Autizmus a Családban Debrecen Egyesület
ALAPSZABÁLYA
amely készült a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezései
alapján.
1.

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

1.1

Az Egyesület neve: Autizmus a Családban Debrecen Egyesület (továbbiakban:
Egyesület)

1.2

Az Egyesület székhelye: Magyarország, 4031 Debrecen,
Kishegyesi utca 38. X/78.

1.3

Az Egyesület működési területe Hajdú-Bihar Megye közigazgatási területe

1.4

Az Egyesület működését jelen Alapszabály, az egyéb belső szabályzatok, valamint az
egyesületekre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján végzi. Az Egyesület közvetlen
politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól, egyéb politikai
szervezetektől és egyházaktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és
azoktól anyagi támogatást nem fogad el, továbbá országgyűlési képviselői, megyei,
helyi önkormányzati választáson jelöltet nem állít. A szervezet nem zárja ki, hogy
szolgáltatásaiból tagjain kívüli személyek és szervezetek is részesülhessenek.

1.5

Az Egyesület nyilvántartott tagokkal rendelkező jogi személy.

2.

Az Egyesület célja és tevékenysége, alapelvei
Az Egyesület kiemelt célja: tagjai, illetve tagságtól függetlenül minden autizmussal
élő ember, valamint családtagja egyéni és közös érdekeinek szervezett képviselete,
védelme.

2.1

Az Egyesület célja és tevékenysége

2.1.1 Információnyújtással, tanácsadással, hivatalos ügyek intézésének segítésével,
érdekképviselettel, segíti az autizmusban érintett gyermekek, felnőttek valamint
hozzátartozóik számára a megfelelő egészségügyi, közoktatási, kulturális és szociális
ellátásokhoz való hozzájutást, illetve társadalmi integrációjukat.
2.1.2 Kapcsolatot tart fenn olyan állami és civil szervezetekkel, melyek célja és feladata az
autizmussal élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése.
2.1.3 Az autizmussal élő gyermekek szülei és gondozói számára elsősorban a gyakorlati
tapasztalatokon alapuló tudásbázis kiépítésére törekszik annak érdekében, hogy a
rendelkezésre álló információk minden érintett számára hozzáférhetővé váljanak.
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2.1.4 Törekszik arra, hogy céljainak megvalósítására anyagi forrásokat kutasson fel, és
tegyen elérhetővé.
2.1.5 Szülősegítő programot hoz létre, melyen keretében elősegíti minden olyan tapasztalat,
információ megosztását, melyek az autizmussal élő gyermekek szülei és gondozói
számára hasznosak lehetnek. A program megvalósítása érdekében internetes honlapot
szerkeszt, levelezőlistát hoz létre, és igénybe vesz minden olyan eszközt, amely
alkalmas arra, hogy a program céljai megvalósulhassanak.
2.1.6 Szabadidős, kulturális programok, nyári táborok szervezése
spektrumzavaros gyermekek, illetve családtagjaik részére.

