a L< tzárt taggal_ Ha a I< IZí ,í t tag a

köz* ruilé sen jelen van, ú 5r az ind,okolással é s a jogorvoslat lehetósé gé rÓl valÓ

kioktatást tartaJrnazó határozatot dokumentáltan át kell adni a ré szé re, illetve

távollé te eseté n a határozatot a ré szé re könyvelt kÜrldemé nyké nt postai Úton meg

keli ktildeni.

A l< tzárí . tag a L< lzárásróI  szőIő határozat ellen a Ftk. alapján jogorvoslattal é lhet, A

kizé násróI  szőIő :natározat ellen fellebbezé snek nincs helye. A határozat hatáYon

kí vül helyezé se iránt keresetet az é rtttett tag a kÖzlé stŐl számí tott 3O naPon belÜl

terjeszthóti elő az eryesú letet nyilvántartó iö* é rr,ys"é L< hez. A ltatározat hatálYon

kí vül helyezé se irant per meginűtásának a határozat vé grehajtásáLra halasáó

hatálya nincs.

3.2.6. A rendes egyesületi tag tagságí  jogrriszonyának egyesület általi

felmondása:

A közgrulé s minősí tett hatáLrozattal - a jelenlé vő, szavazati joggal rendelkezó tagok

legalább 3/4-es szavazat-többsé gé vel - 30 napos határidővel felmondhatja annak a

rendes tagnak a tagságijogviszonyát, aki a 30 napná1 ré gebben lejárt esedé kessé gú

tagdí jtarto zását az elnöksé g jogkövetkezrné nyek< re való figlrelrnezteté sé t is

tarta7tnazó - í rásbeli felszólí tására sem fizette be,

A tagsági jogviszony felmond,ásáról szóIő lnatározatot í rásba kell foglalni é s

indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartafrnaznia kell a felmondás alaPjául



szolgtlő té nyeket é s bizonyté kokat, továbbá a jogorvoslati lehetósé gról való

tájé koáatást.

A felmondást a taggal közölni ke1l. Ha a felmondással é rintett tag a köz5rulé sen

jelen van, ú ry aZ indokolással é s a jogorvoslat lehetósé gé ról való kioktatást

tattaJrnaző határozatot dokumentátan át kell adni a té szé te, illetve távollé te eseté n

a} ratározatot a ré szé re könyvelt külld,emé nyké nt postai ú ton meg kell lnildeni,

A \ ázárt tag a | ázár ási : rLatár ozat ellen a Ptk. alapj án j  ogorvoslattal é lhet,

3.3. TIszTELETBtLr TAG§ÁG:

Azelnöksé gfelké ré seé sjavaslataalapjánaze5resülettiszteletbelitagjalehetaza
kiemelkedó oktatási, tudományos, kulturáüs, mú vé szeti va5r sporteredmé nyeket

elé rt termé szetes szerné Iy, aki a foryaté kos szemé lyek társadalmi integrációjának

elósegí té se, a társadalmi esé lyeryenlósé g biáosí tása, az áú laü jogok vé delme,

illetóleg az eryesület é rdeké ben vé gzetí  kimagasló tevé kenysé gé vel az egresület

cé lkitú zé seit támo gatj a.

3.3.1. Tiszteletbelí  taggá válás:
o A t isáeletbeli tag felvé telé rőI  akőzgrblé s dönt, a jelenlé vók tagokból 50%  +  1

fő szavazatáva7.

o A üszteletbeli tag szemé lyé re az e$lesület elnöksé ge tesz javaslatot a

közgrulé s szárnáta.

o Az eryesület rendes tagjainak 2ooÁ_a, de legalább 10 (tí z) rendes e5lesüleü

tag í rásbefi beadványában kezdemé nyezhetl az elnöksé gné l t isáeletbeli tag

felvé telé t.

g.g.2. Tiszteletbeli tag kötelessé gei:
r A t isáeletbeli tag köteles betartani az A7apszabáyban, a Szervezctt é s

Mú ködé si Szabályzatban é s eryé b e5resú leÜ szabalyzatokban foglaltakat,

va]amint az e5resület szerveinek a határozatait,

o Köteles tartózkodni minden olyarr magatartástól, amely az e$resület cé ljainak

elé ré  sé t v eszé ly eztetheti.

o Tisáeletbeli tagnak tagdijfizeté si kötelezettsé ge nincs.

3.3.3. Tiszteletbeti tag jogai:

o Ré sá vehet az e5resület rendezvé nyein, azokon felszólalhat,

r E5iesületi t isásé gre nem választható,

. Szavazati joga nincs.

o Az e5lesület é rdeké ben hosszabb idón át

t isáeletbeli tagok tisáeletbeli üsztsé gre

tiszteletbeli táLrselnök) .

3.3.4. A t iszteletbeli tagság megszú né se:

o A üsáeletbeli tag halá{ ával.

kiemelkedő tevé kenysé get kifejtett

váaszthatók (üsáeietbeli elnök,

o A t iszteietbeü tagságról való lemond,ással, a lemondási szándé knak az

elrröksé gh ez tőrté nó í rásbeli bejelenté sé vel, a lemondó nyilatkozatnak az

elnöksé gh ez vaJő é rkezé sé t követóen azonnali hatállyal. Az Í rásba foglalt

lemond ó nytlatkozatot nem kell indokolni,
o A t isáeletbeli tagság visszavonásávai,



. Az es/esület í ftegszlűrré sé vel,

3.3.5. A t iszteletbeli tagság visszavonása:

Az elnöksé g elóterjeszté se alapján akőzgr(llé s minósí tett határozattal - a jelenlé vŐ,

szavazatijogga]  rendelkező rendes tagok legalább 3/4_es szavazat_többsé gé vel _

visszavonhatja a t iszteletbeli tagságát annak aki

. az e$lesú let cé ljával, szellemisé gé vel va$l az alapszabállyal össze nem

egreztethetó magatartást tanú sí t,
o büntetőü$lben közü5lek $lakorlásától jogerósen eltiltották,

Az e$resület rend,es tagiainak 2oo/o_a, de legalább 10 (tí z) rendes e$lesú leti tag

indokolt, í rásbeli beadványában kezderné nyezheti az elnöksé gné l bármelyik

tisáeletbeli tag t iszteletbeli tagságának visszavonását.

A t iszteletbeli tagság visszavonásáról szóló lnatátozatot a kőzglrblé s Ülé sé n azortlaj

ki kell hirdetni, majd í rásba foglatni é s indokoLri ke1l. A határozatot a Üsáeletbeli

tagság visszavonásával é rintett t isáeletbeli tag ré szé re ké zbesí teni kell, aki a

kizár ási határ ozat ellen a Ptk. alapj án j  o gorvoslattal é lhet.

3.4. pÁRTor,Ó tecsÁc:
Az e5lesület pártoló tagja lehet minden olyan termé szetes szemé ly, szervezet, jogt

szerné Iy, amely az eryesület elreöksé gé hez í rásban benyú jtott ké relmé ben

nyilatkozik arról, ho§ elfogadja a jelen Alapszabályban foglalt eryesÜleti cé lokat é s

ké szsé gé t fejeá ki az eryesú let tevé kenysé gé nek rendszeres é s folyamatos

támogatására.

