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ALAPSZABÁLY
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítjuk meg az alábbi szövetség
alapszabályát:
1. A szövetség neve, székhelye, hatóköre
1.1. A szövetség neve: Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége
1.2. A szövetség rövidített neve: BEMOSZ
1.3. A szövetség angol nyelvű elnevezése: Hungarian Alliance of Patient Organisations
1.4. A szövetség angol nyelvű rövidített elnevezése: HAPO.
1.5. A szövetség székhelye: 1028 Budapest, Pasaréti út 139/B
1.6. A szövetség hatóköre országos.
2. A szövetség célja és tevékenysége
2.1. A szövetség célja a betegek jogainak képviselete és védelme annak érdekében, hogy
Magyarországon javuljon a betegellátás minősége, a betegbiztonság és a lakosság életminősége.
2.2. A szövetség a 2.1. pontban meghatározott céljainak elérése érdekében (alapcél szerinti
tevékenység)
a) összehangolja a tagszervezetek betegek érdekeivel kapcsolatos tevékenységét,
b) véleményt alkot a betegcsoportok érdekeit érintő társadalmi kérdésekben,
c) segítséget nyújt a betegjogok társadalmi szintű érvényesítéséhez,
d) a betegcsoportok érdekeivel összefüggő magyar és nemzetközi jó gyakorlatokat terjeszti,
e) elősegíti, hogy állapotától, hátterétől és gazdasági státuszától függetlenül országszerte minden
betegcsoport hozzáférhessen a lehető legjobb minőségű egészségügyi ellátáshoz és
tájékoztatáshoz.
f) képviseli a szövetség tagjait és a betegcsoportokat az országhatáron kívül
2.3. A szövetség a 2.2.pontban meghatározott tevékenységeivel az alábbi közfeladatok
teljesítését közvetlenül vagy közvetetten szolgálja:
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Közfeladat

Közfeladatot előíró jogszabályhely

Betegcsoportokat képviselő szervezetek
munkatársainak oktatása, képességfejlesztése a
következő témákhoz kapcsolódóan: népegészségügyi,
egészségfejlesztési, megelőzési feladatokban történő
részvételhez és közreműködéshez kapcsolódó
egészségnevelési feladatok

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
35.§(1) bekezdésében körülírt népegészségügyi,
a 37. § (1) és 37. § (2) bekezdésében körülírt
egészségfejlesztési, a 37. § (3) bekezdésében
leírt megelőzési feladatokban történő részvétel
és közreműködés a 38. § (1) bekezdésében
leírt egészségnevelési feladatok ellátásában.
Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- 2004. évi CXXXIV. törvény 5. § (3) a kutatásés innováció-politikai stratégia kialakításában; az
fejlesztésről és a technológiai innovációról, 30.
alapkutatás és a transzlációs, illetve klinikai kutatás
§ d) a tudományos technológiai innováció
elősegítése
szereplői közötti társadalmi párbeszéd segítése
A fogyatékkal vagy egészségkárosodással született
1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és
gyermekekkel foglalkozó betegszervezetek
a gyámügyi igazgatásról 17. § (1) j)
munkájának elősegítése informáló és tanácsadó
együttműködés az egyéb szervezetekkel
tevékenységgel.
észvételezés a gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében
A fogyatékkal vagy egészségkárosodással élők
2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő
érdekeinek és jogainak képviselete, segítése
bánásmódról és az esélyegyenlőség
szektorközi együttműködések segítségével. Részvétel előmozdításáról 3. § e) A különféle
egyeztető, törvényhozó fórumok munkájában.
betegségekkel és fogyatékossággal élők
társadalmi felzárkóztatásának,
esélyegyenlőségének elősegítése
A fogyatékkal vagy egészségkárosodással élő
fogyasztók érdekeinek/ jogainak érvényesítése,
fogyasztói problémák feltárása, fogyasztói jogok
érvényesülésének értékelése; fogyasztók képviselete; A betegek mint fogyasztók tv-ben biztosított
eljárás, vizsgálat, intézkedés kezdeményezése a
jogvédelme a 1997. évi CLV. tv. a
fogyasztói jogok/érdekek védelmében; tájékoztatás; a fogyasztóvédelemről 45. § (1) a)-k) alapján
tudatos fogyasztói magatartás elősegítése, a
fogyasztók tájékozottságának javítása, közvélemény
tájékoztatása

2.4. A szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet az alapcél szerinti tevékenysége
megvalósítása, illetve annak gazdasági feltételei biztosítása érdekében, kiegészítő jelleggel
folytathat, e tevékenység az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyeztetheti.
