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IMPU LZUS
PÁLYAKEZDŐK MUNKASZOCIALIZÁCIÓJÁVAL

FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK EGYESÜLETE

ALAPSZABÁLY

1* 2003. április 10-i módosítás
2 * 2003. december 18-i módosítás
3 * 2005. május 17-i módosítás
4.* 2005. szeptember 9-i módosítás
5. ** 2005. december 20-i módosítás
6. * 2006. január 20-i módosítás
7.*** 2007. 01. 17-i módosítás
8.****2007. 08. 24. módosítás

9* 2010. május 31. módosítás
10** 2013. 06. 18. módosítás
11*2016.03.09. módosítás
12*2017.05.15. módosítás
13* 2018.05.31. módosítás
14* 2018.12.19. módosítás
15* 2019.05.29. módosítás
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2
Egységes szerkezetű
A L A P S Z A B Á L Y,
amely létrejött a mai napon meghozott közgyűlési határozatba foglalt módosításoknak
egységes szerkezetű alapszabályba foglalása céljából az alábbiak szerint:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az egyesület megnevezése:
„IMPULZUS” Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek
Egyesülete
2. Rövidített neve:
IMPULZUS Egyesület
3. Székhelye:
10**Telephely: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 10.
8****Székhely:5000 Szolnok, Baross u 41. G ép. Fsz.
7*** Telephely: 5000 Szolnok, Baross u. 41. G ép. Fsz.
6* 5000 Szolnok, Baross út 10-12. (2006. február 1-től)
2* 3/a. Telephelye 2004. március 15-től kezdődően: 5000 Szolnok, Baross u. 56.
3* 3/b……
4* Telephelye 2005. szeptember 15-től kezdődően: 5000 Szolnok, Széchenyi krt.
14. szám
4* 3/c. Telephelye 2001. augusztus 13-tól kezdődően 5000 Szolnok, Baross út 20.
4. Bélyegzője:9* IMPULZUS EGYESÜLET(rövidített név)cím, adószám,
bankszámlaszám
IMPULZUS Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek
Egyesülete
5. Az IMPULZUS Egyesület társadalmi szervezetként működik, közhasznú
tevékenységet folytat, és nem zárja ki – illetve kifejezetten elősegíti -, hogy tagjain
kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.
6. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény alapján
közhasznú szervezet.
11* 2011. évi CLXXV. törvény 32.§ - alapján közhasznú szervezet
7. Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban
8.

meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
11*
A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 11*

9. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 11*
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II. FEJEZET
AZ EGYESÜLET CÉLJAI, FELADATAI
1. Az Egyesület tartós célja: elősegítse a pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci
identitástudatának és munkaszocializációjának kialakulását, pályaválasztásának
megalapozottságát, a munkaerő-piacra való beintegrálódását; a társadalmi
esélyegyenlőség megvalósulása érdekében a hátrányos helyzetű lakosságcsoportok
társadalomba történő minél teljesebb körű be-, illetve visszailleszkedését.
Az egyesület által működtetett támogató szolgálat célja a fogyatékossággal élők önálló
életvitelének segítése. 11*

11*

2. Az egyesület közhasznú céljai:
II. fejezet 2. pontja törlésre kerül
Az Egyesület a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére a következő
közhasznú tevékenységeket folytatja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység,
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
Természetvédelem, állatvédelem
Környezetvédelem
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység
Rehabilitációs foglalkoztatás
Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.

Az Egyesület konkrét közhasznú tevékenységei :
•

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység :
o Megváltozott munkaképességű lakosságcsoportok egészségvédelme
o Munkahelyi egészségmegőrzés
▪ Reformétkezés terjesztése, megvalósítása
▪ Testmozgás
1997.évi CLIV. Törvény az egészségügyről

•

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása :
o Személyi segítés
o Személyszállítás
o Fogyatékos fiatalok klubjának és szabadidős tevékenységeinek szervezése
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1/2000(I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működési feltételeiről
19/2014. (III.13.) EMMI rendelet
69/2014.(III.13.) Kormányrendelet
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•

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:
o Felnőttképzés
o Állat-asszisztált terápia, állat-asszisztált aktivitás alkalmazása a pedagógiában,
szociális
területen,
egészségmegőrzésben,
idősgondozásban,
fogyatékossággal élők fejlesztésében egyéni és csoportos formában
Törölve, áthelyezve a nem közhasznú tevékenységek közé 12*
o Közösségi és szabadidős programok, táborok szervezése 12* törlés
o Önkéntes munkára történő felkészítés
o Fogadó szervezetek felkészítése az önkéntesek fogadására Törölve 12*
o Iskolai közösségi szolgálat keretében diákok fogadása 12*
o Mentálhigiénés tanácsadás
2011.évi CXC tv.
12*
393/2013.(XI.12.) Kormányrendelet
2013.évi LXXVII. Törvény
56/2013.(XII.4.) NGM rendelet
27/2009.(XII.3./ SZMM rendelet törölve 12* áthelyezve a nem közhasznú tevékenységek közé
2005.évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

•

Természetvédelem, állatvédelem:
o Állatvédelmi oktatás
1996. évi LII. Törvény a természet védelméről
1998. évi XXVIII. Törvény Az állatok védelméről és kíméletéről
164/2008. (XII.20.) FVM rendelet

•

Környezetvédelem:
o Fiatalok és felnőttek környezettudatos magatartásának kialakítása
2012. évi CLXXXV Törvény a hulladékról
1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól
2012. évi CXLIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. Törvény, és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény módosításáról

•

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése:
o Pályázati programok megvalósítása
o Közösségszervezés
2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
2011. évi CLXXV.TV.34.§ (civil törvény)
2011. évi CLXXXIX.TV. Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§ a.)-b.)