3.4.L. Pártoló taggá rálás:
o A pártoló tag felvé teké rőL a közgrulé s dönt, a jelenlé vő tagokbÓl 50%  +  1 fó

szavazatávaJ.
o A pártoló tag szemé lyé re az egiresület elnöksé ge tesz javaslatot a kÖz$rulé s

szárnára.
r A nem termé szetes szemé ly pár,toló tag ké pviselóje ú tján 5zakorolja jogait.

3.4.2. Pártoló tag kötelessé gei:
. A pártoló tag köteles betartarri az Alapszabalyban, a Szewezeti é s MÚkÖdé si

SzabÉ :7yzatban é s e5lé b e5lesületi szabá7yzatokban foglaltakat, va7arntnt az

e $zesület szerveinek a ] ; ratár o zatait,

o Köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az eryesÜlet cé ljainak

elé ré  sé t v eszé Iy eztetheü.

o Pártoló tagnak tagűjfizeté si kötelezettsé ge nincs,

oApártolótagkötelesabelé pé skorvállaltva5'onihozzájarulásteljesí té sé re.

3.4.3. Pártoló tag jogai:
o Ré sá vehet az e5zesület rendezvé nyein, azokon felszólalhat,

o Eryesületi t isásé gre nem váú asztható,

. Szavazati joga nincs.

g.4.4. A pártotó tagság megszú né se:
o A pártoló tag haláláva] , illetve megszú né sé vel,

o A páLrtoló tagságról való lemondássa1, a lemondási szándé knak aZ

elnöksé ghez törté nő í rásbeli bejelenté sé vel, a lemondó nyilatkozatnak az



elnöksé gh ez valő é rkezé sé t követően azonnahi hatallyal. Az trásba foglalt

lemondó nyilatkozatot nem kell indokolni,

o A pártoló tagságvisszavonásával,
o A pártoló tag tagságijogviszonyának törlé sé vel,

. Az eryesület megszú né sé vel.

3.4.5. A pártoló tagság visszavonása:

Az elrröksé g elóterjeszté se alapján aközgűIé s minósí tett határozattal - a jelenlé vÓ,

szavazati joggal rendelkezó rendes tagok legalább 3l4-es szavazat-tÖbbsé gé vel -
visszavonhatja a pártoló tagságát annak aki

. az eryesület cé ljával, szellemisé gé vel va5l az alapszabáLllyal Össze nem

eryeáethetó magatartást tanú sí t,
. büntetóü$lben jogerősen elmarasztalták, termé szetes szemé lY eseté ben a

közüryek 5lakorlásától eltiltották.

A páLrtoló tagság visszavonásáról szóIő lnatátozatot a kÖzgnllé s Ülé sé n azonna7 L< t

kel1 hirdetni, majd í rásba foglalni é s indokolni kel1. A hatátozatot a pá'rtolÓ tagság

visszavonásával é rintett párrtoló tag ré szé re ké zbesí teni kell, aki a pártoló

tagságának visszavonásról szőIó inatálozat ellen a Ptk. alapján jogorvoslattal é lhet,

9.4.6. A pártoló tag tagsági jogviszonyának törlé se:

Az efueöksé g a jelenké vő, szavazatÍ :ajogosult elnöksé gi tagok e5lhangú  } ": ratátozatával

törölheti annak a pártoló tagnak a tagsági jogviszonyát, aki a belé Pé skor vállalt

va* roni hozzájárwlását az elnöksé g - jogkövetkezrné nyekre valÓ Í i5relrneáeté st is

tarta] tnazó _ í rásbeli felszólí tására, a felszólí tásban megadott 30 naPos határidón

belül sem teljesí tette.

A törlé si eljárás megindí tásáról az Elnöksé g a törlé ssel é rintett pártolÓ tagot a

határozathozata7napja elótt legalább 8 (nyolc) nappal í rásban kÖteles é rtesí teni.

A törlé si javaslattal é rintett pártoló tagnak ahatározatt..ozatal elŐtt lehetósé get kel1

adni arra, hory az elnöksé g elótt felszólalhasson, áláspontját kifejthesse,

A pártoló tag tagsági jogviszonyának törlé sé ról szó| ó tratár.ozatot az elnÖksé g Ülé sé n

azonnal ki kel1 hirdetrri, majd í rásba foglalni é s indokolni kell. A határozatot a

törlé ssel é rintett pá,rtoló tagré szé re ké zbesí teni kell, aki a lnatátozat ellen jogosult a

köz5rulé shez fellebbeássel fordulni.

I v. FE IEZET
AZ INDI  LÓ TŐKE

4.L. Az Egyesület induló tőké jé nek meghatározásan

o Az E5lesület in6uló tőké je az alapitáskor az alapí tó rendes tagok é űtal az

eryesú let rendelkezé sé re bocsátott vasron, amely lOO% -ban ké szPé nzból a11.

. AzE5resület induló tőké je 12.0OO,- Ft, azaz Tizenkettóezcr for.tnt.

4.2. Az induló tőke rendelkezé sre bocsátásának módja:

A 10 (tiz) alapí tó rendes tag az e5lesú let nyilvántartásba vé telé t kÖvetően a

2oll. március o4. napjá,rr megtartott alakuló ülé sen elfogadott 2OI l. é ves tagdí j

fejenké nt t.2oo,- Ft, azaz Ezerkettőszáz forint összegé t az e$resület

p é nztár áb a ké  szp é nzb en b eftzette .



v. FE IEZET
Az EcyEsür,ptr recpí .r

5.1. Az egyesületi tagdí j meghatározásaz

Az e* resületi tagdd é ves összege: 6.o00,_ Ft, azazl1atezer fo11ntlfő,

5.2. Az eryesületi tagdí j megí izeté se:

CAzé veseryesületitagdí jmegfizeté sé nekhatárideje:amindenkoritár5lé v
jú nius hó 30. napja.

r Rendelkezé sre bocsátás módja: a teljes é ves tagdí j ery Összegben va5l tÖbb

ré szletben,azeryesú letbankszámlú €,ratörté nőátutalássalva5zbanki
pé nztári beí izeté ssel.

vI . FE rEzET
Az EGYEsÜr,pr szERvEzETE

6.L. A2 Egyesület szentezete, ké pviseleti szenrei:

. Közgyülé s
o Elnöksé g
o Elnök
o Felüggelő Bí zotts&g

6. 1. 1. Y ezető t isztsé gviselőkkel szembeni követelmé nyek:

o Az e5zesú let vezető t isásé gviselóje _ elrrök é s alelnök _ az a na5lkorú

szemé ly lehet, akinek cselekvóké pessé gé t a tevé kenysé ge el7átásához

szú ksé ges körben nem korlát oztdk. Ha a vezntő t isztsé gviselÓ jogi szemé lY, a

jogr szemé ly köteles kijelölni az|  a termé szntes szemé l5rt, aki a vezető

t isásé gviselói feladatokat nevé ben ellátja. A vezető t isztsé gviselőkre

vonatkoző szabályokat a kijelölt szemé lyre is alkalmazntkell

. Avezet_ő üsztsé gviselő ü$rvezeté sifeladatait szemé lyesen köteles ellátni,

. Nem lehet vezető t isásé gviseló aZ, akit bú ncselekmé ny elköveté se miatt

jogerősen szabadságvesAós bünteté sre í té ltek, amí g a büntetett előé Iethez

fűződő hátrányos következmé nyek a]ól nem mentesült.