2.5. A szövetség a magyar államtól, vagy annak bármely közhatalmi szervétől, pártoktól
független, vallási és világnézeti szempontból semleges szervezet.
3. A szövetség tagjai
3.1. A szövetség tagja lehet minden olyan, Magyarországon bejegyzett egyesület és alapítvány,
amelynek célja a betegek érdekeinek képviselete, továbbá a szövetség célkitűzéseivel egyetért,
az alapszabály, a taggyűlés és az elnökség döntéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, a tagdíj
megfizetését vállalja, valamint rendelkezik egy tag ajánlásával.
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3.2. A belépési nyilatkozatot a szövetség elnökéhez kell benyújtani. A belépési nyilatkozat
tartalmazza a belépni kívánó egyesület vagy alapítvány nevét, székhelyét, a nyilvántartó bíróság
megjelölését és nyilvántartási számát, képviselőjének nevét, tisztségét, telefonszámát és elektronikus
levélcímét, továbbá a belépési szándék, valamint a 3.1. pontban foglaltak vállalásának
kinyilvánítását. A belépési nyilatkozathoz eredetben csatolni kell a szervezet bírósági
nyilvántartásban szereplő adatairól készített, harminc napnál nem régebbi kivonatot, továbbá – ha a
kivonat a szervezet képviseletében eljáró személy képviseleti jogának terjedelmére és jellegére való
utalást nem tartalmazza – egyszerű másolatban a szervezet képviselőjének aláírási címpéldányát.
3.3. A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat elfogadásával jön létre. Az elfogadásról az
elnökség a nyilatkozat kézhezvételétől számított harminc napon belül dönt. Az döntésről a
kérelmezőt – ajánlott vagy tértivevényes postai küldemény útján – értesíteni kell. Ha az elnökség
a belépési nyilatkozatot nem fogadja el, az értesítés kézhezvételétől számított harminc napon
belül beérkező írásbeli fellebbezésében a kérelmező kérheti, hogy a tagfelvétel tárgyában a soron
következő taggyűlés hozzon döntést. A fellebbezést a szövetség elnökéhez kell benyújtani.
3.4. A szövetség tagja jogosult részt venni a szövetség tevékenységében, rendezvényein,
taggyűlésén, a taggyűlésen felszólalni, indítványokat tenni, valamint szavazni, továbbá
választhat és választható a szövetség szerveibe.
3.5. A szövetség tagja
a) köteles megtartani az alapszabály rendelkezéseit,
b) köteles megtartani a taggyűlés határozatait,
c) köteles megtartani az elnökség határozatait,
d) köteles elősegíteni a szövetség céljainak elérését,
e) köteles a szövetség által nyilvántartott adataiban bekövetkező változásokat haladéktalanul az
elnöknek bejelenteni,
f) köteles a tagdíjat a naptári év június 30. napjáig banki átutalással megfizetni,
g) nem veszélyeztetheti a szövetség céljának megvalósítását.
3.6. A szövetség szervei által hozott jogsértő vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése
iránt bármely tag a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő
határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban
indokolt esetben a pert indító kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a
törvényszék hatáskörébe tartozik.
3.7. A tagsági jogviszony megszűnik a tag
a) kilépésével,
b) kizárásával,
c) törlésével,
d) jogutód nélküli megszűnésével.
3.8. A kilépést a tag írásban közli az elnökkel. A tagsági jogviszony a kilépésről szóló
nyilatkozatnak az elnök általi kézhezvételével szűnik meg.
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3.9. A szövetség elnöksége kizárhatja azt a tagot, aki az alapszabály rendelkezéseit szándékosan
megszegte, vagy aki a taggyűlés vagy az elnökség döntéseivel szándékosan ellentétes
magatartást tanúsított.