•

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenységek:
o pályázati programok megvalósítása
2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségiek jogairól
1993. évi LXXVII. Torvény

•

Rehabilitációs foglalkoztatás:
o NRSZH által támogatott pályázati program megvalósítása
2011. évi CXCI. Törvény
2003. évi XCII. Törvény
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33/2012. (XII.5.) NGM rendelet

törlés 12*

•

Munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások:
o Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása egyéni és csoportos formában
o Képzések, tréningek szervezése és tartása
30/2000. (IX.15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az
azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról
1991. évi IV. törvény A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
szóló törvény
2011. évi CV. Törvény
118/2001. (VI.30.) Korm. rendelet
11*
2011.évi CXCI tv. 12*
327/2011/12.29. kormányrendelet 12*

•

Magán-munkaközvetítések magánszemélyeknek 12*
30/2000. (IX.15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az
azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról
1991. évi IV. törvény A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
szóló törvény
2011. évi CV. Törvény
118/2001. (VI.30.) Korm. rendelet
1991. évi IV. tv. MTK 1992. évi XXII.tv.
11*

Az Egyesület nem közhasznú tevékenységei : 12*
o

Magán munkaközvetítések
- Munkaerő közvetítés a munkáltatók részére (toborzás, kiválasztás, stb.)
- Munkahelyi beilleszkedést segítő programok
- Szervezetfejlesztés
1991. évi IV. törvény A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
szóló törvény
2011. évi CV. Törvény
118/2001. (VI.30.) Korm. rendelet
1991. évi IV. tv. MTK 1992. évi XXII. tv.

o

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása:
- személyszállítás
- személyi segítés
nem fogyatékos, rászoruló ügyfelek részére.
1993. évi III. törvény

o

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés:
- Állat-asszisztált terápia, állat-asszisztált aktivitás alkalmazása a pedagógiában, szociális területen,
egészségmegőrzésben, idősgondozásban, fogyatékossággal élők fejlesztésében egyéni és csoportos
formában
27/2009. (XII.03.) SZMM rendelet

o

Nyári tábor szervezése 6-18 éves korig
1997.évi XXXI.tv.
12/1991(V.18.) NM
37/2007. (VII.23)
EÜM. SZMM rendelet
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4. Ennek érdekében:
a) Szakmai programokat szervez intézmények, civil szervezetek és a programok
különböző célcsoportjai számára.
b) Konzultációkat szervez az Egyesület hatékony működése és a programok
sikeres megvalósítása érdekében.
c) Segítséget nyújt az alapfokú oktatási intézmények, középiskolák és felsőfokú
tanintézetek pályatanácsadó tevékenységének megszervezésében, biztosítja a
programokhoz megfelelő szakemberek kiajánlását.
d) Pályázatokat nyújt be a tagjai szakmai tevékenységének előmozdítása, új
programok bevezetése, kísérleti megvalósítása érdekében.
e) Pártoló tagi jogviszony létesítése esetén kedvezményes szolgáltatást végez a
pártoló intézmények, szervezetek részére.
f) Vállalatot alapíthat, vagy más törvényes formában vállalkozási
tevékenységeket folytathat önállóan vagy más szervezetekkel közösen.
g) Külön felhatalmazás alapján részt vesz állami munkapiaci, foglalkoztatást,
pályaválasztást elősegítő, illetve oktatási feladatok ellátásában.
h) Tájékoztatókat, szakmai anyagokat és egyéb kiadványokat bocsáthat ki.
i) Pártoló tagjainak, hallgatói, tanulói számára Impulzus klubokat szervezhet,
illetve tarthat fenn.
j) Tagjaiból, az ország különböző területein, 5 főt meghaladó létszám
együttműködése esetén helyi csoportokat működtethet, amelyek az
Alapszabály szerinti jogokat gyakorolhatják.
2*
k) Külön felhatalmazás alapján részt vesz állami, szociális, rehabilitációs feladatok
megoldásában
2*
l) Intézményt alapíthat, működtethet.

III. fejezet
AZ EGYESÜLET TAGJAI, PÁRTOLÓ TAGSÁG
1. Az Egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár, aki foglalkozása,
szakképzettsége, munkaköre alapján a pályakezdők pályaválasztásához, munkapiaci
beilleszkedéséhez kapcsolódik, ha kinyilvánítja egyetértését az Egyesület céljával és
hajlandóságát a célok megvalósulásának támogatására, a tagsággal járó kötelezettségek
teljesítésére. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. Kivéve ha az
alapszabály különleges jogállású tagságot is meghatároz. 12*

2. Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes és jogi személyek, oktatási
intézmények, tanulók, akik tevékenységükkel vagy anyagi hozzájárulásukkal az
Egyesület céljainak megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni.
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3. Az Egyesületi tagság a tag önkéntes belépése alapján keletkezik, belépési nyilatkozat
kitöltésével.
4.

Az Egyesület tagjairól a név, a pontos lakcím, a foglalkozás, a felvétel időpontja és a tagsági forma feltüntetésével tagságlistát
vezet, amely a tag aláírását is tartalmazza. (A taglistát titkosan kell kezelni) Ez az Alapszabály része és annak 1. sz. mellékletét
képezi. A tagságot az évenkénti tagdíj-befizetésével kell megújítani. 12* új pont átvezetve IV. fejezet 4. pontja módosítva

IV. fejezet
A TAGOK JOGAI
1. Az Egyesület tagjait megillető jogok:
a) A Közgyűlésen tanácskozási, felszólalási, észrevételezési, javaslattételi és
szavazati joggal rendelkezik.
b) Kizáró ok hiányában bármely tisztségre megválasztható.
c) Indítványt tehet az illetékes hatóságnál az Egyesület jogszabályba ütköző
határozatának megsemmisítésére.
d) Ha nyomós ok akadályozza, hogy a közgyűlésen részt vegyen, a tárgysorozatán
szereplő napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeit és javaslatait a
vezetőségnek a közgyűlés időpontjáig írásban megteheti.
e) Az Egyesületből az indok megjelölése nélkül kiléphet.
f) ** 5 A természetes személy tagok az Egyesülési jogról szóló törvényben
meghatározott jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják.
2. A pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt az Egyesület közgyűlésein és
egyéb rendezvényein, kivételesen tisztségre választhatók.
3. A tagok az Egyesületi célok megvalósítása érdekében működési területükön legalább
5 tag esetében – az Egyesület vezetősége jóváhagyásával – helyi csoportot hozhatnak
létre.
4. Az Egyesület tagjait a tagfelvételi könyvben tartják nyilván a név, a pontos lakcím, a
foglalkozás, a felvétel időpontja és a tagsági forma feltüntetésével. A tagságot az
évenkénti tagdíj-befizetéssel kell megújítani. módosítva áthelyezve III. fejezet új 4. pontjaként 12*