r Nem lehet vezető tisztsé gvis eIő az, akit e fogla7kozástÓl jogerósen elÜltottak,

Akit valamely foglalkoiástól jogerős bí rói í té lettel eltl7tottak, az eltiltáS

hatálya afatt-az it.l"tb.., m.gié toTt tevé kenysé get folytató jog' szemé lY vezető

t isásé gviselóje nem lehet,

o Az eltiltást kimondó haté rozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető

t isásé gvis e!ő az, akit eltiltottak a vezető t isásé gviselÓi tevé kenYsé gtÓl,

Az e5lesület üsásé gviselóje megvá: lasáását mege!őzően köteles nyilatkozrri a más

társadalm í  szew ezetrré l betöltött üsztsé  gé r őI ,

6.2. AxözcyÚlÉ :s
Az e5resület leglóbb szerve a köz5nilé s, amely a tagok összessé gé ból á1, A

közggú té s, mintlegfőbb d.önté shozó szeru ülé sei ngiludnosak, amelg ngiludnossd,g

jogszabdlgban meghatdrozott esetekben korldtozható. A közgrulé s ülé seiról

jegrzőkönyv ké szül.
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. Rendes ülé s: aközg76lé st é vente legalább ery alkalommal, minden é v mdjus

3 1-ig össze kell hí rrni,

o Rendkí vüli ülé s z a kőzgűIé st az elnöksé g e5rszerú  szótöbbsé ggel hozott

határozata, alapjáLrr is össze kel1 hí rrni, továbbá akkor is, ha azt a tagok I  l3,a

- az oké s a cé l megjelölé sé vel - í rásban ké ri,

A közggűlé st a Ptk.3;Bl.§ atapjdn abban az esetben is össze kell hí uni, ha

_azeggesületuagaonaazesedé kestartozÓ.sokatnemfedezi,
_ a^ z Jggesűlet etőreldthatótag nem lesz ké pes a tartozdsokat

e s e d é ke s s é  gko r telj e sí t eni,

- az eggesűlet cé tjainak elé ré se ueszé lgbe keillt,

- a bí rósó.g a^ zt elrendeli,

A kőzgnllé s rendkí vüü ülé sé t a bí róság alta1 megjelÖlt határidón belÜl, V&§

az ebröksé g :natározatáÍ lak kelté től, illetve a tagok kezdemé nyezé sé nek

ké zhezvé telé tól szánú tott 15 napon belüü idópontra kell összehí rmi,

6.2.L. A kőzgyí lé s hatásköre:
c Az alapszabály módosí tása,
o Aze* resület áegszú né sé nek, e5zesülé sé nek é s szé tválásáLrrak ellhatározása,

o A vezető t isztsé gviseló megválasáása, vissza} rí vása é s dí jazásának

megállapí tása.
o Az é ves költsé gveté s elfogadása,
o Az é ves beszámoló - ezen belüL az űgitvezető szer,rnek az e5resÜlet va5loni

he| yzeté ről szóló jelenté sé nek - elfogadása,

o A vezető üsztsé -gviseló feletti munkátatói jogok $lakorlása, ha a vezető

t isásé grris e!ő az é 5lesülettel munkaviszonyban á11,

C Az olyan szntzódé s megköté sé nek jóváharyása, amelyet az e5lesú let sajlt

tagjával, vezrtő üsxsé gviselójé vel, a felü$ielőbizottság tagjával vag ezek

ho zzátarto zój áv a7 köt -

r A jelenlegi é s korábbi e5lesüleü tagok,

felÚryelóbizottsági tagok va5r más eryesületi
igé nyek é rvé nyesí té sé ről való dönté s,

o A vé gelszámoló kijelölé se.
o Rendes e5lesületi tag felvé tele, I< tzárása,

e5lesület altali felmondása.

o Tiszteletbeli tag felvé tele, t iszteletbeli tagság visszavonása,

o Pártoló tag felvé tele, pártoló tagság visszavonása,

o Dönté s mindazokb aTL az ü5lekben, amelyeket az alapszabé iJy a köz5rulé s

kizár ólagos hatásköré be utal,

6.2.2. A közgyú lé s összehí vása:
o A közgrulé st az elnök _ akadárlyoztatása eseté n az elrröksé g - hí vja össze

valamennyi regisztrált tag í rásbeli é rtesí té sé vel,

o A meghí vót az ülé s tervezettidópontját rnegelőzően legalább B (nYolc) na9tári

.r"pp"l meg kel1 küldeni a ta§oknak, amelyet a tagok ré szé re igazo| hatő

mód,on keu'Í < ezb esí teni. Igazalhitő mó don törté nő ké zbesí té  snek minó sÚ1 :

_ az ajanlott küldemé nyké nt postai uton törté nó ké zbesí té s,
_ vary a tagnak az t7talamegadott elektronikus levelezé si cí mé re tÖrté nő

ké zbesí té s.
. A meghí vónak tartalrnaznia kel1 a közg;rú lé s helyé t é s pontos dátumát, a

napirendi pontokat, az ülé sre meghí vott nem e§/esüleü tagok nevé t, valamint

a vezető t isásé gviselók é s a
, szervek tagjai elleni kár,té dté si

illetve tagsági jogviszonyának

1,1,



a határozat_ké ptelensé g eseté n megtartandó megismé telt köz$rulé s helyé t é s

pontosd.átumát.Amegismé teI tközg;r6lé saré sztvevőkszfunátólfú ggetlenül
határozatké pes az eredeü meghí vóban rőgátett napirendi pontok

tekinteté ben, ha a távolmaradás jogkövetkezrné nyeí t é s a megismé telt

köz5rulé s helyé t é s idópontját az eredeü meghí vó tariaJmazza,

. A kőz$rulé s ülé se előtt a tagok bármelyike í rásban é szrevé telt tehet az

elnöknek a meghí vó tartalmára vonatkozóart, amelyet az elnök a köz$rulé sen

köteles elóadni.