3.10. A szövetség elnöksége törli azt a tagot, aki a tagdíjat a szövetség elnökének a 3.5. pont f)
alpontjában meghatározott határidő eltelte utáni írásbeli, a jogkövetkezményekre való kifejezett
felhívást is tartalmazó felszólítása ellenére, az abban megjelölt, harminc napnál nem rövidebb
határidőn belül nem fizette meg.
3.11. A kizárásról, illetve a törlésről való elnökségi döntés előtt lehetőséget kell adni az érintett
tagnak, hogy védekezését az elnökség ülésén előadhassa. A kizárásról, illetve a törlésről hozott
elnökségi döntést a tagnak – ajánlott vagy tértivevényes postai küldemény útján – írásban kell
megküldeni, amely tartalmazza a tag rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről való
tájékoztatást is. Az elnökség döntésének meghozatalától a tag a tagsági jogviszonyból eredő
jogait – a jogorvoslathoz való jogot ide nem értve – nem gyakorolhatja, illetve nem terhelik a
tagsági jogviszonyból származó kötelezettségek.
A tag a döntés kézhezvételéről számított harminc napon belül beérkező írásbeli fellebbezésében
kérheti, hogy a kizárása, illetve törlése tárgyában a soron következő taggyűlés hozzon döntést. A
fellebbezést a szövetség elnökségéhez írásban kell benyújtani. Ha a tag a fellebbezés
benyújtásáig a tagdíjtartozását hiánytalanul megfizeti, az elnökség a tag törlését mellőzi.
A tagsági jogviszony a fellebbezés beérkezésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltével,
illetve a taggyűlésnek a kizárásról, illetve a törlésről hozott döntésével szűnik meg. A kizárásról,
illetve törlésről való taggyűlési döntés előtt lehetőséget kell adni az érintett tagnak, hogy
védekezését a taggyűlésen előadhassa. Ha a tag a taggyűlés döntéséig a tagdíjtartozását
hiánytalanul megfizeti, a taggyűlés a tag törlését mellőzi.
A kizárásról, illetve a törlésről hozott taggyűlési döntést a tag részére – ajánlott vagy
tértivevényes postai küldemény útján – írásban kell megküldeni, amely tartalmazza a tag
rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást is.
4. A szövetség taggyűlése
4.1. A taggyűlés a szövetség legfőbb szerve, amelyen a szövetség minden tagja azonos szavazati
joggal részt vehet. A szövetség tagja a taggyűlésen a törvényes képviseletére jogosult személy
útján, illetve a tag által teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselő útján
gyakorolhatja a tagságából fakadó jogait
4.2. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) az alapszabály megállapítása és módosítása,
b) a szövetség elnökének, elnökségi tagjainak, felügyelő-bizottság tagjainak megválasztása,
illetve visszahívása,
c) a szövetségbe tagként történő felvételt elutasító elnökségi döntéssel szembeni fellebbezésről
való döntés,
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d) a szövetség tagjának kizárásáról, illetve törléséről szóló elnökségi döntéssel szembeni
fellebbezésről való döntés,
e) a szövetség tagjai által fizetendő éves tagdíj meghatározása,
f) az éves költségvetés, valamint az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása,
g) az elnökség beszámolójának elfogadása,
h) a szövetség más szövetséggel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása,
i) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a taggyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.
4.3. A taggyűlés határozatképes, ha azon a szövetség tagjainak több mint a fele képviselője útján
jelen van. Ha a taggyűlés nem határozatképes, változatlan napirenddel megismételt ülést kell
tartani, amely – a taggyűlés összehívására vonatkozó szabályok szerint – a határozatképtelen
taggyűlést követően, későbbi időpontra hívható össze. A megismételt ülés a megjelent tagok
számától függetlenül határozatképes az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok
tekintetében, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit a meghívó tartalmazza.
A taggyűlés a kezdetén nyílt szavazással levezető elnököt, jegyzőkönyv-vezetőt, továbbá két
jegyzőkönyv-hitelesítőt választ.
A taggyűlés a határozatait, amennyiben az alapszabály másként nem rendelkezik, a jelenlévő
tagok több mint felének igenlő szavazatával hozza meg. A taggyűlés határozatait nyílt
szavazással hozza meg.