az

autizmus

2.1.7 Autizmussal kapcsolatos előadásokat, rendezvényeket, programokat szervez szülők,
pedagógusok, gyerekek számára. Szakmai konferenciákat szervez.
2.1.8 Nyitott irodát működtet.
2.1.9 Fejlesztő központot hoz létre.
2.1.10 Segíti a szakemberek, vagy laikus szülők képzését, továbbképzését. Elősegíti az
autizmussal élő gyermekek nevelésével, képzésével és ellátásával foglalkozó szülők és
szakemberek képzésének megszervezését.
2.1.11 Autizmussal kapcsolatos, idegen nyelven megjelent cikkeket, kiadványokat fordíttat és
terjeszt.
2.1.12 A közoktatás területén osztályfőnöki órák keretében érzékenyítő programsorozat
általános- és középiskolások részére, ahol a foglalkozások célja a fiatalok fogékonnyá
tétele a fogyatékkal élő gyerekek elfogadására, segítésére.
2.1.13 A tömegkommunikációs eszközök felhasználásával, interaktív honlap fejlesztéssel és
működtetésével, előadások szervezésével, szak- és ismeretterjesztő kiadványok
megjelenésének támogatásával vagy kiadásával igyekszik a nyilvánossággal az
autizmust, mint átható fejlődési zavart megismertetni a társadalom figyelmének és
segítő támogatásának elnyerésére.
2.1.14 Szervezett képzéssel, tanácsadással, tapasztalatcserével segíti a családokat autista
gyermekük nevelésében, ellátásában, problémáik megoldásában.
2.1.15 Hatékonysága fokozására és az autista egyének problémáinak egyetemes jellegét
felismerve kapcsolatokat vesz fel és tart fenn külföldi, nemzetközi, illetve hazai
hasonló célú szervezetekkel.
2.1.16 Kortárs segítő csoportokat szervez autizmus spektrumzavarral élő gyermekek részére,
és segíti működésüket.
2.1.17 Az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek részére autizmus specifikus fejlesztő, és
kiegészítő terápiás foglalkozásokat szervez (1998. évi XXVI. törvény 13. §)
2.2

Az Egyesület alapelvei
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2.2.1 Az Egyesület céljai elérésére, feladatai ellátására Magyarország Alaptörvénye, illetve
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, az Autism-Europe által 1992-ben Hágában
elfogadott „Autizmussal élő személyek jogi chartája”, valamint az Európa-parlament
1995. december 3-án a fogyatékkal élők érdekében hozott diszkrimináció-ellenes
záradéka, illetve az Európai Fogyatékosügyi Kongresszus 2002. évi Madridi
Nyilatkozata által biztosított minden eszközt felhasznál, beleértve
a) az anyagi, szellemi, szervezési erőforrások felkutatását és felhasználását
b) az állami, önkormányzati és szakmai szervek felé való javaslattételt,
c) az autizmusban érintettek közös, illetve egyéni jogainak, szükségleteinek képviseletét
2.2.2 Működésében biztosítja tagjai teljes egyenlőségét, a demokratikus formákat, és azokat
elvárja az illetékes partnerektől is.
2.2.3 Az Egyesület által szervezett szülőcsoportokon bárki, tagsági viszonyára tekintet
nélkül részt vehet, a tanácsadó szolgáltatásban mindenki részesülhet.
2.2.4 Az Egyesület nevében vagy részére történő adományszerzés nem járhat a személyek
zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az
Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Egyesület írásbeli
meghatalmazása alapján végezhető.
2.2.5 Az Egyesület a működés és szolgáltatások igénybevételi módját, a beszámolók, a
döntések szövegét az egyesületi honlapon történő közléssel hozza nyilvánosságra.
3.

Az Egyesület tagsága, a tagok jogai és kötelességei

3.1

Az Egyesület tagsága

3.1.1 Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen
Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja, és tagfelvételi kérelmét az
Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra
vonatkozóan, hogy az Egyesület alapszabályát ismeri és az Egyesület céljait,
szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.
3.1.2 A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A
tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi
határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő
elfogadásával jön létre. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye
nincs.
3.1.3 Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást
vezetni.
3.1.4
a)
b)
c)
d)
e)