. Akőzg5r6lé s ú lé sé t leg} < evesebb három nappal rnegelőzően a tagok 7l3-a az

elnökhöz benyujtott indokolt í rásbeli ké relmé ben ké rheti további - legfeljebb

három-napi.e,,d.ipontfelvé telé t.Ameghí vóbanelózetesenmeghirdetett
napirendi pontokat _ üen módon _ kizfuóIag abban az esetben lehet

bőví teni, ha aközgirűlé sen a rend,es tagok loO% -ban jelen vannak, Minden ú j

napirendi javaslatot aközg;nllé st megelőzóen ismertetni kell a tagokkal, Ha a

közgrulé sen a rendes tagok loo% _ban nincsenek jelen, ú ry a napirend

bóví té sé re irányuló kezderné nyezé st _ amennyiben a^ _ a ké relrnezők a

ké relemben kifejezetten ké rik _ jelen Alapszabáy 6.2. pontja szerirrt a

köz.rrilé s rendkí vú li ülé sé nek összehí vására irányulő kezdemé nYezé ské nt

kell kezelni.
. Ha aközgrűlé s ülé sé t nem szabályszerú en hí vták össze, az ülé st akkor lehet

megtartani, ha az ú lé sen valamennyi ré szvé telre jogosult jelen van, é s

egrhangulag hozzájárul az ülé s megt artásához,

6 .2.3. A határ o zathozata! :

o A kőzgrőIé s akkor határozatké pes, ha az,on a szavazásra jogosult rendes

tagok SoYo_a+  1 fó jelen vart. Ha egg tag ualamelg űggben nem szauazhat, őt

az adott hatarozat meghozatatdnal a hatdrozatké pessé g megdllapí tdsa sordn

figgelmen kí uül kell haggni,

o A t latározatké ptelensé g miatt megismé teht közgy,6lé s az eredeti meghí vóban

rőgzí tett napirendi pontok tekinteté ben a ré sztvevók szárnátŐI  firggetlenÚl

hatfuozatké pes abban az esetben , ha a távolmaradás jogkövetkezrné nyeire a

tagok fi5relmé t a meghí vóban kifejezetten felhí vták é s az eredeti meghí vó a

megismé telt köz5rulé s helyé t é s idópontját tastaJrnazza, Amennyiben a

megismé telt közgrulé st nem az eredeü közgrtilé s napjának ké sóbbi

id őpontj ár a tűzik ki, ú ry a megism é teht közgrűlé s szabályos Összehí v ásához

ú j meglrí vót kell trruldeni a megismé telt jelleg megjelÖlé sé vel é s a távollé t

jogkövetkezrné nyeí rőIszőIőtájé koáatásokkal,
o A közggűté s a hatdsköré be tartozó űggekben hatdrozatait főszabdlgké nt a

jelenlé uő, szauazati joggat rend.elkező tagok eggszerű szótöbbsé gé uel hozza,

Szauazat-eggentősé g eseté n a hgtdrozati jauaslatot eluetettnek kell tekintetni,

A kazggú iás jelenlé uő, szauaz,ati joggat rendelkező tagjainak 3/  4_es

szótöbbsé ggel hozott hatdrozata szüksé ges az Alapszabdlg módosí tdsdhoz, az,

elnöksé g, it letue a_z elnök uisszahí ud.sdra irdngutó dönté sekhez,

A közggűté s szaua.zati joggal rend_elkező tagjainak 3/  4-es szótÖbbsé ggel hozott

hatdrozata szűksé ges az eggesűlet cé tjdnak mód.osí tdsdhoz, az eggesület

megszűné sé ről, illetue más egyesűlettet ualó összeoluadásdról szóló kÖzgYŰté si

dönté shez.
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l A közgrblé s az é ves beszámolóról szóIó lnatározatát az általános szabálYok

szerí rtt, a jelenlé vó, szavazatl joggal rendelkezó rendes tagok eryszerú

szótöbbsé gé vel hozza-

o A köz5rulé s a | evezető elnök, a jegrzőkön5rwezető, valamint a 2 (kettó) fó

je5lzőkönyv hitelesí tó megválasáásá,ról az Ülé s rnegkezdé sekor nYÍ lt

szavazással, a jelenlé vő, szavazatí joggal rendeí < ező rendes tagok eryszerú

szótöbbsé gé vel hatfu oz.

o Szavazás eseté n a szavazatokat a levezető elrrök szánolja össze a 2 (kettÓ) fó

jegizőkőnyv hitelesí tó segí tsé gé vel.

o A köz5rulé s határozatait nyí lt szavazással hozza, kivé ve a szemé \ ri

dönté seket, melyet tekinteté ben t itkos szav azással h.atár oz.

o Szauazateggenlősé g eseté n a hatdrozati jauaslatot eluetettnek kell tekinteni é s

az eluetett hatdrozati jauaslatot legkordbban a köuetkező kÖzggűlé sen lehet

s zau a.zds r a b o c-s dtani -

r A közgrulé si határozatot az é intettekkel igazolhatő módon kÖzŐIni keI I . Az

elrrök köteles a köz5rulé s által meghozott határozatokat a Határozatok

Könyvé be behelyezni.
o A Határozatok Könywe oly módon tattaJrnazza alnatározatokat, hory abbÓl a

köz5ní lé s dönté sé nek tartalma, időpontja é s hatálya, valamit a dÖnté st

támogatók é s el1enzők szárnaránya, nyí lt szavazás eseté n szemé lYÜk

me gállapí tható 1e 5,en.

6.2.4. A szavazati jog gyakorlásának felté telei:

A hatdrozat meghozatalakor rlem szauctzhat a,z a tag,

o akit a h.atarozat kötelezettsé g uagg fetelőssé g alÓI  mentesí t uagg az eggesűlet

terhé re másfajta előrugben ré  szesí t,

o akiuel a hatarozat szeint szerződé st kelt kötni,

o aki ellen a hatdrozat alapjdn pert kell indí tani,

. akinek olgan hozzdtartozója é rd.ekelt a dönté sben, aki a^ z eggesűletnek nem

tagja,
. aki a dönté sben é rd.ekelt mds szeruezettel többsé gi befolgá.son alaPuló

kapcsolatban dll,

. uag! aki eggé bké nt szemé lgesen é rdekelt a dönté sben,

Ha egg tag ualamelg űggben nem szauazhat, öt az adott hatdrozat meghozataldndl a

hat dro zatké p e s s é  g me g dtl apí t d.s a s o r dn ftg g elme n kí uűt kelt hag g ni.

6.g. Az ELNöI§É G
Az e5zesület ügrvezeté sé t az elrröksé g látja el, mel5nrek tagiait akőzgrőlé s 5 (Öt) é vre

vtta.:ztla 
^ .g. 

A, elnöksé gi tagság annak elfogadásával jön lé tre. Az elnöksé g tagiai

az :ügtv ezeté si feladataikat szemé lyesen kötelesek ellátni.