4.4. A taggyűlést legalább évi egy alkalommal össze kell hívni. A taggyűlést össze kell hívni
akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább egyötöde vagy a felügyelőbizottság – az ok és cél megjelölésével – kéri. A taggyűlést az elnökség hívja össze. Ha az
elnökség a felügyelő-bizottság kérelme ellenére a taggyűlést a kérelem kézhezvételétől számított
hatvan napon belüli időpontra nem hívja össze, a taggyűlés összehívására – ideértve a
megismételt taggyűlés összehívását is – a felügyelő-bizottság elnöke is jogosult.
A taggyűlésre az annak napirendjét, helyét és időpontját tartalmazó meghívót az elnökség
írásban vagy elektronikus úton úgy küldi meg a tagoknak, hogy a meghívó kézbesítése legalább
nyolc nappal az ülés tervezett időpontját megelőzően megtörténjen.
A taggyűlés napirendjére – bármely tag kezdeményezésére – az előzetesen kiküldött napirenden
nem szereplő kérdéseket is fel lehet venni, feltéve, hogy a taggyűlésen minden tag jelen van. A
napirendre vételről a taggyűlés kérdésenként dönt. Az előzetesen kiküldött napirenden nem
szereplő kérdéseket a taggyűlés megtartása előtt ismertetni kell.
A taggyűlésről a megválasztott jegyzőkönyv-vezető jegyzőkönyvet készít, amelyet a levezető
elnök, a jegyzőkönyv-vezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásával lát el. A jegyzőkönyv
tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a napirendet, az egyes napirendi pontokkal összefüggő
hozzászólók nevét, a hozzászólás tartalmának összefoglalását, a döntés tartalmát, időpontját és
hatályát, valamint az azt támogatók, illetve ellenzők arányát. A jegyzőkönyvhöz jelenléti ívet
kell csatolni, amely tartalmazza a részt vevő tagok nevét, székhelyét, képviselőjük nevét és
képviselőjük saját kezű aláírását. A jelenléti ívhez csatolni kell a 4.1. pont szerinti, teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazások eredeti példányát. Ha a meghatalmazás
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nem egy taggyűlésre szól, a jelenléti ívhez a meghatalmazást egyszerű másolatban kell csatolni az
arra való hivatkozással, hogy a meghatalmazás eredeti példánya mely jelenléti ív mellékleteként
lelhető fel. A jegyzőkönyvet annak elkészülte után az elnökség őrzi.
A taggyűlés ülése személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható.
A fizikai jelenléten kívül, a Taggyűlésen jelenlevőnek tekintendő a tag, ha elektronikus vagy
távközlési eszközzel folyamatosan követni tudja a Taggyűlésen történő eseményeket és ezen
keresztül módja van bekapcsolódni a megbeszélés folyamatába (kihangosított telefon, skype,
MSN, konferencia telefonvonalak, a Szövetség weboldala, stb). Az ehhez szükséges technikai
eszközöket a tagnak kell megszerveznie és biztosítania.
További feltétele a jelenlét elismerésének, hogy a Taggyűlés megkezdését megelőzően a tag
írásban jelentse be az Egyesület részére a nyilvántartott elektronikus címéről, hogy elektronikus
úton kíván bekapcsolódni a Taggyűlés menetébe, a kapcsolódás módját, telefonszámát illetve
egyéb azonosítóját, valamint megjelölve a Taggyűlés dátumát. A bejelentéshez csatolnia kell a
személyazonosításra alkalmas dokumentumának másolatát.
Ezt a bejelentést meg kell őrizni a jegyzőkönyv mellékleteként.
A fentiek szerint jelenlévő tag teljes joggal részt vehet a Taggyűlésen.
4.5. Az elnökség a taggyűlés döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A
döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A
nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának, valamint az azt támogatók,
illetve ellenzők arányának világosan ki kell derülnie. Amennyiben a taggyűlés az ott jelen nem
levő személyeket is érintő döntést hoz, a döntést az érintettekkel három munkanapon belül
igazolható módon írásban vagy elektronikus úton közölni kell.
