
Hemokromatózisos Betegek Egyesülete
Alapszabálya

(módosításokkal egységes szerkezetben, a módosítások dőlt, vastag, aláhúzot szzddsszl jelölve)

A  Hemokromatózisos  Betegek  Egyesülete  az  Egyesület  alapszabályát  módosításokkal  egységes
szerkezetben foglalva a következők szerint állapítja meg:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

Az egyesület neve: Hemokromatózisos Betegek Egyesülete

Rövidítet neve: HBE

Székhelye: 1088 Budapzst, Szzntkirályi utca 46.

Honlapjának címe: www.hemokromatozis.hu

Működése kiterjed az ország egész területére.

Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek, egyéb szervezetek adományaiból, állami
támogatásból, illetve pályázatok útján fedezi.

AZ EGYESÜLET CÉLJA

2.

Az Egyesület önkormányzat elven működő érdekvédelmi és érdekképviselet társadalmi szervezet. Az
Egyesület jogi személy.

Az Egyesület célja: a hemokromatózisos betegek érdekeinek képviselete, a betegség szövődményeinek
megelőzése, a betegség kezelésének elősegítése, kezelési módjainak rögzítése, a betegek, családtagjaik,
a tagság és bármi módon érintetek valamint az érdeklődők és a szervezet támogatóinak informálása,
oktatás  a  betegségről  magáról,  gyógyítási  lehetőségeiről,  a  hazai  és  világviszonylatban  elért
eredményekről előadások tartásával, a kutatási eredmények ismertetésével.

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

3.

Az egyesület tagsági viszony a tagfelvétellel keletkezik.

Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve
kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezetséget vállal az egyesület célok megvalósítása
érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfzetésére.

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival
segít az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

A tag és a pártoló tag felvételéről az elnökség dönt. Az egyesület megalakulását követően a tagság a
belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell  benyújtani,
amely szerv a kérelem beérkezésétől számítot 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt
módon  kell  megküldeni  a  tagfelvételt  kérelmező  számára.  A  tagfelvételi  kérelem elutasítása  esetén
jogorvoslatnak helye nincs.

http://www.hemokromatozis.hu/


4.

Az egyesület tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással.

5.

A  tagsági  jogviszonyát  a  tag  az  egyesület  elnökségéhez  címzet írásbeli  nyilatkozatával  bármikor,
indokolás  nélkül  megszüntethet.  A  tagsági  jogviszony  a  nyilatkozatának  az  elnökséghez  történő
megérkezése napján szűnik meg.

6.

Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki
a Magyar Köztársaság törvényeivel, vagy az Egyesület Alapszabályával, illetve az Elnökség ajánlásaival
összeegyeztethetetlen  magatartást  tanúsít,  vagy  azok  ellen  folyamatosan  vét  és  e  magatartását
felszólításra sem hagyja abba, a fent szabályokat felszólítás ellenére sem tartja be. 

Az  Elnökség  kizárás  indítványozásáról  hozot döntését  meg  kell  előznie  a  taghoz  intézet írásbeli
felszólításnak,  amely  méltányos,  de  legfeljebb  20  napos  határidőt  biztosít  –  az  alkalmazandó
jogkövetkezményekre  történő  fgyelmeztetéssel  –  a  tag  részére  a  törvényes  illetve  alapszabályszerű
viszonyok helyreállítására.

A kizárás  indítványozását  tárgyaló  elnökségi  meghallgatásra  az  érintet tagot írásban meg kell  hívni,
lehetőséget kell adni részére álláspontja, védekezése írásban vagy szóban történő kifejtésére, bizonyítási
indítványai előterjesztésére. A tag távolmaradása az eljárás lefolytatását nem akadályozza. A Közgyűlés
határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdet és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli
az érintet taggal.

A  kizárást  kimondó,  írásbeli,  indokoláshoz  kötöt határozat  ellen  a  kizárt  tag  15  napon  belül  a
Közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért. A Közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban
kihirdet és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintet taggal.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. 

Kizárás esetén a tagsági viszony megszűnésének időpontja a jogerős kizáró határozatban meghatározot
időpont.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.