V. fejezet
A TAGOK KÖTELESSÉGEI
1. Az Alapszabály, a közgyűlés, a vezető szervek és a tisztségviselők törvényes
rendelkezéseinek betartása.
2. Az Egyesület tagja az 1. pontban foglaltakon túlmenően köteles:
a) Az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában – az Alapszabályban vagy a
közgyűlési határozatokban foglalt előírásoknak megfelelően – közreműködni.
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b) Az Egyesület szervezeti életében a közös vagyon védelmében és gyarapításában
részt venni.
c) Az alapszabályban közgyűlés által megállapított 2000,-Ft összegű tagdíjat kifizetni, amely
minden év május 31-ig esedékes. 12*
d) Kötelesek végül – lehetőségeikhez mérten – képességeik feltárásával,
fejlesztésével és kibontakoztatásával önmaguk társadalmi beilleszkedését
előmozdítani.
e) A Tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósulását. 12*

VI. fejezet
TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE
1. Az Egyesületi tagság megszűnik:
− a tag kilépésével,
−

a tagsági viszony Egyesület általi felmondásával 12*

−

az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével. 12*

− a tag kizárásával,
− a tagnyilvántartásból való törlésével,
− a tag halálával,
2. A tag kilépési szándékát írásban köteles bejelenteni. A befizetett tagdíj, illetve egyéb
támogatás a tagság megszűnésekor nem követelhető vissza. **5 A kilépési szándék
bejelentésével a tagság megszűnik.
3.

Ha a tag nem felel meg az Alapszabályban meghatározott követelményeknek, az Egyesület a tagsági viszonyt 30 napos
határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról a Közgyűlés dönt. (Új pont) 12*

4.

Az Egyesületi tagságra méltatlanná váló tagokat a közgyűlés kizárhatja. A Tagnak
jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatot súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén,
a közgyűlés bármely egyesületi tag vagy szerv kezdeményezésére a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. Az
eljárás megindításáról a közgyűlés dönt. A közgyűlés döntésével egyidejűleg 3 tagú vizsgáló bizottságot hoz létre
amelynek kötelessége az ügy érdemi kivizsgálása. Erről a vizsgálat alá vont tagot írásban tértivevényes levélben kell
értesíteni. Az értesítésben ismertetni kell a kötelességszegés tartalmának lényegét. Fel kell hívni a védekezésének
kifejtésére, valamint személyes meghallgatásának időpontjára. Amennyiben a tag nem jelenik meg, vagy védekezést nem
terjeszt elő, az ügyet 15 napon belül döntés céljából a közgyűlés elé kell terjeszteni. 12* kizárásra történő

javaslatot a felügyelő szerv tehet a közgyűlésnek, illetve a vezetőségnek, amennyiben
a tag szembeáll a Magyar Köztársaság Alkotmányával és törvényeivel, vagy
szembehelyezkedik az alapszabály rendelkezéseivel. törlés 12* A kizárást elrendelő
határozat fegyelmi vizsgálat nélkül csak abban az esetben hozható meg, ha a kizárás
okaként szereplő cselekmény ügyében elmarasztaló jogerős bírói ítélet született.
5. Az Egyesület tagnyilvántartásából törölni kell azt a tagot, akinek egy évi
tagdíjhátraléka van, hátralékát írásbeli felszólítás ellenére sem fizette be, a szervezet
tevékenységében nem vesz részt, szerveivel (írásbeli megkeresés ellenére) nem tart
1* 2003. április 10-i módosítás
2 * 2003. december 18-i módosítás
3 * 2005. május 17-i módosítás
4.* 2005. szeptember 9-i módosítás
5. ** 2005. december 20-i módosítás
6. * 2006. január 20-i módosítás
7.*** 2007. 01. 17-i módosítás
8.****2007. 08. 24. módosítás

9* 2010. május 31. módosítás
10** 2013. 06. 18. módosítás
11*2016.03.09. módosítás
12*2017.05.15. módosítás
13* 2018.05.31. módosítás
14* 2018.12.19. módosítás
15* 2019.05.29. módosítás
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kapcsolatot. **5 A tagdíjhátralék esetén a tagot írásban fel kell szólítani a
tagdíjhátralék 2 hónapon belül történő befizetésére, azzal, hogy a felszólítás
eredménytelensége esetén törlik a tagnyilvántartásból. A törlésről a vezetőség
jogosult határozni. A kizárást vagy a törlést elrendelő határozat ellen a kézhezvételtől
számított 15 napon belül az érintett tag fellebbezéssel élhet. Az írásos fellebbezést az
egyesület vezetőségéhez kell eljuttatnia. A fellebbezést a vezetőség a soron következő
ülésén megtárgyalja. Amennyiben az itt születő határozatot a kizárt, illetve törölt tag
ismételten megfellebbezi, azt a soron következő közgyűlés napirendjére kell tűzni. A
közgyűlés határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.
VII. fejezet
AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Az Egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. Az Egyesület ügyvezetését az elnök és a vezetőség látja el.
Az Egyesületnél Felügyelő Bizottság nem működik 12*

VII.1. A közgyűlés.
1. A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, a tagok összessége, amely az Egyesületet
érintő valamennyi kérdésben dönthet.
A közgyűlés hatáskörébe tartozik különösen
az alapszabály módosítása,
az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
az éves költségvetés elfogadása,
az éves beszámoló, ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesületi vagyon helyzetéről szóló jelentéseinek elfogadása,
a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban
áll,
g.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, vagy ezek
hozzátartozóival köt,
h.) a közhasznúsági jelentés elfogadása,
i.) az egyesületi tagdíj megállapítása,
j.) a jelenlegi és a korábbi egyesületi tagok a vezető tisztségviselők, vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés,
k.) végelszámoló kijelölése,
l.) választott könyvvizsgáló esetén annak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása. 12*
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

2. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni, az
összehívásról az elnök gondoskodik.
3. Össze kell hívni a közgyűlést, ha :
- a bíróság elrendeli
- a tagok egyharmada –az ok és cél megjelölésével - kéri azt
11*

1* 2003. április 10-i módosítás
2 * 2003. december 18-i módosítás
3 * 2005. május 17-i módosítás
4.* 2005. szeptember 9-i módosítás
5. ** 2005. december 20-i módosítás
6. * 2006. január 20-i módosítás
7.*** 2007. 01. 17-i módosítás
8.****2007. 08. 24. módosítás