5. A szövetség elnöksége
5.1. A szövetség elnökségét az elnök és négy elnökségi tag alkotja.
5.2. A szövetség elnöksége a szövetség ügyintéző szerve, amely a jogszabályoknak, az
alapszabálynak és a taggyűlés döntéseinek megfelelően a taggyűlés két ülése között vezeti és
irányítja a szövetség működését. Az elnökség első fokon dönt a tagfelvétel, a kizárás, továbbá a
tag törlése tárgyában. A szövetség elnöksége jogosult dönteni továbbá mindazon, a szövetséget
érintő kérdésekben, amelyek nem tartoznak a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe.
5.3. A szövetség elnökévé, illetve elnökségi tagjává az választható meg, aki
a) cselekvőképes,
b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
c) aki
ca) magyar állampolgár,
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cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezik, vagy
cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya
alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel
rendelkezik.
5.4. A szövetség elnöke
a) önállóan képviseli a szövetséget,
b) egy másik elnökségi taggal együttesen jogosult rendelkezni a szövetség bankszámlája felett,
c) gyakorolja a munkáltatói jogokat a szövetség munkavállalói felett,
d) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az alapszabály a hatáskörébe utal, illetve
amelyekkel a taggyűlés vagy az elnökség megbízza.
5.5. Az elnökségi tag
a) segíti az elnök tevékenységét,
b) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a taggyűlés, az elnökség vagy az elnök megbízza.
5.6. Összeférhetetlenségi szabályok.
a) Az elnök és az elnökségi tagok a Szövetségben valamint az ezekkel összeegyeztethető
célokért tevékenykedő szervezetekben tölthetnek be tisztséget.
b) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
c) Nem minősül előnynek a szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szövetség által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
d) Közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet az Elnökség tagja az a
személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
 amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
e) Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során közeli hozzátartozónak minősülő
személyek körét a Polgári Törvénykönyv 685. § b./ pontja határozza meg.
5.7. A szövetség elnökét, illetve az elnökség tagot a szövetség taggyűlése választja meg három
évre. Ha a szövetség elnökének vagy elnökségi tagjának megbízatása a megbízatási idejének
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letelte előtt megszűnik, a taggyűlés az új elnököt, illetve elnökségi tagot a többi elnökségi tag
megbízatási idejéből hátralevő időre választja meg.
5.8. A szövetség elnökének, illetve elnöksége tagjának megbízatása megszűnik, ha
a) a megbízatási ideje letelik,
b) a szövetség taggyűlése visszahívja,
c) lemond, vagy
d) meghal.
5.9. A szövetség taggyűlése a szövetség elnökét, illetve elnökségi tagját – új elnök, illetve
elnökségi tag haladéktalan, illetve egyidejű megválasztása mellett – visszahívhatja, ha az
a) a tisztségéből származó feladatait nem látja el,
b) nem felel meg az 5.3. vagy 5.6. pontban meghatározott feltételeknek, vagy
c) magatartásával a szövetség céljainak elérését veszélyezteti.
5.10. Az elnök, illetve az elnökségi tag írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat e
megbízatásáról. A lemondó nyilatkozatot az elnök az elnökség részére, az elnökségi tag az elnök
részére küldi meg. Az új elnök, illetve az új elnökségi tag megválasztása érdekében a szövetség
taggyűlését harminc napnál nem távolabbi időpontra össze kell hívni.
5.11. Az elnökséget legalább háromhavonta egy alkalommal össze kell hívni. Az elnökség akkor
határozatképes, ha az ülésen tagjainak több, mint afele jelen van. Az elnökség ülésén a
felügyelő-bizottság elnöke és tagjai is részt vehetnek. Az elnökség a határozatait a jelenlévő
elnökségi tagok több mint felének szavazatával, nyílt szavazással hozza.
Az elnökség üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél
megjelölésével – az elnökség bármely tagja, illetve a felügyelő-bizottság írásban kérheti az
elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az
elnökség ülésének tizenöt napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök e
kötelezettségének nem tesz eleget, az elnökség összehívására az azt kezdeményező tag, illetve a
felügyelő-bizottság elnöke is jogosult. Az ülés összehívása úgy történik, hogy az elnök vagy az
elnökség összehívására jogosult elnökségi tag, illetve a felügyelő-bizottság elnöke a napirend
megküldésével együttesen az ülés helyét és időpontját írásban vagy elektronikus úton – a
tervezett ülés előtt legalább öt nappal kézbesített meghívóban – közli az elnökség tagjaival,
valamint a felügyelő-bizottság elnökével. Az elnökség napirendjére az előzetesen kiküldött
napirenden nem szereplő mindazon kérdéseket is fel kell venni, amelyek megtárgyalását az
elnökség bármely tagja kezdeményezi, feltéve, hogy az elnökség ülésén az elnökség minden
tagja jelen van.