Az egyesület tagja jogosult:
a) az egyesület tevékenységében részt venni;
b) az egyesület szolgáltatásait igénybe venni;
c)      a Közgyűlésen részt venni, szavazat jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően 

felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;
d) az egyesület irataiba betekintetni;

Az Egyesület minden tagja azonos szavazat joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését
érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult Közgyűlés döntéshozatalában. A szavazat jogát minden tag
személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag választható és választhat.

A pártoló tagnak a tagtól eltérően: szavazat joga nincs, tsztségre nem választható és nem választhat,
tanácskozási és javaslatételi  joggal vehet részt az Egyesület tevékenységében, köteles az alapszabály
rendelkezéseit megtartani.

A jogi személy pártoló tag nevében a jogokat és kötelezetségeket a nyilvántartásba bejegyzet képviselő
gyakorolja.



8.
Az egyesület tagja:

a) nem veszélyeztethet az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét;
b) köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfzetni;
c) köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó

előírásait, rendelkezéseit betartani;

köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozatal meghatározot mértékű tagdíjat megfzetni, továbbá
köteles tevékenyen közreműködni az egyesület célok megvalósítása érdekében.

Az egyesület tagja vagyoni hozzájárulásként tagdíjat köteles fzetni. A tagdíj összege 1.000 (egyezer) Ft,
amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számítot 30
napon belül,  ezt  követően legkésőbb minden év május  31.  napjáig kell  egy összegben,  az  egyesület
házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfzetni. 

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a
tagdíj időarányosan számítot összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számítot 30 napon belül, ezt
követően legkésőbb minden év május 31. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület
bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

AZ EGYESÜLET SZERVEI: KÖZGYŰLÉS, ELNÖKSÉG

9.

Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés.

A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tsztségviselő megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
e) az éves  beszámoló -  ezen belül  az  ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni  helyzetéről

szóló jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tsztségviselő felet munkáltatói  jogok gyakorlása, ha a vezető tsztségviselő az

egyesületel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető

tsztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesület tagok és a vezető tsztségviselők elleni kártérítési igények

érvényesítéséről való döntés;

döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

A  Közgyűlést  az  Elnökség  hívja  össze.  A  Közgyűlésre  minden  tagot  a  napirend  közlésével  írásban,
igazolható módon kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja közöt legalább 20
30 nap időköznek kell lennie. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlot vagy
tértvevényes küldeményként,  továbbá a tagnak az elektronikus levelezési  címére történő kézbesítés
azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértvevény).

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt
napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezetséggel kell rögzíteni,
hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a
Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra
történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredet napirendi pontok tekintetében a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes lesz.



A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számítot 3 napon belül a tagok és az egyesület
szervei  az  Elnökségtől  a  napirend  kiegészítését  kérhetk,  a  kiegészítés  indokolásával.  A  napirend
kiegészítésének  tárgyában  az  Elnökség  2  napon  belül  dönt.  Az  Elnökség  a  napirend  kiegészítését
elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészítet napirendi
pontokat minden esetben annak meghozatalától számítot legkésőbb 2 napon belül igazolható módon
közli a tagokkal.

Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránt kérelemről nem dönt, vagy a kiegészítet napirendi pontok
szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát  megelőzően  külön  dönt  a  napirend  kiegészítésének  tárgyában,  azzal,  hogy  a
szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi
részvételre  jogosult  jelen  van  és  a  napirenden  nem szereplő  kérdés  megtárgyalásához  egyhangúlag
hozzájárulnak.

Évente rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt – a
cél megjelölésével – igényli, vagy a tsztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.

A közgyűlés az Egyesület székhelyétől eltérő helyre is összehívható.

Az Elnök köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívot közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

A  Közgyűlés  határozatképes,  ha  a  szavazat joggal  rendelkező  tagok  50  %-a  +  1  fő  jelen  van.  Ha  a
Közgyűlés nem volt határozatképes, a határozatképtelenség miat megismételt közgyűlés a jelenlévők
számától  függetlenül  az  eredet napirendi  pontok  tekintetében  akkor  határozatképes,  ha  az  eredet
meghívóban felhívták a tagok fgyelmét a távolmaradás következményeire. A megismételt közgyűlést az
eredet –  határozatképtelenség  miat elmaradt  –  közgyűlés  időpontját  követően  20  napon  belüli
időpontra kell ismételten összehívni.