6.3.1. Az elnöksé g összeté tele:
o Azelnöksé g 3 (harom) tagú ,, amely az ehrökbőI  é s 2 (kettó) alelnÖkbŐl á1, akik

az e5resú Iet v ezető t isztsé gviselói.
e A közgrulé s az elnöksé g tagjait e5rszerú  szótöbbsé ggel, Ütkos szavazással 5

(öt) é v idótartamr a v á7aszLja-
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. Az elnöksé g tagjai a kőzgrűIé s áJtá meghatározott t iszteletdí jban é s

költsé gté fité sben ré szesülhetnek,

6.3.2. Az elnöksé gi tagság megszú né se:
o A köz5rulé s altali visszahí vás eseté n tú l megszú nk az elnÖksé gi tagság a tag

hatálával, cselekvőké pessé gé nek l< tzárttá válásakor, Vá§

cselekvóké pessé gé nek általános jellegú  korlátozásával, illetve a viselt

t isásé get é rintő ürycsoportokban törté nó korlátozásával, bÜntetóeljárásban

közü5lek 5rakorlásától vató jogerós eltiltásávat, tagságának elvesáé sé vel,

va]amint lemondásával, amely esetekben a közglrőlé s ú j elnöksé gi tagot

vá7aszt.
o Az elnöksé gi tag az í rásba foglalt lemondó n5iilatkozatát az elnÖksé ghez

köteles benyú jtani. A lemondó nyilatkozatot nem kell indokolni,

o Az idóközben válasáott elrröksé gi tag megbizatása a rnár hivatalbarr lé vó

elnöksé gi tagok marrdátumával egrczó idópontig szőI ,

6.3.3. Az elnöksé g mú ködé se:
l Azelnöksé g szüksé g szeilnt, de é vente legalább három alkalommal Ülé seák,

o Az elnöksé g ülé seiró1 je5zzókönyv ké szü1, amelyet valarnennyi jelenlé vó

elnöksé gi tag alálr,
. Az elnöksé g ülé se í 1atározatké pes, ha azon legalább 2 (kettÓ) elreÖksé gi tag

jelen van.
o Az elnőksé g, mint ügguezető szetv űté sei rtgiludnosak, amelg ngiludnossdg

j  o g szab dtgb an meghatdrozott es etekben korldtozható,

o Az elrröksé g a iatározatalt nyí lt szavazással, egrszer(1 szótÖbbsé ggel

arnennyib.i u, ülé sen kettó efuröksé gi tag van jelen, e5lhanguart _ hozza

meg, kivé ve a szemé lyi dönté seket, melyek tekinteté ben t itkos szavazással

határoz. A ;natározatot az é rintettel í gazolhatő módon kÖzÖlni kell. A

haté rozat í gazolhatő módon törté nó ké zbesí té sé nek minósÜl a2 ajánlott

küldemé nyké nt postai ú ton törté nó ké zbesí té s,
o Az elreöksé gi ulest az e| nökhMa össze valamennyi elnÖksé gi tag, valamint az

ülé sre me§hi.rni szánd,é kozott szemé Iyek előz,etes í rásbeli é rtesí té sé vel. A

meghí vót Ú ,rte*  tewezett idópontját rnegelőzően legalább 8 (nyolc) naPtári

.r"ppur meg kel1 ktildeni az elnöksé gi tagoknak é s a meghí vottakrrak, a

naiirenai pántok pontos megjelölé sé vel. A meghí vót a tagok é s a meghí vottak

ré €zé re i§azn1na1a módon kell ké zbesí teni. Igazollnató módon törté nó

ké zbesí té snek minósül:
_ az ajánlott lnild,emé nyké nt postai ú ton törté nó ké zbesí té s,

- vary az elreöksé gi tagnak é s a meghí vottnak az aJta7a megadott

elektronikus levelezé si cí mé re törté nó ké zbesí té s,
o Az elrröksé g ü5lrendjé t eryebekben maga állapí tja meg,

6.3.4. Az elnöksé g hatásköre:

Az elrröksé g feladatait a Ptk. 3:8O. § szabá7yozza,

r Ellátja az E5resület ü5rinté zői é s ké pviseleü feladatait, illetve a napi Ügrviteli

feladatokat.
l yezetí  a tag_nyilvántartást, hozzá kapcsolódóan a tagdí j-befrzeté sek

nyilváLrrtartását.
o Dönt minden olyan ké rdé sben, ami nem tartoÁk a közgrulé s kizárÓlagos

hatásköré be.
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o Elfogadj a az egiresület ú grrendjé t, szabá7yzatalt,

Az elnök köteles az elnöksé g altal meghozott ?Iatározatokat a Határozatok könlrvé be

behelyezni. A Határ ozatok Könyve oly módon tartaJrnazza a lnatározatokat, hory

abból az elnöksé g dönté sé nek tartalma, idópontja é s hatálya, valamit a dönté st

támogatók é s ellenzók szátnaránya, valamint szemé lyük megálapí ttrató leryen,

6.4. Az ELNÖK
Az elnök a közglrilIé s áLltal e$rszerú  szótöbbsé ggel, ütkos szavazással 5 (öt) é v

idótartamra vá7asztott vezető t isásé gviseló, aki a7, e5lesület szervez,eté nek

ké pviseleté re önállóan j  ogosult v ezetője,

6.4.t. Az elnök hatáskörei é s feladatai:
. Aze5lesület adminisztr ativ szervezeté nek kialakí tása é s vezeté se.

. Munkátatói jogok 5rakorlása az e§resület munkaválalói felett,

o Akőzgtulé s é s az elnöksé ghatározatainak vé grehajtása.

. Az elnöksé gi ülé sek előké sáté se é s levezeté se,

o Az e5lesület ké pviselete harmadik szemé lyekkel szemben, illetve hatóságok

é s bí róság elótt-

o A köz5rú lé s é s az elnöksé g határrozatatt tarta7rnazÓ Határozatok KÖnYvé nek

vezeté se.
.Aze5iesú leté vesköltsé gveté sé nek,pé nzú 5ritervé nek,azelőzőé vespé nzügli

terv teljesí té sé ról szőIő, a szé lttviteli törvé ny rendelkezé sei szerint ké sátett

beszámoló elké szí té se é s jóváha$lás cé ljából aközgirblé s elé  terjeszté se,

o A kőzgrulé s é s az elnöksé g határozatünak az alapszabályban megjelÖlt

módon az é intettekkel való közlé se,

. Amennyib en ez mások vagy az e$zesület jogát, jogos é rdeké t nem sé rti va5r

veszé IyezLetl, a közg,,ulé s é s az elnöksé g t ita1 meghozott határozatokat,

továbbá az e5lesület beszámolóit az e5resület internetes honlaPján

nyilvánosságra hozza.

6.5. Az alelnökök hatásköre:
o Amennyiben az elnök tartós, de 45 (negrvenöt) napot meg nem haladó

akad,á7yoztatása elóre 1átható, ú ry a feladatait az elnÖksé g maguk kÖz,ÚI

választott tagja látja el. A rnegbí zást í rásba kell foglalni.

o Az elnök elóre nem látható, de 45 (negrvenöt) napot meg nem haladó

akadd5yoztatása eseté n a kettó alelnök e5nittesen látja el az elnők feladatait,

. Az elrrök 45 (ne$rvenöt) napot meghaladó, előre látható akada7YozLatása

esté n jelen Alapszabály 6.2. pontja alapján az elnöksé g jogosult, elóre nem

1áthatő akadalyozta,tása eseté n pedig köteles összehí vni a rendkí vÜli

köz5rulé st az elnök visszatrí vása é s ú j elnök válasáása cé ljábÓl. Abban az

esetben, ha az elnöksé g a jelen pont szerint nem hí vja össze a rendkí vÜli

közgrulé st, vary az összehí vott rendkí vült kőzgrÍ llé s nem hí vja vissza az

elnököt é s nem vá7aszt ú j elnököt, a kettó alelnÖk e5rtittesen látja eI  az

elnök feladatait.
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6.6. 
^ z 

elnök é s az elnöksé g tagiainak visszahí vása:

A kőz5rí llé s minősí tett határozattal - a jelenlé vŐ, szavazati joggal rendelkezó tagok

legalább 3l4-es szavazat-többsé gé vel - visszahí vhatja az e5lesÜlet báLrmelY

üsztsé gviselőj é t, amennyiben
o t isztsé gé vel össze nem eryeztethtető magatartást tanú sí t, illetve tisásé gé re

bármilyen ok miatt mé ltatlanná váük,

o összefé rhetetlensé g eseté n, ha az összefé rhetetlensé gi okot annak

felmerülé sé tőI  számí tott 30 (harminc) napon belÜl nem szÜnteti meg,

. szándé kosan, illetve sú lyos gondatlarrságból kárt okoz az e5resÜletnek,

r va]amint alkalmatlanság eseté n.