Az Egyesület tagja
részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein
választhat és választható az Egyesület szerveibe
köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek
nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását
köteles a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben
megfizetni
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3.1.5 Az egyesületi tag kérelmére az Elnökség egyedi elbírálás alapján a tagot a tárgyévben
mentesítheti a tagdíj megfizetése alól.
3.1.6 Az egyesületi tagság megszűnik:
a) a természetes személy halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód
nélküli megszűnésével
b) a kilépés írásbeli bejelentésével
c) kizárással
d) ha az Egyesület megszűnik
e) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával
3.1.7 Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökségnek. A kilépés az Elnökség
részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos. A tagsági jogviszony
kilépéssel írásban, indoklás nélkül, bármikor megszüntethető. A tagsági jogviszony
megszűnésekor a tag a nyilvántartásból törlendő.
3.1.8 A közgyűlés a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok több, mint kétharmados
szavazattöbbségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki(t):
a) a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat – az Elnökség által küldöttírásbeli felszólításra sem fizeti be
b) az Alapszabály megsértésével az Egyesületnek erkölcsi vagy anyagi kárt okoz
c) bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéli
3.1.9 Kizárás előtt az érintett tagot meg kell hallgatni, lehetőséget biztosítva védekezésének
előterjesztésére. A kizárást indoklással ellátott határozatba kell foglalni. Az
indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket, körülményeket,
bizonyítékokat és fel kell hívni a figyelmet a jogorvoslat lehetőségére. A kizárásról az
érintettet határozattal értesítik, amely döntés ellen a kézhezvételtől számított 30 napon
belül az illetékes Bírósághoz fordulhat.
3.1.10 A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és
teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak
személyesen gyakorolhatja, meghatalmazott képviseletnek nincs helye.
3.2

A tagok jogai és kötelességei

3.2.1
a)
b)
c)
d)
e)

Az Egyesület tagjainak jogai:
tanácskozási, észrevételi és szavazati joggal részt vehet az Egyesület tevékenységében
az Egyesület bármely tisztségére választható
jogosult ajánlást, javaslatot tenni az Egyesület testületeinek, tisztségviselőinek
jogosult a közösen vállalt feladatokat számon kérni
bírálatot gyakorolhat, észrevételt, javaslatot tehet az Egyesület tevékenységével
kapcsolatban
f) joga van az Egyesület törvényes működését figyelemmel kísérni, szervezeten belül
vagy a törvényes keretek között jogorvoslatot kérni
g) igénybe veheti az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat és támogatásokat
h) a teljes és korlátozott cselekvőképességgel rendelkező, valamint a
cselekvőképességgel nem rendelkezők közül a gondnokság alá helyezés nélkül
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cselekvőképtelen nagykorú tag választási joga korlátlan. A többi cselekvőképtelen tag
törvényes képviselője útján gyakorolhatja választási jogát
i) az Egyesület szakmai segítséget nyújt cselekvőképtelen és korlátozottan
cselekvőképes tagjainak abban, hogy az Alapszabályban biztosított jogaikkal
élhessenek
j) a tagok jogosultak Egyesületi tagságuk tényét dokumentumaikon feltüntetni
3.2.2 A tagok kötelességei:
a) a tag köteles az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását lehetőségeihez képest
előmozdítani
b) köteles az Alapszabály előírásait, az Egyesület testületeinek határozatait betartani
c) a Közgyűlés által meghatározott összegű tagsági díjat megfizetni
d) a tag az Egyesület céljának megvalósítását, valamint tevékenységét nem
veszélyeztetheti
e) az Egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya
keletkezésében évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony
létesítésétől számított 8 napon belül köteles az Egyesület házipénztárába vagy az
Egyesült bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.
4.

Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok

4.1

Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. Az
Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az
Egyesület ügyvezető szerve, az Elnökség irányítja és látja el. Az Egyesület vezető
tisztségviselői: az Elnök és két alelnök.

4.2

Az Egyesület ügyvezető szervének tagja az lehet, aki a Ptk. 3:22 §-ában meghatározott
feltételeknek megfelel és jelen Alapszabály 6.1 pontjában foglaltak szerint
megválasztották.

4.3

A vezető tisztségviselők, illetve az ennek jelölt személyek kötelesek az Egyesületet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is
betöltenek.

4.4

Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése
miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos következmények alól nem mentesül.

4.5

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit a foglalkoztatástól jogerősen eltiltottak (Ptk.
3:22 § (5) bekezdés) és akinek az összeférhetetlenség kizárja a megválasztását.

4.6

Összeférhetetlenségi szabályok

4.6.1 A döntéshozó szerv, valamint ügyintéző szerv határozathozatalában nem vehet részt az
a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
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4.6.2 Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatása keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület
tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő, cél
szerinti juttatás.
5.