Az elnökség üléséről az elnök jegyzőkönyvet készít, amelyet az elnökség jelenlévő tagjai, illetve
– ha az ülésen részt vett – a felügyelő-bizottság elnöke aláírásukkal látnak el. A jegyzőkönyv
tartalmazza az elnökségi ülés helyét és idejét, a résztvevőket, a napirendet, az egyes napirendi
pontokkal összefüggő hozzászólók nevét, a hozzászólás tartalmának összefoglalását, a döntés
tartalmát, időpontját és hatályát, valamint az azt támogatók, illetve ellenzők megjelölését. A
jegyzőkönyvet annak elkészülte után az elnök őrzi.
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Az elnök az elnökség határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet, amelyből a határozat
tartalmának, időpontjának és hatályának, valamint az azt támogatók, illetve ellenzők
személyének világosan ki kell derülnie. Amennyiben az elnökség az ott jelen nem levő
személyeket is érintő döntést hoz, a döntést az érintettekkel három munkanapon belül
haladéktalanul és igazolható módon, írásban vagy elektronikus úton közölni kell.
5.12. Az elnökség ülése személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható.
A fizikai jelenléten kívül az elnökségi ülésen jelenlevőnek tekintendő a tag, ha elektronikus vagy
távközlési eszközzel folyamatosan követni tudja az elnökségi ülésen történő eseményeket és
ezen keresztül módja van bekapcsolódni a megbeszélés folyamatába (kihangosított telefon,
skype, MSN, konferencia telefonvonalak, a Szövetség weboldala, stb). Az ehhez szükséges
technikai eszközöket a tagnak kell megszerveznie és biztosítania.
További feltétele a jelenlét elismerésének, hogy az elnökségi ülés megkezdését megelőzően a tag
írásban jelentse be az Egyesület részére a nyilvántartott elektronikus címéről, hogy elektronikus
úton kíván bekapcsolódni az elnökségi ülés menetébe, a kapcsolódás módját, telefonszámát
illetve egyéb azonosítóját, valamint megjelölve az elnökségi ülés dátumát. A bejelentéshez
csatolnia kell a személyazonosításra alkalmas dokumentumának másolatát.
Ezt a bejelentést meg kell őrizni a jegyzőkönyv mellékleteként.
A fentiek szerint jelenlévő tag teljes joggal részt vehet az elnökségi ülésen.
5.13. Az elnökség a két taggyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a taggyűlés előtt
beszámol, amelynek elfogadásáról a taggyűlés külön határoz.
5.14. Az elnök és az elnökségi tag e tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, részükre a
taggyűlés költségtérítést állapíthat meg.
5. A szövetség felügyelő-bizottsága
6.1. A szövetség gazdálkodását, valamint az elnökség működését felügyelő-bizottság ellenőrzi.
A pénzügyi terv és az éves beszámoló taggyűlés elé terjesztéséhez a felügyelő bizottság előzetes
véleményezése szükséges.
6.2. A felügyelő-bizottság tagjai együttesen vagy egyenként az elnökségtől, illetve annak
tagjaitól jelentést, a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhetnek,
továbbá korlátozás nélkül betekinthetnek a szövetség könyveibe és irataiba, azokat
megvizsgálhatják.
6.3. A felügyelő-bizottság, illetve a felügyelő-bizottság tagjai a felügyelő-bizottság útján köteles
az elnökséget tájékoztatni, illetve annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást,
hogy a szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a szövetség érdekeit egyébként
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súlyosan sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség döntését teszi szükségessé, vagy ha
az elnökség vagy annak tagja felelősségét megalapozó tény merült fel.
6.4. Ha az elnökség a felügyelő-bizottság kezdeményezése ellenére a szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a felügyelő-bizottság köteles a taggyűlés összehívását kezdeményezni.