9* 2010. május 31. módosítás
10** 2013. 06. 18. módosítás
11*2016.03.09. módosítás
12*2017.05.15. módosítás
13* 2018.05.31. módosítás
14* 2018.12.19. módosítás
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4. A közgyűlés helyét, idejét, napirendjét –az ülés előtt legalább 5 15 nappal 12*- írásban
kell közölni a napirendek, előterjesztések közlésével, a hozandó határozatok
feltüntetésével. 11* A meghívónak tartalmaznia kell

a) a jogi személy nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
(3) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák.
(4) A döntéshozó szerv az ülését a jogi személy székhelyén tartja.
(5) Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag
hozzájárul az ülés megtartásához.
(6) A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
[A napirend kiegészítése]
(1) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az
alapszabályban meghatározott időn belül / 3 nap/ a tagok és az egyesület szervei a
közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a
kiegészítés indokolásával.
(2) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy
jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést
összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában.
[Határozatképesség]
(1) A döntéshozó szerv ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több
mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell.
(2) Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
[Határozathozatal]
(1) A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg
határozataikat.
(2) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

1* 2003. április 10-i módosítás
2 * 2003. december 18-i módosítás
3 * 2005. május 17-i módosítás
4.* 2005. szeptember 9-i módosítás
5. ** 2005. december 20-i módosítás
6. * 2006. január 20-i módosítás
7.*** 2007. 01. 17-i módosítás
8.****2007. 08. 24. módosítás

9* 2010. május 31. módosítás
10** 2013. 06. 18. módosítás
11*2016.03.09. módosítás
12*2017.05.15. módosítás
13* 2018.05.31. módosítás
14* 2018.12.19. módosítás
15* 2019.05.29. módosítás
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d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(3) A tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál
figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. 11*

5. A közgyűlés nyilvános. A közgyűlés időpontját, az ülést megelőző héten a napirendek
feltüntetésével egyidejűleg a szolnoki és megyei médiákban, vagy interneten közzé lehet
4.* tenni, illetve a meghívót és a tárgyalásra kerülő napirendeket Szolnokon a Szapáry út
23. sz. alatti 9* 5000 Szolnok, Baross u. 41. G. ép. fsz. épület hirdetőtábláján az
ülést megelőző 5 nappal ki kell függeszteni.
6. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. Ha határozatképesség
hiánya miatt a közgyűlést el kell halasztani, a másodszorra összehívott ülés az eredeti
napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
A határozatképtelenség miatt elhalasztott, **5 ún. megismételt közgyűlést írásban kell
összehívni maximum 15 napon belül, a közgyűlés meghívójában szerepelnie kell
annak, hogy megismételt közgyűlés megtartására kerül sor, a korábbi közgyűlés
határozatképtelen volt, és a megismételt közgyűlés az eredeti napirendbe felvett
kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
7.

A közgyűlésen az Egyesület tagjai a IV. fejezetben foglaltak alapján vesznek részt.
ECTV. 4§ (6.) és (7.) bek. Határozathozatal ülés tartása nélkül is történhet /elektronikusan, levélben/. Ez esetben az
ügyvezetés a határozathozatalt a határozat tervezetének tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok
álláspontjukat, szavazatukat az átvételtől számított 8 naptári napon belül kötelesek megküldeni. az ülés tartása nélküli
döntéshozatal során az alapszabálynak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy az eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot küldenek meg az ügyvezetésnek, amennyi szavazati
jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne üléstartása esetén. Ha bármely tag üléstartását igényli a
közgyűlést az ügyvezetés 15 napon belül köteles megtartani. A szavazásra megadott határidő utolsó napját követő 3. nap
elteltéig beérkező szavazatok alapján az ügyvezetés a szavazás eredményét megállapítja és azt további 3 napon belül
közzéteszi. Határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja. 12*

8.

A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A
közgyűlésen jelenléti ívet kell felvenni és jegyzőkönyvet kell vezetni. A jelenlévők nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel választják meg a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a
jegyzőkönyvet hitelesítő két egyesületi tagot. A közgyűlésen a szavazatokat a két
jegyzőkönyv-hitelesítő számlálja. A vezetőség tisztségviselőit, és tagjait nyílt szavazással
választja meg. A jelenlévők kétharmados szavazat-többségére van szükség az alábbi
határozatok meghozatalához: 11*
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a) a vezetőség megválasztása módosítandó
a vezetőség beszámolójának elfogadása
a tisztségviselők tiszteletdíjának megállapítása
a szervezet éves beszámolójának jóváhagyása
a közhasznúsági jelentés elfogadása
az évi költségvetési tervezet elfogadása
a vezetőség megválasztása és felmentése 11*
alapítvány létrehozásának kezdeményezése
az egyesületi tagdíj megállapítása
döntés egyesületi tagság keletkezéséről, megszűnéséről
k) minden olyan döntés, amelynek meghozatalát jogszabály az egyesület
legfelsőbb szervének hatáskörébe utalja. 12* törlés (helyette újrafogalmazott
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

pontok)

a.) a vezetőség létszámának és a vezetőségen belüli feladatkörök meghatározása,
b.) a vezetőség megválasztása és felmentése,
c.) az elnök megválasztása és felmentése,
d.) az elnök felhatalmazása az ügyvezetői jogkörök gyakorlására, a munkaszervezet folyamatos működtetésére,
e.) a vezetőség beszámolójának elfogadása,
f.) a tisztségviselők tiszteletdíjának megállapítása,
g.) a szervezet éves beszámolójának jóváhagyása,
h.) a közhasznúsági jelentés elfogadása,
i.) az évi költségvetési tervezet elfogadása,
j.) az egyesületi tagdíj megállapítása,
k.) döntés egyesületi tagság keletkezéséről, megszűnéséről,
l.) minden olyan döntés, amelynek meghozatalát jogszabály az egyesület legfelsőbb szervének hatáskörébe utalja,
m.) vezetőség számára átadandó döntési jogkörök meghatározása. 12* módosított

9. A határozatok közzétételének módját a jogszabályi keretek között 12* közgyűlés állapítja meg.
10. Az Egyesületi tagok kétharmadának jelenlétére, és kétharmados háromnegyedes 12* szavazattöbbségre van szükség:
a) az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, valamint
1* **5
b) feloszlásának,
c) alapszabálya módosításának kimondása esetén
10/A **5

11. A nyilvántartások rendje:
A „Közgyűlési határozatok nyilvántartója és a vezetőségi határozatok
nyilvántartója” megnevezésű, szigorú számadású - az egyesület elnöke által
hitelesített - nyilvántartó könyvben az esemény időpontjának megfelelően,
emelkedő sorszám szerint az alábbi adatokat kell nyilvántartani:
- a közgyűlési határozatok, valamint a vezetőségi határozatok számát,
(évenként újrakezdődő arab számjeggyel növekvő sorrendben) a
határozathozatal időpontját, a döntés rövid tartalmát, a döntést nem 12*
támogatók és ellenzők arányát név szerinti felsorolással,
1* 2003. április 10-i módosítás
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-

a meghozott határozat hatályba lépésének napját és hatálya lejártának
időpontját,
a közgyűlési valamint a vezetőségi határozatokban megjelölt
értesítendők részére való közlés időpontját,
a közgyűlési valamint a vezetőségi határozatnak megfelelően a
nyilvánosságra hozatal időpontját (határozat előírása szerint sajtó, vagy
egyéb úton).

12. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés.
- Az egyesület tagja jogosult az egyesület irataiba és könyveibe
betekinteni, továbbá az egyesület működésével kapcsolatban a
vezetőségtől írásban felvilágosítást kérni.
- Az egyesületi tag az iratbetekintés jogát úgy gyakorolhatja, hogy
szándékáról 5 munkanappal korábban az egyesület vezetőségét értesíti.
- A tag az általa megszerzett információt nem használhatja fel az
egyesület érdekeit, valamint a tagok személyes adatait és személyiségi
jogait sértő módon.
- Az iratbetekintés joga magában foglalja a könyvelésbe és egyéb
adminisztratív nyilvántartásba - a székhely épület helyiségeiben történő betekintést is.
- Az Egyesület közgyűlése, valamint a vezetőség döntései, a közgyűlés
valamint a vezetőség üléseiről készült jegyzőkönyvek, a közhasznúsági
jelentés, a szervezet jóváhagyott éves beszámolója nyilvános. Ezen
iratokba minden természetes és jogi személy képviselője az egyesület
székhelyén havonta a hónap második szerdáján 8-16 óra között
betekinthet.
- Az iratok tartalmából jegyzeteket – saját költségén fénymásolatot készíthet, azonban az iratokat a székhelyről sem időlegesen, sem
véglegesen elvinni nem lehet.
- Az iratokba történő betekintés alkalmával iratvédelmi okokból az
egyesület elnöke felügyelő személyt biztosít.
- A vezetőség biztosítja továbbá a nyilvánosság és az adatvédelem
szabályainak megfelelően az egyesület működésére, szolgáltatásai
igénybevétele módjára vonatkozó adatainak, információinak és
beszámolói közlésének a nyilvánosságát helyi és más médiák útján.
13. Az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevételének módja, a beszámoló
nyilvánossága.
-

Az egyesület vezetősége székhelyén rendszeresen a feladatok
végrehajtását egyezteti 4.*

-

feladatok végrehajtását szakmai csoportok látják el, amely csoportokat
A közhasznú elsősorban a vezetőség tagjai irányítanak és működésüket
felügyelik. töröl 12*
- A szervezet az általa végzett szolgáltatást, szervezett programjait a
helyi, illetve a megyei médiákban, kiadványaiban, vagy interneten
1* 2003. április 10-i módosítás
9* 2010. május 31. módosítás
2 * 2003. december 18-i módosítás
10** 2013. 06. 18. módosítás
3 * 2005. május 17-i módosítás
11*2016.03.09. módosítás
4.* 2005. szeptember 9-i módosítás
5. ** 2005. december 20-i módosítás
6. * 2006. január 20-i módosítás
7.*** 2007. 01. 17-i módosítás
8.****2007. 08. 24. módosítás

12*2017.05.15. módosítás
13* 2018.05.31. módosítás
14* 2018.12.19. módosítás
15* 2019.05.29. módosítás
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-

-

-

-

rendszeresen közhíreli, - a részvétel lehetőségét biztosítva - az
időpontok pontos közlésével.
Egyes közhasznú feladatok jellegétől függően a szakmai csoportok
fórumokat, egyéb ismeretterjesztő rendezvényeket, előadásokat
szerveznek, amelyeket meghirdetnek a helyi, illetve megyei médiákban,
kiadványaikban.
A közhasznú feladatok ellátása keretében nyújtandó szolgáltatás
ingyenes, azt az egyesületi tagokon kívül is bárki igénybe veheti.
Az Egyesület alapító okirata szerinti tevékenységét és gazdálkodásának
legfontosabb adatait a helyi, illetve a megyei médiában, vagy interneten
keresztül nyilvánosságra hozza.
a
közhasznú
szervezet
működésének,
igénybevételének módját, beszámolói közlését 11*

szolgáltatása

annak közgyűlési
jóváhagyását követő 15 napon belül a helyi újságban, vagy saját
kiadványában, vagy interneten közzéteszi.
A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban (5000 Szolnok, Kossuth tér
2.) az éves beszámolót a közhasznúsági melléklettel, valamint a hatályos
alapszabállyal 11* együtt elhelyezi, azzal a céllal, hogy azok tartalmát
bárki megismerhesse. töröl 12*

VII.2. A vezetőség
1. A vezetőség az Egyesület ügyvezetését végzi 12* végrehajtó és ügyintéző szerve 12* törlés , amely
gondoskodik a közgyűlés határozatainak, döntéseinek 12* végrehajtásáról az Alapszabályban
meghatározott célkitűzések szellemében. A vezetőséget 5 évre a közgyűlés választja. A
vezetőség a közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
2. Az egyesület elnöke : Szabó Rudolfné dr. (5000 Szolnok, József A u 70.)Névváltozás folyamatban
van 2. sz. melléklet szerint. Dr. Lévai Erzsébet. A vezetőség 3 4 tagú. módosít 12* Elnök, alelnök, titkár és
vezetőségi tag 12* .
alelnök: Végh László 5130 Jászapáti, Parkerdő utca 6.
titkár: Kurucz-Sárközi Mária 5000 Szolnok, Lovas I. u. 1. 9/57.
2018.05.31-ig 13*
2018.05.31-től: Borsányiné Szappanos Rita 2767 Tápiógyörgye, Budai Nagy Antal út 6. 13*2019.05.29-ig 15*
2019.05.29-től titkár Fazekas Sándorné 5300 Karcag, Keleti út 13. 15*
vezetőségi tag: Dr. Náhóczkiné Örkényi Ildikó 5000 Szolnok, Tabán 36. 12*
2018.12.19-ig 14*
vezetőségi tag: Péter Ferencné 5000Szolnok, Béla Király utca 3.
2018.12.19-től 14*
A bankszámlák felett az elnök és a titkár ketten együtt jogosultak rendelkezni. 11*