A Közgyűlés

5.1

Az Egyesült legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy
alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott
határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá
köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri.
(1) Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést 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.
(2) Az (1) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.

5.2

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
az Alapszabály megállapítása és módosítása
az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, ha
a törvény eltérően nem rendelkezik
az Elnökség éves beszámolójának -ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület
vagyoni helyzetéről szóló jelentésének- elfogadása
az Egyesület más szervezettel való egyesülésének vagy az egyesület megszűnésének
kimondása, egyesülésének és szétválásának elhatározása
az Elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
döntés hitelfelvételről
az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás
a tagdíj összegének, megfizetése módjának meghatározása
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az Egyesülettel munkaviszonyban áll
döntés mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály, vagy alapszabály a hatáskörébe
utal
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt
a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és más egyesületi
szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés
a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
és

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n) a végelszámoló kijelölése.
5.3

A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi nyilvántartott tag előzetes írásbeli
értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább öt
naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség
esetén megtartandó esetleges megismételt Közgyűlés helyének és dátumának pontos
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megjelölésével. A Közgyűlés nyilvános. A Közgyűlést az Elnök, akadályoztatása
esetén az Alelnök, vagy megbízottja vezeti le.
A meghívónak tartalmaznia kell
a) a jogi személy nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell
feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben
álláspontjukat kialakíthassák.
5.4

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint
fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti
meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a megjelentek létszámától
függetlenül akkor határozatképes, ha azon körülményekre történő felhívás, miszerint a
megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, az eredeti
meghívóban szerepel, továbbá akkor, ha az ismételt Közgyűlés időpontja az eredeti
közgyűléssel együtt kerül kitűzésre, és az eredeti napirendi kérdésekben, az eredeti
napra és helyszínre történik a meghívás. Amennyiben a megismételt Közgyűlés más
napra kerül összehívásra, erről a tagokat az általános szabályok szerint külön kell
értesíteni oly módon, hogy a tagságot tájékoztatni kell, hogy az ismételt Közgyűlés
megtartására az eredeti Közgyűlés határozatképtelensége miatt, az eredeti pontok
tekintetében kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes és
megtartható.

5.5.1 A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal
rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza (a javaslat elfogadásához a jelenlévő
tagok több, mint felének igen szavazata szükséges), kivéve, ha jelen Alapszabály a
tagok kétharmados szavazati többségét írja elő. Tagkizárásra vonatkozó döntés
meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az
egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
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;
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.
5.5.2 A határozat meghozatalakor minden esetben fel kell tüntetni a szavazati arányt, a
végrehajtás időpontját és a végrehajtásért felelős nevét.
5.5.3 A határozat jelölése minden évben időrendi sorszámmal és az ülés időpontjának
feltüntetésével történik.
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5.6

A Közgyűlés döntéseit nyílt szavazással hozza, a nyílt szavazás kézfelemeléssel
történik. Személyi ügy tárgyalásakor a jelenlévő tagok bármelyikének kérésére titkos
szavazást kell tartani. Titkos szavazásnál a szavazatszámlálást az Elnökség végzi,
amely megállapítja és közli a szavazás eredményét.

5.7

Közgyűlés vezető:
megnyitja a közgyűlést
megállapítja a határozatképességet és azt a közgyűlés időtartama alatt folyamatosan
figyelemmel kíséri
előterjeszti a közgyűlés napirendjét
az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódóan a vitát megnyitja, vezeti, lezárja
megadja a szót a megjelent tagoknak
szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat
megállapítja a szavazás eredményét és kihirdeti a döntését
az ülés lezárása előtt a tagok kérdéseire, felvetéseire megadja a lehetőséget

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
5.8

A Közgyűlési határozatok tartalmát a tagsággal közölni kell, amely történhet a
Közgyűlés előtt történő felolvasással, elektronikus vagy postai úton történő
megküldéssel. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat tartalmazó
jegyzőkönyvet időrendi sorrendben lefűzve tárolni.