A  közgyűlési  tsztségviselőket,  azaz  a  levezető  elnököt,  a  jegyzőkönyvezetőt  és  a  jegyzőkönyv
hitelesítőket,  a  Közgyűlés  a  határozatképesség  megállapítása  után  a  jelenlévő  tagok  közül  egyszerű
szótöbbséggel választja meg.

A Közgyűlés  – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait  egyszerű  szótöbbséggel,  nyílt  szavazással
hozza.

A tagok határozatukat  a határozatképesség megállapításánál  fgyelembe vet szavazatok többségével
hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezetség 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;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezetel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;

vagy

aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A közgyűlésről  jegyzőkönyvet  kell  felvenni,  amelyet  a  levezető  elnök,  a  jegyzőkönyvvezető  és  a  két
jegyzőkönyv  hitelesítő  ír  alá.  A  jegyzőkönyv  tartalmazza  a  határozatok  sorszámát,  a  döntésének
tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.



A  Közgyűlés  határozatát  –  az  alapszabály  vagy  törvény  eltérő  rendelkezése  hiányában  –  egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozot határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az
egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazat joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozot határozata szükséges.

A határozatokat a levezető elnök a meghozatalukat követően azonnal szóban kihirdet a Közgyűlés előt.

Az érintetekkel a határozatokat igazolható módon kell közölni.

 Elzktronikus hírközlő zszköz útján mzgtartot  özgyűlds:

 özgyűlds zlzktronikus hírközlő zszköz  útján is mzgtartható.  Az zlzktronikus hírközlő zszköz  útján
mzgtartásra  kzrülő   özgyűldst  az  zgyzsülzt  zlnökz  hívja  összz  a  napirzndrz  vonatkozó  rdszlztzs
tájdkoztatásnak a szavazatra jogosult tagok rdszdrz törtdnő mzgkülddsdvzl.

Az  zlzktronikus  hírközlő  zszköz  útján  mzgtartot  özgyűldst  illztőzn  a   özgyűldsrz  vonatkozó
általános szabályokat az it írt zltdrdszkkzl kzll alkalmazni.

A  mzghívónak  tartalmaznia  kzll  a   özgyűldszn  igdnybz  vzhztő  informatkai  alkalmazást  (Zoom,
Microsoft Tzams,  Skypz  stb.),  amzly  által  biztosítható  a  rdsztvzvők  azonosítása  ds  folyamatos,
kölcsönös  ds  korlátozásmzntzs  kommunikáció,  valamint  a   özgyűldszn  törtdnő  rdszvdtzlhzz
szüksdgzs,  az alkalmazáshoz tartozó bzldpdsi kódokat,  zlzktronikus címzt, tzlzfonszámot ds zgydb
információt.

Elzktronikus  hírközlő  zszköz  útján  a   özgyűlds  olyan  mzgoldás  (informatkai  zszköz  ds  szoftvzr)
alkalmazásával tartható mzg, amzly alkalmas a  özgyűldszn zlhangzotak kdp- ds hanganyagának
zlzktronikus formában törtdnő rögzítdsdrz úgy, hogy az utóbb is zllznőrizhztő lzgyzn. Nzm vzhztő
igdnybz olyan hírközlő zszköz vagy intzrnztkapcsolat, amzly a hangot nzm közvztt.

Elzktronikus hírközlő zszköz útján tartot  özgyűldst az zgyzsülzt zlnökz vzzzt lz, ds gondoskodik a
 özgyűlds  jzgyzőkönyvdnzk  zlkdszítdsdről.  A  jzgyzőkönyvbzn  rögzítzni  kzll  a   özgyűlds
mzgtartásának körülmdnyzit, az igdnybz vzt zlzktronikus hírközlő zszközt ds alkalmazást, valamint –
jzlznldt ív  kdszítdsz  hzlyzt –  a   özgyűldszn  zlzktronikus  hírközlő  zszköz  útján  rdszt  vzvő  tagok
adatait (ndv, lakcím). Az ily módon kdszült jzgyzőkönyvzt az zgyzsülzt zlnökz írja alá. A  özgyűldsről
kdszült  jzgyzőkönyv  alapjául  szolgáló,  a   özgyűlds  kdp-  ds  hanganyagát  tartalmazó  fzlvdtzlt  a
 özgyűldstől számítot hat hónap zltzltdvzl törölni kzll.