6.5. A szövetség felügyelő bizottságának három tagját a szövetség taggyűlése választja meg öt
évre. Ha a felügyelő-bizottság tagjainak megbízatása a megbízatási idejének letelte előtt
megszűnik, a taggyűlés az új felügyelő-bizottsági tagot a többi felügyelő-bizottsági tag
megbízatási idejéből hátralevő időre választja meg.
6.6 A felügyelő bizottság a tagjai közül elnököt választ, akit a felügyelő-bizottság e tisztségéből
új elnök választása mellett bármikor visszahívhat.
6.7. A felügyelő-bizottság tagjává az választható meg, aki
a) cselekvőképes,
b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
c) aki
ca) magyar állampolgár,
cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezik, vagy
cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya
alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel
rendelkezik.
6.8. Összeférhetetlenségi szabályok.
a) A felügyelő bizottság tagjai a Szövetségben valamint az ezekkel összeegyeztethető célokért
tevékenykedő szervezetekben tölthetnek be tisztséget.
b) A felügyelő bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján
 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
c) Nem minősül előnynek a szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szövetség által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
d) Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, az a személy, aki
 a szövetség elnöke vagy tagja,
 a szövetséggel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
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e)

a szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve
 a fenti pontokban meghatározott személyek Polgári Törvénykönyv szerinti közeli
hozzátartozója
A szövetség megszűntét követő három évig nem lehet a felügyelő bizottság tagja az a
személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
 amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.

6.9. A felügyelő-bizottság tagjának megbízatása megszűnik, ha
a) a megbízatási ideje letelik,
b) a szövetség taggyűlése visszahívja,
c) lemond, vagy
d) meghal.
6.10. A szövetség taggyűlése a felügyelő-bizottság tagját – új tag haladéktalan, illetve egyidejű
megválasztása mellett – visszahívhatja, ha az
a) a tisztségéből származó feladatait nem látja el,
b) nem felel meg az 6.7. vagy 6.8. pontban meghatározott feltételeknek, vagy
c) magatartásával a szövetség céljainak elérését veszélyezteti.
6.11. A felügyelő-bizottság tagja írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat e megbízatásáról.
A lemondó nyilatkozatot az elnökség részére kell megküldeni. A felügyelő-bizottság új tagja
megválasztása érdekében a szövetség taggyűlését harminc napnál nem távolabbi időpontra össze
kell hívni.
6.12. A felügyelő-bizottságot legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen minden tagja jelen van. A felügyelő-bizottság a
határozatait a jelenlévő tagok több mint felének szavazatával, nyílt szavazással hozza.
A felügyelő-bizottság üléseit a felügyelő-bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés
összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelő-bizottság bármely tagja írásban kérheti a
felügyelő-bizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles
intézkedni a felügyelő-bizottság ülésének tizenöt napon belüli időpontra történő összehívásáról.
Az ülés összehívása úgy történik, hogy a felügyelő-bizottság elnöke a napirend megküldésével
együttesen az ülés helyét és időpontját írásban vagy elektronikus úton – a tervezett ülés előtt
legalább öt nappal kézbesített meghívóban – közli a felügyelő-bizottság tagjaival. A felügyelő-
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bizottság napirendjére az előzetesen kiküldött napirenden nem szereplő mindazon kérdéseket is
fel kell venni, amelyek megtárgyalását a felügyelő-bizottság bármely tagja kezdeményezi.
A felügyelő-bizottság üléséről a felügyelő-bizottság elnöke jegyzőkönyvet készít, amelyet a
felügyelő-bizottság tagjai aláírásukkal látnak el. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és
idejét, a napirendet, az egyes napirendi pontokkal összefüggő hozzászólók nevét, a hozzászólás
tartalmának összefoglalását, a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, valamint az azt támogatók,
illetve ellenzők megjelölését. A jegyzőkönyvet annak elkészülte után a felügyelő-bizottság
elnöke őrzi.
A felügyelő-bizottság elnöke a felügyelő-bizottság határozatairól folyamatos nyilvántartást
vezet, amelyből a határozat tartalmának, időpontjának és hatályának, valamint az azt támogatók,
illetve ellenzők személyének világosan ki kell derülnie. Amennyiben a felügyelő-bizottság az ott
jelen nem levő személyeket is érintő döntést hoz, a döntést az érintettekkel három munkanapon
belül haladéktalanul és igazolható módon, írásban vagy elektronikus úton közölni kell.