3. A vezetőség tagjait a Közgyűlés visszahívhatja, ha munkájukat nem megfelelően látják el.
Az egyesületi tagsági viszony megszűnésével a vezetőségi tagság is megszűnik. Az egyesület
tisztségviselőinek aktuális adatait (név, lakcím, tisztség megnevezése tisztség ellátásának kezdete vége) a 2017. május 24től folyamatos nyilvántartásként vezetett 2. számú melléklet tartalmazza 12*

4. A vezetőség tagjai csak büntetlen előéletű személyek lehetnek és egymás közeli
hozzátartozói nem lehetnek.
1* 2003. április 10-i módosítás
2 * 2003. december 18-i módosítás
3 * 2005. május 17-i módosítás
4.* 2005. szeptember 9-i módosítás
5. ** 2005. december 20-i módosítás
6. * 2006. január 20-i módosítás
7.*** 2007. 01. 17-i módosítás
8.****2007. 08. 24. módosítás

9* 2010. május 31. módosítás
10** 2013. 06. 18. módosítás
11*2016.03.09. módosítás
12*2017.05.15. módosítás
13* 2018.05.31. módosítás
14* 2018.12.19. módosítás
15* 2019.05.29. módosítás
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5. Az egyesületi tisztségviselők munkájukat ………..4.* anyagi ellenszolgáltatás nélkül
végzik, csak a munkájuk során felmerült költségeik megtérítését igényelhetik. 4.*
törlés 12*

5. A vezetőség feladatakörébe tartozik: 12* sorszámváltozás is
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)
j.)
k.)

az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala,
beszámolók előkészítése, azok közgyűlés elé terjesztése,
az éves költségvetés elkészítése, közgyűlés elé terjesztése,
az egyesületi vagyon kezelése,
az egyesület közgyűlésének összehívása, a tagság értesítése,
az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,
a tagság nyilvántartása,
az egyesület működésével kapcsolatos kérdések megválaszolása,
az egyesület határozatainak, egyéb könyveinek vezetése,
az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése. 12*

Két közgyűlés közötti időben az egyesületi munka irányítása, 4*...** 5
b) Az Egyesület Működési Szabályzatának elfogadása.
c) A vezetőség éves munkatervének meghatározása.
d) A szövetség szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat, kérelem megtárgyalása
továbbterjesztésre történő elfogadása.
e) Döntés pályázatban való részvételről, pályázati anyagok készítéséről 12* törlés
a)

6. A vezetőség üléseit szükség szerint, de legalább félévenként 4. * tartja. A hatáskörébe
tartozó kérdésekben szótöbbséggel határoz. 11* törlés/ sorszámváltozás 16pontig
7. A vezetőség köteles a végzett munkájáról évenként a közgyűlésnek beszámolni.
8.

A vezetőség ellátja mindazon feladatot, amelyet az Alapszabály vagy egyéb jogszabály a
hatáskörébe utal, illetve a közgyűlés hatáskörébe ad. 12*

A Vezetőség határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint a fele jelen van. Ha
határozatképesség hiánya miatt az ülést el kell halasztani, **5 … a vezetőségi ülést
mindaddig újból össze kell hívni, ameddig a határozatképességhez szükséges
létszámban tagjai meg nem jelentek.
10. A vezetőség a döntést igénylő kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
határoz. 11* törlés
9.

11. A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben az általa hozott
határozatokat rögzíteni kell.
12. A vezetőség üléseit a napirendi pontok pontos megjelölését tartalmazó írásos meghívóval
postai (vagy egyéb) kézbesítés útján kell összehívni úgy, hogy az az ülést megelőzően
min. 5 nappal kézbesítésre kerüljön.
1* 2003. április 10-i módosítás
9* 2010. május 31. módosítás
2 * 2003. december 18-i módosítás
10** 2013. 06. 18. módosítás
3 * 2005. május 17-i módosítás
11*2016.03.09. módosítás
4.* 2005. szeptember 9-i módosítás
5. ** 2005. december 20-i módosítás
6. * 2006. január 20-i módosítás
7.*** 2007. 01. 17-i módosítás
8.****2007. 08. 24. módosítás

12*2017.05.15. módosítás
13* 2018.05.31. módosítás
14* 2018.12.19. módosítás
15* 2019.05.29. módosítás
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13. A vezetőségi ülés időpontját, valamint a tárgyalásra kerülő napirendeket Szolnokon a
Szapáry út 23. sz. 9* Baross u 41. G. ép. fsz. alatti épület hirdetőtáblájára az ülést
megelőző 5 nappal ki kell függeszteni. A meghívóban minden esetben részletezni kell az
ülés határozatképtelenségének esetére vonatkozó eljárási szabályokat.
14. A vezetőségi ülés nyilvános.

15. A vezetőség döntéseiről minden érintett személyt a határozat-kivonat tértivevényes
levélben történő megküldésével értesíti, illetve a vezetőségi ülés minden döntését az
egyesület Hírlevelében közzéteszi. 12* törlés A vezetőségi ülés jegyzőkönyveibe minden
természetes személy és jogi személy képviselője az egyesület székhelyén havonta a hónap
második szerdáján 8-16 óra között betekinthet.

VII.3. Az Elnök feladata és hatásköre
1. Az elnök az egyesület képviselője. Felette a munkáltatói jogkört a közgyűlés gyakorolja. A közgyűlés
felhatalmazása alapján ellátja az egyesület ügyvezetésének irányítását, (e.) pont) képviseli az egyesületet a hatóságok, más
szervek és személyek előtt 12* Az elnököt feladatai ellátásában egy 11* elnökhelyettes segíti. A

vezetőség az elnöki feladat egy részét az elnökhelyettesre teljes egészében is átruházhatja.
2. Az elnök:
a) felelős az egyesület jogszerű és alapszabályszerű működéséért, gazdálkodásáért,
b) felelős az egyesület vagyonának gondos, takarékos, hatékony felhasználásáért,
kezeléséért, gyarapításáért,
c) felelős a nyújtott anyagi támogatások célnak megfelelő felhasználásáért,
kezeléséért, gyarapításáért,
d) kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedései a
közgyűlés és a vezetőségi ülés határozataival összhangban legyenek,
e) képviseli az egyesületet a hatóságok, más szervek és személyek előtt, 1-es pontba
áthelyezve 12*