A t isztsé gviselő visszahí vására - az indokok megjelölé sé vel - bármely eryesÚleÜ tag

í rásbeli javaslatot tehet. A javaslatot az etröksé ghez kell beterjesáeni. Az é rintett

üsásé gviselót halad,é ktalanul tájé koztatni kell a visszalrí vására iránYulÓ

kezderné nyezé srőI  é s annak ind.okairól. A üsásé gviselÓ vissza] rí vására vonatkozó

inűtványt az elnöksé g a köz5rűlé s elé  terjeszti dÖnté sre. Az é rintett

t isztsé gviselónek a ] 6atározathozata7 előtt lehetősé get kell adni aí ta) hory a

köz* ní lé s elótt felszólalhasson, áláspontját kifejthesse, bizonytté katt

bemutathassa.

A tisásé gviseló visszahí vásról szó!ó lnatározatot az köz5nilé s ülé sé n azontta7 ki kell

hirdetni, majd í rásba foglalni é s indokolni kel1. Az é rí ntett t isztsé gviselŐ ré szé re a

lnatár ozatot ké zbesí teni ke1l.

A visszalrí vott üsásé gviseló a vissza} ú vását kimondó határozat el7en a Ptk. szeí lnt

jogorvoslattal é lhet.

6.7. A FELÜGwtó BIzotrsÁG
Az Eggesűtet fetűggelő szerue a Közggűté s dttat 5 (öt) é ure udlasztott 3 (lú rom) tagú

Fetüggelő Bizottsdg, amelg a rendszeresefl ettenőrzi a^ z Eggesűlet, mint kÖzha.sznú

szeruezet működé s é t é s g a-z,ddlkodds at.

6.7.1. A Felüggelő Bí zottság feladata:
. Az Eggesűlet működé sé nek é s gaz,ddtkodó"sdnak ellenőrzé se, melgnek sordn a

uezető t isztsé gui.setötctőt jelenté st, a szelvezet munkaudtlalóitól pedig tÓ"jé koztatdst

uagg fetuitdgosí tdst ké rhet, touabbá. a közhasznú  szeruezet kőnguetbe é s irataiba

b etekinthet, azokat me g uizs g dl?ntj a.

. A Fetűgaető Biz,ottsdg tagja tandcskozd"si joggal ré szt uehet az Elnöksé g űlé sé n-

o A Felüggető Bi_zottsdg elnöke köteles a Közggűlé st uagg az ElnÖksé get Í rd.sban

tdjé koztatni é s a KözggűIé st uagg az Elnöksé g összehí ud"sdt kezdemé ngezni, ha

arról szerez tudomá.st, ?ngu

a) az Eggesűlet rrruköd.é se soran olgan jogszabdlgsé rté s uaga az EggesÜlet

é rd.ekeit eggé bké nt sú lgosan sé rtő esemé ng (mutasztás) tÖrté nt,

amelgnek megszűnteté se uaga köuetkezmé ngeinek elhdrttása, illetue

enghí té se a_z inté zkedé sre jogosutt Etnöksé g dönté sé t tesá szűksé gessé ;

b ) a u ezető tiszts é  g ui.s etők fetelő s sé g é t me g alap ozó té ng merűlt fet.

. A Közgaűlé st uagu a2 Etnöksé get a Felűggető Bizottsá,g inditudngdra - annak

megté telé től szdmí tott 30 (harminc) naptdi napon betűl - inté zkedé s cé ljdból

t6



őssze kett hí uni. E hatdridő eredmé ngtelen eltelte eseté n a KÖzggűlé s é s a^ z

Etnöksé g összehiuasdra a Felűggető Bizottsd,g is jogosult_

o Abban az esetben, ha a közggűté s é s a2 Etnöksé g a törué nges rnűködé s

hetgreallí tása é rd"eké ben szűksé ges inté zked,é seket nem teszi meg, a Fetűggető

Bizottsó,g köteles h.atadé ktalanul é rtesí teni a törué ngessé gi ellenőrzé st elldtó

szeruet.
o A Felüggető Bizottsd.g az dltat tefolgtatott uizsgdtatokról Í rdsbeli jelenté st ké szí t,

amelgnek egg pé td"dngdt az, Elnöksé g ré szé re köteles megldldeni.

6,7,2. A Felüggelő Bizottsőg ősszeté tele:

o A Fetűggelő Bi"zottsdg 3 (hdrom) tagbóI  dll, amelg tagokat az eggesűtet tagjai köZül

a közggűlé s eggszerű szótöbbsé ggel, t itkos szaua_zá.ssal 5 (öt) é u időtartamra

udlaszt meg.

. A í elűgaelö bizoűsdg tagjai a megudlasztdsukat köuető 15 (tizenÖt) naPtdi naPon

belűl kötelesek összeűlni, melgnek sordn eggszerű szótőbbsé ggel maguk közüt

elnököt udlasztanak é s elfugadjdk a Felűggető Biz,ottsó"g üggrendjé t,

o A fetűggelő bi^ zottsdg tagjai a közggűté s dttal meghatdrozott t iszteletdí jban é s

kött s é  gft rtté  s b en r é  s ze sűlhetnek.

t Nem tehet afetűggető bizottsá,g elnöke uagg tagla, aki

a) a-z, Etnöksé g tagja,

b) a_z, Eggesűlettel e megbí zató.san kí uűli mó.s teué kengsé g kifejté sé re irdnguló

rrulnkau1szongban rágg * unkaué gzé sre irdnguló eggé b jogui,szongban dll, hn

jog szabdtg móské pp nem rendelkezik,

c) a közhasznú  szeruezet cé l szeinti juttatá"sabót ré szesűl - kiué ue a bdrki dltal

megköté s né tlctjt igé ngbe ueh,ető nem pé rubeti szolgdltatdsokat, é s az

eg]esűlet dltat taljdiak a tagsó,gi joguisz2nq atapjdn a lé tesí tő okiratban

í őőtattatcnak megfetelően rtgú jtott cé l szerinti juttatá"st -, illetue

d) az előző pontokban meg?tatdrozott szemé lgek közeli hozzdtartozója.