Elzktronikus hírközlő zszköz útján tartot  özgyűldszn a rdsztvzvők a szavazatukat kdzfzlatartással is
mzgzrősítzt  igzn”,  nzm”,  tartózkodom” kijzlzntdsszl szóban , avagy – amznnyibzn az igdnybz vzt
informatkai alkalmazás alkalmas chat funkcióra – chat funkció útján írásban adják lz, a fzlszólalási,
javaslatdtzli jogukat szabadon gyakorolhatják azzal, hogy zzirányú szánddkukat a lzvzzztő zlnöknzk
jzlzik, aki az adot jogot a számukra biztosítja.

Az  Egyzsülzt  tagjai  akadályoztatásuk  zsztdn  a  szzmdlyzs  jzlznldtzl  mzgtartot  özgyűldszn
tagságukból  zrzdő  jogaikat  szzmdlyzs  rdszvdtzl  hzlyzt zlzktronikus  hírközlő  zszközök
igdnybzvdtzldvzl  (pl.  mobiltzlzfon,  laptop,  asztali  számítógdp)  is  gyakorolhatják,  fzltdvz,  hogy  a
szavazat joggal  rzndzlkzzők  azonosítása,  valamint  közötük  a  kölcsönös  ds  korlátozásmzntzs
kommunikáció  a  szzmdlyzs  jzlznldtzl  mzgtartot  özgyűldszn  biztosítható,  ds  znnzk  alapján  az
zlzktronikus hírközlő zszköz útján törtdnő rdszvdtzlt az zgyzsülzt zlnökz zngzddlyzztz. 



Az Egyzsülzt közgyűldszi lzhztősdg szzrint szzmdlyzs rdszvdtzllzl zajlanak. Azoknak a tagoknak, akik
az  üldszn  zlzktronikus  hírközlő  zszköz  igdnybzvdtzldvzl  szzrztndnzk  rdszt  vznni,  z  szánddkukat
lzgalább három nappal az ülds napja zlőt bz kzll jzlzntzniük az zgyzsülzt zlnökdnzk, mzgjzlölvz a
kapcsolódás  módját,  tzlzfonszámát,  illztvz zgydb azonosítóját,  valamint  a   özgyűlds  dátumát.  Az
zgyzsülzt  zlnökz  a  bzjzlzntds  alapján  mzgvizsgálja  az  zgydrtzlmű  azonosítás  ds  a  kölcsönös
kommunikáció lzhztősdgdt, ds az ülds zlőt lzgalább zgy nappal drtzsít a tagot, hogy zngzddlyzzi-z a
 özgyűldszn  zlzktronikus  hírközlő  zszköz  útján  törtdnő  rdszvdtzlt.  Azokat  a  tagokat,  akik  z
szánddkukról  az  zgyzsülzt  zlnökdt  határidőbzn nzm tájdkoztatják,  illztőlzg akik  ilyzn kdrzlzmmzl
dltzk,  dz a   özgyűldst  mzgzlőzőzn lzgalább zgy nappal  mzgzrősítő  választ  nzm kaptak,  úgy kzll
tzkintzni, mint akik a közgyűldszn szzmdlyzszn vzsznzk rdszt.

Azon tag rdszdrz, aki az zgyzsülzt üldsdn zlzktronikus hírközlő zszköz igdnybzvdtzldvzl vzsz rdszt, a
jzlznldt ívzt a jzgyzőkönyvvzzztő kdszít zl, ds azon a tag saját kzzű aláírásának nzm kzll szzrzpzlniz,
jzlznldtdt, a hírközlő zszköz fajtáját ds az igdnybz vzt informatkai alkalmazást a jzgyzőkönyvbzn kzll
rögzítzni.

10.

Az Egyesület képviselő és ügyvezető szerve: 

Az Egyesület képviseletét az Elnökség látja el.

Az Elnökség 3 tagú, tagjai a Közgyűlés által megválasztot elnök, elnökhelyetes és ttkár.

A Közgyűlés az Elnökség tagjait 3 évre választja.

Vezető  tsztségviselő  az  a  nagykorú  személy  lehet,  akinek  cselekvőképességét  a  tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet vezető tsztségviselő az, akit  bűncselekmény elkövetése miat jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetet előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet vezető tsztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltltotak. Akit valamely foglalkozástól
jogerős bírói ítéletel eltltotak, az eltltás hatálya alat az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személy vezető tsztségviselője nem lehet.