6.13. A felügyelő bizottság ülése személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható.
A fizikai jelenléten kívül, a felügyelő bizottsági ülésen jelenlevőnek tekintendő a tag, ha
elektronikus vagy távközlési eszközzel folyamatosan követni tudja a felügyelő bizottsági ülésen
történő eseményeket és ezen keresztül módja van bekapcsolódni a megbeszélés folyamatába
(kihangosított telefon, skype, MSN, konferencia telefonvonalak, a Szövetség weboldala, stb). Az
ehhez szükséges technikai eszközöket a tagnak kell megszerveznie és biztosítania.
További feltétele a jelenlét elismerésének, hogy a felügyelő bizottsági ülés megkezdését
megelőzően a tag írásban jelentse be az Egyesület részére a nyilvántartott elektronikus címéről,
hogy elektronikus úton kíván bekapcsolódni a felügyelő bizottsági ülés menetébe, a kapcsolódás
módját, telefonszámát illetve egyéb azonosítóját, valamint megjelölve a felügyelő bizottsági ülés
dátumát. A bejelentéshez csatolnia kell a személyazonosításra alkalmas dokumentumának
másolatát.
Ezt a bejelentést meg kell őrizni a jegyzőkönyv mellékleteként.
A fentiek szerint jelenlévő tag teljes joggal részt vehet a felügyelő bizottsági ülésen.
6.14. A felügyelő-bizottság tagjai e tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, részükre a
taggyűlés költségtérítést állapíthat meg.
7. A szövetség gazdálkodásának szabályai
7.1. A szövetség bevételeit képezik
a) a tagdíjak,
b) a szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevétel,
c) az adományok,
d) a befektetési tevékenységből származó bevétel,
e) az a)-d) pont hatálya alá nem tartozó, egyéb bevételek.
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7.2. A szövetség kiadásait képezik
a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
c) a szövetség működési költségei,
d) az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása,
e) az a)-d) pontok alá nem tartozó egyéb költségek.
7.3. A szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban
meghatározott alapcél szerinti tevékenységére fordítja.
7.4. A szövetség a pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít, amelyet
az elnökség előterjesztésére a taggyűlés fogad el.
7.5. Az előző év gazdálkodásáról szóló, a számviteli törvény szerinti beszámolót az elnökség
terjeszti a taggyűlés elé jóváhagyás végett.
7.6. A szövetség bankszámlája felett a szövetség elnöke önállóam jogosult rendelkezni.
8. A szövetség megszűnése
8.1. A szövetség megszűnik, ha
a) a szövetség másik szövetséggel egyesül (összeolvad, beolvad),
b) a szövetség taggyűlése a feloszlásáról határoz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja
megszűnését,
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
és a szövetséget a nyilvántartásból törlik.
8.2. A 8.1. pont b)-e) pontjaiban foglalt esetekben a szövetség jogutód nélkül szűnik meg. A 8.1.
pont b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontjában foglalt esetekben
pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.
8.3. A taggyűlés nem dönthet a szövetség feloszlásáról, ha a szövetséggel szemben lefolytatott
végrehajtás eredménytelen volt vagy a szövetség fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.
8.4. A szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó
vagyon a taggyűlés által kijelölt civil szervezetet illeti meg. Ha a taggyűlés ilyen civil szervezetet
nem jelöl ki, a megmaradt vagyont az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani. A
megmaradt vagyon felhasználásának módját az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott
módon kell nyilvánosságra hozni.
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9. Nyilvánosság
9.1 A Szövetség taggyűlései, elnökségi és felügyelő-bizottsági ülései nyilvánosak.
9.2 A Szövetség beszámolóit, közhasznúsági mellékleteit a jogszabályban foglaltak szerint teszi
közzé.
10. Vegyes és záró rendelkezések
10.1. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény és a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
10.2. A szövetség induló vagyonát képezi az alapító tagok által a 2013. évre fizetendő mindösszesen
195.000 Ft azaz egyszázkilencvenötezer forint tagdíj, amelyet az alapítóknak a szövetség
bejegyzésének jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell rendelkezésre bocsátaniuk.

Budapest, 2013.09.21