6. 7. 3. A felüggelő bí zoűs&gí  tag sdg meg szűné se :

o A közggűlé s dttati uisszahí uás eseté n tú l megszűnik a Fetűggelő Bizottsá"gi

tagsdg a tag haldló,ual, cselekuőké pessé gé nek kizdrttd ualÓ"sakor, uaga

cselekuőké pessé gé nek dltaldnos jettegú  korldtozósdual, illetue a ui.selt

t i,sztsé get é intő űggcsoportokban törté nő korldtozÓ.sdual, bűntetőeljdrá-sban

közűggek ggakorlasatót ualó jogerős eltittó.sdual, Összefé rhetetlensé g

keletkezé serát, 
"gg"sületi 

tagsdgdnak elueszté sé uel, ua.lamint lemonddsdual,

amelg esetekben a közggűlé s ú j felűggelő biz,ottsdgi tagot udlasá.

o A fetűggelő bi_z,ottsdg tagja a"z í rd.sba fogtalt lemondó ngilatkozatdt a_z

elnöksé ghez köteles bengú jtani. A lemond.ó ngilatkozatot nem kell indokolni,

. Az id.őközben udlasztott felűggetö bi^ z,ottsd"gi tag megbí zatÓ.sa a mdr hiuatalban

té uő fetűggelő bizottsó.gi tagok manddhlmdual eggező idöpontig szól,

o A fetűggető bizottsá,g tagjdnak közggűté s dttali uisszahí udsara az eggesűlet

uezető t isztsé guisetőinek ui,sszahí uó.sdra uonatkozó szabdtgait kell alkalma^ zni.
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6.7.4. A Felüggelő Bí zottság működé se:

o A fetűggelő bizottsag szüksé g szerint, d.e é uente legatdbb hdrom alkalommal

űlé seák.

o A fetú ggetö bizottsdg űté seirőt jeggzököngu ké sn| l, amelget ualamennYi jetenlé uő

tag aldí r.

o A fetűggelő bi_zottsdg űlé se hatdrozatké pes, ha azon az elnök é s legaldbb 1 (egg)

tag jelen uan.

o A fetűggető bizottsdg ülé sé n tandcskozó.si joggal ré sá uehetnek azok a

meghí uottak, akik jelenlé te a napi rendi pontok miatt szűksé ges lehet,

o A fetűggetö bizottsdg a hatdrozatait ngí lt szauazdssal, eggszerű szótÖbbsé ggel -
amenngiben az űlé sen kettő tag uan jelen, egghangú an - hozza meg, kiué ue a

szemé lgi d.őnté seket, melgek tekinteté ben t itkos szaua^ z,d.ssal hatdroz. A

hatdrozatot az é rintettel igazolható mód.on közölni kell. A hatdrozat igazothatÓ

mód.on törté nő ké zbesí té sé nek minősűl a-z, ajdnlott lctlldemé ngké nt Postai Úton

törté nő ké zbesí té s.

o A fetűggető bizottsá.g űté st a fetűggelő bi_zottság elnöke hí uja össze ualamenngi

tag, ualamint az űlé sre meghí uni szdnd"é kozott szemé lgek előzetes Í rásbeli

é rtesí té sé uet. A meghí uót a"z, űlé s teruezett időpontjdt megelőzően legatdbb B

(ngotc) naptdi nappal meg kell l€ttd.eni a felűggelő bizottsdg tagoknak é s a

meghí uottaknalg a napirendi pontok pontos megjetöté sé uel. A meghí uót a tagok é s

a meghí uottak ré szé re iga^ zotható módon kett ké zbesí teni. Igaz,olható módon

t örté nő ké  zb e sí té  s ne k minő sűl :

_ a.z, ajdnlott \ cttld.emé ngké nt postai ú ton törté nő ké zbesí té s,

_ uaga a tagnak é s a meghí uottnak az, dltala megadott elektroniklls leuelezé si

cí mé re törté nő ké zb e sí té s.

l A fetűggelő bizottsá_g űggrendjé t eggebekben maga dllapí tja meg.

vI I . FE rEzET
AZ EGYESÜLET IVIÚXÖOÉ SE É S GAZDi'ILK:ODÁSA

7.1. Az eryesület mú ködé se:
Az e5resú let a tevé kenysé gé t a nyilvántartásba

emelkedé se napján kezdheü meg.

7.2. Az egyesület gazdálkodása:

vé telról szőIő határozat jogerőre

. Az e5resület a rendes tagok áhtaJbefizetett tagdí jakból, a pártoló

vállalt va5roni hozzájátulásból, va]amint a ré szé re juttatott

beí izeté sekból é  s esetlege s e$lé b j  övedelmekbő|  gazdalkodik.

o A tagdí j összegé t, beí izeté sé nek módját, határidej é t az Alapszabaly Y. fejezete

szerint aközgrillé s hatálrozzameg. A tagok tagdí j- é s eryé b befizeté seirőI  az

elnöksé g a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást v ezet.

r A rendes tagok a tagdí j, a páLrtoló tagok az általuk vállalt va5roni
r,,ozzájátulás megí izeté sé n tú I  az e5lesület tartozásalé rt saját va5ronukkal

nem feiebrek. A t iszteletbeli tagok az e5resÜlet tartozásalé r: t saját

va5ronukkal nem felelnek.

tagok által
támogatói



. Az es/esület a vas/onával önállóan gazdaLkodí k, tartozásalé rt saját

va5lonáva1 felel.

o Az eggesűkt a^ z Ecta. 34.§ (1) bek. c) pontja é nelné ben a gazdálkodása

sor&n elé rt eredmé ngé t nem osztja fe|  azt a lé tesí tő okí ratában

m.eghat&rozott közhasznű teaé kengsé g é re fordí tj a,

o Az eryesület befekteté si tevé kenysé get akőzgrűlé s á,ltal elfogadott befekteté si

szab áJy zat alapj án folytathat.
o Az eryesületet a tagok elsódlegesen nem gazdaság1 tevé kenysé g cé I lára

alapí tották, é s az e5resület gazdaságs, valla7kozási tevé kenysé get kizárőlag

másod,lagos jelleggel, a cé ljainak elé ré sé t elósegí tendó, a tevé kenysé gé t nem

v eszé Iy eztetó mó don folytathat.
o Az e5iesület a bevé teleí t az aJábbi cé lokra haszrrálhatja fe1:

- a mú ködé shez szüksé ges anyagok, kellé kek é s eszközök megvásárlása,

- mú ködé si költsé gek fedezeté nek biáosí tása (bé rleti Űj, rezsi, szemé lYi

jellegú  kií izeté sek, stb.),

- ké pzé seken, szakmai taJálkozőkon való rendszeres ré szvé tel,

- kapcsolatok lé tesí té se é s fejlesáé se.

- elrröksé gi tagok t isáeletdí jáí Iak é s eryé b költsé geinek kifizeté se,

o Az e5resület mú ködé se felett az:ügré szsé g ryakorol törvé nyessé gi ellenőrzé st.

7 .g. Az Egyesület pé nzeszközeinek felhasználása:

Az e5lesú let pé nzes zkőzejgrlek cé lszerú  felhaszrráásának biztosí tása é rdeké ben é ves

költsé gveté st ké sát. A következő é vre vonatkozó kÖltsé gveté st az elnÖk terjeszti a

közgrulé s elé  jóváha5iás vé gett.