Az  eltltást  kimondó  határozatban  megszabot időtartamig  nem  lehet  vezető  tsztségviselő  az,  akit
eltltotak a vezető tsztségviselői tevékenységtől.

Megszűnik a vezető tsztségviselői megbízatás:
a) a megbízás időtartamának lejártával;
b) visszahívással; 
c) lemondással; 
d) a vezető tsztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e) a  vezető  tsztségviselő  cselekvőképességének  a  tevékenysége  ellátásához  szükséges

körben történő korlátozásával;

a vezető tsztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A  vezető  tsztségviselő  megbízatásáról  az  egyesülethez  címzet,  az  egyesület  másik  vezető
tsztségviselőjéhez intézet nyilatkozatal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt
megkívánja, a lemondás az új vezető tsztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában
legkésőbb a bejelentéstől számítot hatvanadik napon válik hatályossá.

Két közgyűlés közöt időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a
Közgyűlés  hatáskörébe.  Döntéseiről,  intézkedéseiről  a  következő  közgyűlésen  az  Elnökség  köteles
beszámolni.



Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az  Egyesület  napi  ügyeinek  vitele,  a  hatáskörébe  tartozó  ügyekben  a  döntések

meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
d) az  egyesület vagyon kezelése,  a vagyon felhasználására és befektetésére  vonatkozó,  a

Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
f) az Elnökség által összehívot Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az egyesületel kapcsolatos kérdésekre;
h) a tagság nyilvántartása;
i) az Egyesület határozatainak, szervezet okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k) az  Egyesületet  érintő  megszűnési  ok  fennállásának  mindenkori  vizsgálata  és  annak

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 
l) tag felvételéről való döntés;

döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezetségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról – a
Közgyűlés, illetve tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezetség mellet – dönteni.

Az Elnökség üléseit szükség szerint,  de évente legalább kető alkalommal tarja.  Az elnökségi  ülést az
elnök legalább 5  nappal  az  ülés  időpontja  előt kiküldöt meghívóval  hívja  össze  írásban,  igazolható
módon.  Írásbeli  igazolható  módon  történő  kézbesítésnek  minősül  többek  közöt:  ajánlot vagy
tértvevényes küldeményként,  továbbá a tagnak az elektronikus levelezési  címére történő kézbesítés
azzal,  hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértvevény). Az elnökségi ülésre szóló
meghívó  tartalmazza  az  Egyesület  nevét,  székhelyét,  az  elnökségi  ülés  helyét,  idejét  és  a  javasolt
napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezetséggel kell rögzíteni,
hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

Az  Elnökség  ügyrendjét  maga  határozza  meg.  Határozatát  –  az  alapszabály  vagy  törvény  eltérő
rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes,
ha ülésén a szavazat jogában nem korlátozot elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi
tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.

Az egyesület vezető tsztségviselői:

a) Az egyesület elnöke:  Ábele Mária (an:  Antal  Mária címe: 1025 Budapest,  Törökvész út
143/a.) 

b)  Az elnökség tagja: Mörtl Mária ttkár (an: Tóth Erzsébet címe: 1014 Budapest, Úri u. 38.)

Az Elnök jogai és kötelességei:

– a  Közgyűlést  a  Ptk.  3:81.  §  (1)  bekezdésének  a)-c)  pontjaiban  foglaltak  bármelyikének
bekövetkezése esetén köteles összehívni. 

– a kiadások számláit ellenőrzi

– megbízólevelet ad ki a pénzügyek kezeléséhez, intézéséhez 

– az Egyesület vagyonáról a kezelőt elszámoltatja

– az Egyesületet képviseli, harmadik személyekkel való szerződéseket megköt

– intézkedéseit a Közgyűlés határozatainak megfelelően teszi meg

– a  tagságtól,  illetve  harmadik  személyektől  bármely  címen  befolyt  összeg  kezelését,  illetve
felhasználását ellenőrzi,

– az Egyesület tevékenysége során keletkezet dokumentációkat ellenőrzi

– az Elnökség és a Közgyűlés döntéseinek nyilvántartását naprakészen vezet.



Az elnökhelyetes jogai és kötelességei:

– az elnök munkáját elősegít

– az elnök akadályoztatása esetén az elnököt teljes hatáskörben helyetesít.