f) vezeti a vezetőség üléseit, javaslatot tesz a közgyűlést levezető elnök személyére,
g) a vezetőség felhatalmazása alapján megállapodásokat köthet az egyesület nevében,
gyakorolhatja az utalványozási jogot a vezetőség jóváhagyása alapján megállapodást köt az egyesület
nevében, gyakorolja az utalványozási jogot. (szöveg módosítása 12*

h) a tagok által az Alapszabály IV. 1/d. pontja alapján tett észrevételeket és
javaslatokat a közgyűlésen ismerteti,
i) gondoskodik a határozatok és jogszabályi rendelkezések végrehajtásáról.
j) intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az
egyesület más szerve, illetve tisztségviselője hatáskörébe,
k) gyakorolja a munkáltatói jogokat a vezetőség határozatainak keretei között az
egyesület alkalmazottjai tekintetében. részleges törlés 12*
l) önálló kiadmányozási és utalványozási joggal rendelkezik. 4.*
m) az elnök számára a szabadságot, a vezetőség engedélyezi 12*

1* 2003. április 10-i módosítás
2 * 2003. december 18-i módosítás
3 * 2005. május 17-i módosítás
4.* 2005. szeptember 9-i módosítás
5. ** 2005. december 20-i módosítás
6. * 2006. január 20-i módosítás
7.*** 2007. 01. 17-i módosítás
8.****2007. 08. 24. módosítás

9* 2010. május 31. módosítás
10** 2013. 06. 18. módosítás
11*2016.03.09. módosítás
12*2017.05.15. módosítás
13* 2018.05.31. módosítás
14* 2018.12.19. módosítás
15* 2019.05.29. módosítás
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VII. 4. Az alelnök feladatai 12*
A vezetőség által átruházott feladatkörben ellátja az elnök által rábízott feladatokat, összeférhetetlenség miatt nem
gyakorolható munkáltatói jogokat. Levezeti a közgyűlést 12*

VII. 5. A titkár feladatai
Az egyesület titkárának feladatai:
a) Az egyesület ügyvitelének adminisztrációjának szervezése, nyilvántartásainak vezetése,
adatszolgáltatásaok biztosítása. 12*
b) A közgyűlések és vezetőségi ülések írásos anyagainak előkészítése és a
jegyzőkönyv vezetése.
c) A tagnyilvántartás megszervezése és vezetése.
d) A tagfelvételi ügyek előkészítése, továbbá
e) a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása.
f)

a vezető szervek által hozott döntések, határozatok, nyilvántartások kezelése 12*

VII. 6. A Jelölőbizottság
1. A jelölőbizottság elnökének és tagjainak a megválasztására a közgyűlés levezető
elnöke tesz javaslatot. A javaslattételre a küldöttek bármelyike jogosult.
2. A jelölőbizottságot a tisztújító közgyűlést megelőző évben kell megválasztani.
3. A jelölőbizottság javaslatát az egyesület tagjai véleményének ismeretében teszi meg.

VII. 7. Az összeférhetetlenségi szabályok
1.

Az elnökség (tisztségviselők) összeférhetetlensége
A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akiknek közeli hozzátartozója (Ptk.685.§ b. pont) alapján.
a)a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem
értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem
töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban
foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 11*

1* 2003. április 10-i módosítás
2 * 2003. december 18-i módosítás
3 * 2005. május 17-i módosítás
4.* 2005. szeptember 9-i módosítás
5. ** 2005. december 20-i módosítás
6. * 2006. január 20-i módosítás
7.*** 2007. 01. 17-i módosítás
8.****2007. 08. 24. módosítás

9* 2010. május 31. módosítás
10** 2013. 06. 18. módosítás
11*2016.03.09. módosítás
12*2017.05.15. módosítás
13* 2018.05.31. módosítás
14* 2018.12.19. módosítás
15* 2019.05.29. módosítás
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A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte. 11*

2.

3.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.

4. [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 11*

5. A tisztújítás eredménytelensége esetén a meglévő testület – a megbízás megszűnése
ellenére – az új tisztségviselők megválasztásáig fennáll.
VIII. fejezet
AZ EGYESÜLET PÉNZÜGYI BEVÉTELE ÉS VAGYONA
Az egyesület gazdálkodása:
Az Egyesület a törvény keretein belül és az alapszabály keretei között
szolgáltatásai szervezéséhez, finanszírozásához, és a teljesítéshez kapcsolódó
pénzügyi feltételek megteremtésének biztosítása érdekében jogosult gazdasági
tevékenységet folytatni.
1. Az egyesület vagyonának forrásai:
1* 2003. április 10-i módosítás
2 * 2003. december 18-i módosítás
3 * 2005. május 17-i módosítás
4.* 2005. szeptember 9-i módosítás
5. ** 2005. december 20-i módosítás
6. * 2006. január 20-i módosítás
7.*** 2007. 01. 17-i módosítás
8.****2007. 08. 24. módosítás

9* 2010. május 31. módosítás
10** 2013. 06. 18. módosítás
11*2016.03.09. módosítás
12*2017.05.15. módosítás
13* 2018.05.31. módosítás
14* 2018.12.19. módosítás
15* 2019.05.29. módosítás
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a tagok által befizetett tagdíjak;
a tagok önként vállalt egyéb juttatásai;
illetőleg külső támogatók által meghatározott célokra juttatott összegek;
a tevékenységből származó bevétel;
továbbá állami szervek, jogi és magánszemélyek támogatása.

2. Az Egyesület a külső támogatók befizetéseit a közösen meghatározott célok
támogatására használja fel.
3. Az Egyesület tisztségviselői szükség szerint, de évente legalább egyszer kötelesek
beszámolni az Egyesület gazdálkodásáról a testület előtt, valamint a
céltámogatások felhasználásáról a támogatást nyújtó szervek felé.

4. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében
- támogatókat keres,
- az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn
belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja,
- rendezvényeket tart, amelyek bevételeit a rendezvény céljában
meghatározott körben használja fel,
- vállalkozási tevékenységet folytat, amelyet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. E célból
szervezetet hozhat létre.
5. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt ezen
okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre köteles fordítani.
6. Az egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok, valamint saját szabályai szerint
éves költségvetési tervezet alapján gazdálkodik és arról gazdasági beszámolót
készít.
7. A költségvetési tervezetben az egyes forrásokból ésszerűen várható bevételeket, a
szervezeti egységek működtetésének, valamint a fontosabb feladatcsoportoknak,
pályázati programoknak az éves kiadásait kell megtervezni.
8. A gazdasági beszámolás a költségvetés rendszerében történik.
9. A meghatározott célra nyújtott vagyoni eszközök csak az adományozók előzetes
hozzájárulásával használhatók eltérő célra.
10. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület törvény szerint felel
a vállalt tartozásaiért.