?.4. Az Eggpsűlet kőzhasznú  nú í ködé sé re üonatkozó í nform&cí ők kőzzé té tele

Az eggesűlet a kőzhasznú  működ.é sé re uonatkozó adatokat, lctilÖruósen az eggesűlet

ualamenngi é ues mé rleg-beszdmolójdt, közhaszrulsdgi jetenté sé t, az dllami é s eggé b

pdtgdzati tdmogatdsok, a szemé lgi jöuedetemadó 7% -druak fetajdnló,sdból beÍ Olgó

tdmogatdsok felhaszndló,sdrót szótó tdjé koztatá.st, az eggesűlet dltal ngú jtott

szotgdltatdsok é s azok igé ngbeué telé nek módjdt, felté teleit cl,z eggesűlet a

ululul. seqí tokutu a. net internetes Lnnlap on hozza ngilu dnos s ó.gra.

VI I I . FE IE'ZBf
Az EGYEsÜr,pt KÉ P\nSELETE

8.L. Az e5resületet az eInök önállóan ké pviseli.

8.2. Az eryesület bankszáLrnlája felett az ehnők önállóan jogosult rendelkezrri.

D(. FE rEzET
Az tcYEsÜr,pr MEGszŰNÉ sE

g.L. Az eryesület jogutódlással megszú ní k:

Ha aközgrűlé s elhatározza az e5lesületnek e5l másik e$resülettel va]Ó e$resÜlé sé t,

illetve kettó vary több e5resületre törté nó szé tválását. Az e5resÜlet csak e5zesÜlettel

eryesülhet é s csak e5resületel< re vá7hat szé t.
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g.2. Az eryesület jogutód né lkül megszú nikaz alábbi esetekben:

a) aközgrűlé s inatároz az e5resület megszú né sé ről,
b) az egfisület megvalósí toita cé lját vag az e5lesület cé ijának megvalósí tása

lehetetlenné  vát é s ú j cé lt nem határoztakrneg,
c) az e5resület tagjain ú <  szánahat hónapon kereszbül nem é ri el a t iz főt,

ö a töÉ é nyessegil ellenőrzé si eljarás eredmé nyeké ppen a bí róság megszú nteü

va5l megárllapí tj a megszú né sé t,
e) a É eteské pt| lensege miatt indult eljárásban a bí róság megszÜntetÍ , é s az

e5resületet a nyilvántartásból törlik,

Az eryesület jogutód né lkürli megszú né sé nek minden esetben felté tele, lr.o§t az

"5r"űl.t 
va5roni viszonyainak lezÉ rására irán5ruló megfeleló eljálrás lefolYtatását

követóen a bí róság a losl szemé lyt a nyilvántartásból törölje. AZ e$iesÜlet

nyilvántartásból vJó törlé sé re az eryesület nyilváLrrtartásba vé telé re vonatkozó

szabályokat kell me gfelelőe n a7ka7rnazni.

Az eryesület vé gels zámoLására, illetve ké nyszer-vé gelszámolására - az Fclnr-ben

szabályozott elté ré sekkel - a cé gnyilválrrosságról, a bí rósági cé geljárásrÓl é s a

vé gelszámolásról szóló 2006. é vi V. törvé ny szabáLyatt kell alkalmaznÍ . EgiresÜlet,

mint civil szewezet eseté ben e§rszerú sí tett vé gelszárnolásnak nincs helye,

Az e5resület csőd- vary felszárnolási eljárására - az Ectv-ben szabá7yozott

elté ré sekkel - a csódeljárrásról é s a felszámolási eljarásrÓl szÓlÓ I99L. é vi IL. tÖrvé nY

szabályatt kell atkalmazní . A csőd- va5l felszámolási eljárás elrendelé sekor az

e5zesület köteles haladé ktatanul ellnilöní teni az eljáLrás dologi é s szemé lYi

ráfordí tás att í edeú  össze get.

A közgrulé s nem dönttret az e5resület megszú né sé rÓl, ha az e5lesÜlettel szemben

lefolytáott vé grehajtás eredmé nytelen volt vagy az e5lesú let í izeté ské ptelensé gé t a

bí róság megállapí totta,

g.g. Az egyesület megszú né sé t követő eljárás:

Az e5zesú let jogutód né lkLili megszú né se eseté n a htteLezők kÖvetelé seinek

t ie5rátitese uian fennmaradó va5rónt az alapszabályban meghatározott - ennek

rrmilyatan a nyilvárrtartó bí róság által kijelölt -, az e5lesület cé ljával rnegegrező

.ru.gih"* on1o cál megvatósí tására lé trejött közhaszrrú  szewezetrtek kell átadni.

A fennmaradó va§/on sorsáról a nyilvántartó bí róság a tÖrlé st kimondó

határozatában rendelkezik, a va5zonátruházás teljesí té sé re szÜksé g eseté n

ü5lgondnokot rendel ki. A va5ron feletti rendeLkezé si jog az e5resÜlet tÖrlé sé vel

szí l.l át az ij  jogosultra.
x. FB,EZET

zr(nónpwDELKEZÉ sEK

10.1. A jelen Alapszabályban nem szabáJyozott ké rdé sekben a Polgári

törvé nykönywről szóIő 2oI3. é vi V. törvé ny (továbbiakban: Ptk.) 3:63 - 3:B7. §-ai, az

E5resülé si jogról, a közhasznú  jogé űlásról, a civil szervezetek mú kÖdé sé rÓl é s

támogatásárőI  szóIő 2oll. é vi CLXXV. törvé ny (továbbiakban: Ectv.), a Fo5raté kos

szemé lyek jogairól é s esé lye5renlósé gük biáosí tásáról szóló 1998. é vi XXVI , tÖrvé nY,

továbbá a Segí tókutya kiké pzé sé nek, ví zsgáztatásának é s a]kalrnazhatóságának

szaba7yairőI  szőIő 27 / 2oog. (XI I .3.) SZMM rendelet rendelkezé sei, illetÓleg a további

v onatkoző hatályos jogszabályok rendelkezé sei megfelelÓen irányadók.
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Io.2. Az eryesület jelen, e5lsé ges szerkezetben módosí tott AlapszabalYát a tagok

köz5nilé se elfogadta.

Io.3. Az e* resület elnöke inté zkedik arra vonatkozőart, hory az e5resÜiet módosí tott

Alapszabálya a nyilvántartásba vé tel iránti ké relemmel é s a szÜksé ges

mellé kletekkel e5ütt a Fóváro si Törvé ny szé I< hez benyú j tásra kerülj ön,

1o.4. Igazolom, hogy az alapszabály egysé ges szerkezetbe foglalt szÖvege

megfelel az alapszabály módosí tások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2016. november 27 .

Ké sátettem é s ellenj egjrzeí tr.

Budapest, 2016. nover: :ber 27 .

DB.VA§GAnÓmr
,| d

m. vena*  nómr üGYi,bI  noDA
llaS Epepegr Xlrqci aZrlÉ fiasziú  rO.

Dr. Varga Róbert ügrvé d
1148 Budapest, Kerepesi ft78lÉ , fsá. 10.

Laj stroms zán: BÜK I89 17

RicháLrd

21,