A ttkár jogai és kötelességei:

– az Egyesület folyó ügyeit intézi

– megbízot pénztáros esetén a pénztáros tevékenységét ellenőrzi és erről az elnöknek beszámol,

Amennyiben nincs külön a pénzügyek kezelésével megbízot pénztáros a ttkár további feladatai:

– az Egyesület pénzállományát kezeli,

– a számlákat kezeli és nyilvántartja,

– a pénztárkönyvet vezet,

– mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnököt értesít,

– a számlák hitelességét ellenőrzi.

11.

Az  Elnökség  határozatait  az  elnökségi  ülésen  szóban  kihirdet és  az  érintet tag(okk)al  a  határozat
meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az Egyesület
honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzít. Az elnökségi ülés
jegyzőkönyvét  aláírja  az  Elnökség  minden  jelenlévő,  a  közgyűlési  jegyzőkönyvet  az  Alapszabály  9.
pontjában meghatározot közgyűlési tsztségviselők írják alá.

A Közgyűlést levezető elnök a Közgyűlés által hozot határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a
határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesít.

Az elnök köteles mind a Közgyűlés, mind az Elnökség által hozot döntések nyilvántartását naprakészen
vezetni.

12.

Az  Egyesület  iratait,  bevételi  és  kiadási  bizonylatait  (pénztáros  hiányában)  a  ttkár  kezeli,  megbízot
pénztáros esetén a pénztáros tevékenységét ellenőrzi.

Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni.
A pénztáros az Elnökségnek alárendelten működik.

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

13.

Az  egyesület  törvényes  képviseletét  harmadik  személyekkel  szemben  az  elnök  látja  el,  az  elnök
akadályoztatása esetén az elnököt teljes hatáskörben az elnökhelyetes helyetesít.  A képviselet jog
gyakorlásának  terjedelme:  általános.  A  képviselet jog  gyakorlásának  módja:  önálló.  Az  egyesület
bankszámlája felet rendelkezési jog az elnököt és a ttkárt illet meg, önállóan.

AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

14.



A tagok által befzetet tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befzetés az Egyesület vagyonát
képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesület tagság bármilyen módon történő megszűnése
esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illet meg.

Az Egyesület a tagok által befzetet tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb jutatásaiból,  illetőleg a
külső  támogatók  által  jutatot,  vagy  pályázatokon  elnyert  összegekkel  gazdálkodik.  Az  Egyesület,
gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

A tagsági  díjakat  az  Egyesület  elsősorban a  fenntartási,-  ügyviteli  költségek,  valamint  az  Egyesületet
terhelő járadékok és adók megfzetésére használja fel.

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A
tagok azonban csak esedékes tagdíjbefzetésük mértékéig.

Az  egyesület  jogutód  nélküli  megszűnése  esetén  a  hitelezők  követeléseinek  kiegyenlítése  után
fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározot, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló
cél megvalósítására létrejöt közhasznú szervezetnek kell átadni, és az átadás eredményéről tájékoztatni
kell a nyilvántartó bíróságot.

Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzlet könyveket kell vezetni és azokat
az  üzletév végén le kell  zárni.  Az  üzletév végével  az  Egyesület  gazdálkodásáról  a  Közgyűlés  számára
mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást kell készíteni.

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadot támogatást a lehető
leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az
esetleges  maradvány  összegeket  hasonló  célok  támogatására  fordítja,  rendezvényeket  tart,  melyek
bevételeit a rendezvény céljában meghatározot körben használja fel.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

15.

Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

a) határozot időre jöt létre és a meghatározot időtartam eltelt;

b) megszűnése meghatározot feltétel bekövetkezéséhez kötöt és e feltétel bekövetkezet;

c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; 

d) az arra jogosult szerv megszüntet; 

e) megvalósítota célját

f) a céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg, vagy

g) tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tz főt.

feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesületet – vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő
eljárás lefolytatását követően – a bíróság a nyilvántartásból törli.

A jogutód nélkül megszűnt Egyesületnek a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona az Egyesület
tagjait,  tagság hiányában az alapítói jogok gyakorlóit illet meg olyan arányban, amilyen arányban ők
vagy jogelődjük az Egyesület javára vagyoni hozzájárulást teljesítetek.

A  jogutód  nélkül  megszűnt  Egyesület  tagjai  és  alapítója  a  felosztot vagyonból  való  részesedésük
mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégítet tartozásaiért. 