1* 2003. április 10-i módosítás
2 * 2003. december 18-i módosítás
3 * 2005. május 17-i módosítás
4.* 2005. szeptember 9-i módosítás
5. ** 2005. december 20-i módosítás
6. * 2006. január 20-i módosítás
7.*** 2007. 01. 17-i módosítás
8.****2007. 08. 24. módosítás

9* 2010. május 31. módosítás
10** 2013. 06. 18. módosítás
11*2016.03.09. módosítás
12*2017.05.15. módosítás
13* 2018.05.31. módosítás
14* 2018.12.19. módosítás
15* 2019.05.29. módosítás
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11. Az egyesület tartozásaiért tagjai – az esedékes tagdíj megfizetésén túl – nem
felelnek. Korlátlan azonban a felelőssége a tagnak, ha korlátolt felelősségével visszaélt és emiatt az egyesület
jogutódlás nélkül szűnt meg és kielégítetlen hitelezői követelés maradt fenn. 12*
12. Az egyesület tisztségviselői ügyvezetési tevékenységük során a szervezetnek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek. Ugyanez vonatkozik kérelem
benyújtásának elmulasztásából eredő kárért való felelősségükre is. 12*

IX. fejezet
ZÁRÓRENDELKEZÉS

1. Az egyesület tekintetében a törvényességi felügyeletet az ügyészség a reá irányadó
szabályok szerint látja el.
2. Az egyesület megszűnik, ha:
A bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja
a) az egyesület megszűnését, ha
aa) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt [Ptk. 3:48. § (1) bekezdés
a) pont],
ab) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett [Ptk. 3:48. § (1) bekezdés b) pont],
ac) megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem
határoztak meg [Ptk. 3:84. § a) pont],
ad) tagjainak száma hat hónapon keresztül a Ptk.-ban meghatározott legkisebb létszám
alá csökken [Ptk. 3:84. § b) pont], feltéve, hogy az aa)-ac) pont szerinti esetekben az
abban foglaltakra figyelemmel az egyesület nem határozott a megszűnéséről,
[Jogutódlással történő megszűnés]
Egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. 11*
[Rendelkezés a fennmaradó vagyonról]
3. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott - ennek hiányában a
nyilvántartó bíróság által kijelölt -, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél
megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A
vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra. 11*

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv) az 2011.
évi CLXXV.tv. és az törlés 12* rendelkezései az irányadóak. 11*
Az egyesület működésének ezen alapszabályban nem említett részletes szabályait a vezetőség
által elfogadott Működési Szabályzat tartalmazza. 12* törlés
4.

1* 2003. április 10-i módosítás
2 * 2003. december 18-i módosítás
3 * 2005. május 17-i módosítás
4.* 2005. szeptember 9-i módosítás
5. ** 2005. december 20-i módosítás
6. * 2006. január 20-i módosítás
7.*** 2007. 01. 17-i módosítás
8.****2007. 08. 24. módosítás

9* 2010. május 31. módosítás
10** 2013. 06. 18. módosítás
11*2016.03.09. módosítás
12*2017.05.15. módosítás
13* 2018.05.31. módosítás
14* 2018.12.19. módosítás
15* 2019.05.29. módosítás
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Záradék: jelen egységes szerkezetbe foglalt módosított alapszabályt a közgyűlés 2016.03.09.én elfogadta. Módosítás okai külön íven szövegezve, módosításokat Arial, félkövér dőlt betűvel
jelölve. 11*
Záradék: Jelen alapszabály részét képezi az 1. sz. mellékletben található taglista és a 2. sz. mellékletben található az egyesület
tisztségviselőinek aktuális adatai (titkosan kezelendő). Jelen egységes szerkezetbe foglalt módosított alapszabályt a közgyűlés
2017. 05. 15-én elfogadta. Módosítás okai külön íven szövegezve, 3. sz. mellékletben. A módosításokat Agency FB 10-es betűvel
félkövéren jelölve 12*
Záradék: Jelen alapszabály részét képezi az 1. sz. mellékletben található taglista és a 4. sz. mellékletben
található az egyesület tisztségviselőinek aktuális adatai (titkosan kezelendő). Jelen egységes szerkezetbe
foglalt módosított alapszabályt a közgyűlés 2018. 05. 31-én elfogadta. A módosításokat Berlin Sans FB 10-es
betűvel jelölve 13*
Záradék: Jelen alapszabály részét képezi az 1. sz. mellékletben található taglista és a 2. sz. mellékletben
található az egyesület tisztségviselőinek aktuális adatai (titkosan kezelendő). Jelen egységes szerkezetbe
foglalt módosított alapszabályt a közgyűlés 2018. 12. 19-én elfogadta. A módosításokat Bodoni MT 10-es
félkövér betűvel jelölve 14*
Záradék: Jelen alapszabály részét képezi az 1. sz. mellékletben található taglista és a 2. sz. mellékletben található az
egyesület tisztségviselőinek aktuális adatai (titkosan kezelendő). Jelen egységes szerkezetbe foglalt módosított
alapszabályt a közgyűlés 2019. 05. 29-én elfogadta. A módosításokat Arial Narrow 10-es félkövér betűvel jelölve 15*

.......................................................
Elnök
Lakcíme: .......................................................
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:………………………..Lakik:………………………Aláírás:……………………………

Név:………………………..Lakik:………………………Aláírás:……………………………

1* 2003. április 10-i módosítás
2 * 2003. december 18-i módosítás
3 * 2005. május 17-i módosítás
4.* 2005. szeptember 9-i módosítás
5. ** 2005. december 20-i módosítás
6. * 2006. január 20-i módosítás
7.*** 2007. 01. 17-i módosítás
8.****2007. 08. 24. módosítás

9* 2010. május 31. módosítás
10** 2013. 06. 18. módosítás
11*2016.03.09. módosítás
12*2017.05.15. módosítás
13* 2018.05.31. módosítás
14* 2018.12.19. módosítás
15* 2019.05.29. módosítás