5.9

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent tagok és meghívottak
nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű
eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza. A jegyzőkönyv elkészítéséről az
Elnök, vagy megbízottja gondoskodik. A jegyzőkönyv egy példányát az Egyesület
irattárában kell elhelyezni és a tagok betekintési jogát biztosítani kell.

5.10

A Közgyűlés 5 évente egyben tisztújító Közgyűlés is.

6.

Az Elnökség

6.1

Az Egyesület ügyvezető szerve a háromtagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés
egyszerű szótöbbséggel 5 év időtartamra választja.

6.2

Elnökségi tag nem lehet önkormányzati vagy országgyűlési képviselő, illetve politikai
párt vezető testületének tagja.

6.3

Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Az
Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van.
Az ülések nyilvánosak.

6.4

Az Elnökség határozatait nyílt szavazással hozza. A javaslat elfogadásához a jelenlévő
elnökségi tagok több mint felének igen szavazata szükséges, az ülésen összesen két tag
jelenléte esetén csak egyhangú szavazás esetén hozható határozat. A határozatot az
érintettel közölni kell. A határozat meghozatala során az Alapszabály 5.5 pontban lévő
rendelkezések az irányadók.

6.5

Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli
értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően
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legalább öt naptár nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével.
Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
6.6
a)
b)
c)
d)
e)

Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
minden olyan, az Egyesület működésével kapcsolatos döntés meghozatala, amely nem
tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
az Egyesület ügyrendjének elfogadása
az etikai szabályok elfogadása
a tagfelvétel jóváhagyása
a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és vezető tisztségviselők elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés

6.7.1 Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
6.7.2 A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a
vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
6.7.3 A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy
másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal
bármikor lemondhat.
6.7.4 Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető
tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
6.8

Az Elnökség üléséről az Alapszabály 5.9 pontjában foglaltak szerint jegyzőkönyvet
kell vezetni.

6.9

Az Elnökség feladatai különösen:
a két Közgyűlés között irányítja az Egyesület munkáját
gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az Alapszabályban
meghatározott feladatok végrehajtásáról
dönt a tagfelvételről
az Egyesület munkájával kapcsolatos javaslatokat, előterjesztéseket készít, illetve
felkéri azok elkészítőit
meghatározza a Közgyűlés helyét és idejét, összeállítja napirendjét, a Közgyűlés elé
terjesztendő beszámolók, javaslatok tervezetét
elkészíti saját munkatervét
dönthet minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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h) az Elnök útján beszámol a Közgyűlésnek az Elnökség munkájáról
i) az elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a felmerült kérdésekre
érdemben válaszolni és az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről
tájékoztatást adni.
6.10

Amennyiben az elnökség taglétszáma 3 fő alá csökken, azt a következő Közgyűlésen –
a választásra vonatkozó szabályok szerint- legalább 3 főre kell kiegészíteni.

7.

Az Elnök

7.1

Az Elnök a Közgyűlés által, tagjai közül egyszerű szótöbbséggel 5 év időtartamra
választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletére önállóan
jogosult vezetője.

7.2

Az Elnök hatásköre és feladatai:
az Egyesület képviselete, vezetése
a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett
a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása, vagy végrehajtásuk
ellenőrzése
a Közgyűlés és az Elnökségi ülések előkészítése és levezetése
az Egyesület képviselete hatóságok, bíróság előtt és harmadik személyekkel szemben
az ügyek meghatározott csoportja tekintetében képviseleti jogát az Elnökség egy
másik tagjára ruházhatja, akiknek aláírási joga együttes

a)
b)
c)
d)
e)
f)
7.3

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.

7.4

Az Elnök korlátlanul újraválasztható.

7.5

A tisztségviselő feladatát általában ellenszolgáltatás nélkül látja el. Működésével
kapcsolatosan azonban költségtérítésben részesíthető, ennek előirányzatait az
Egyesület költségvetésében kell előirányozni.

7.6

Az Elnök köteles a Közgyűlés és az Elnökség határozatairól az érintetteket a határozat
meghozatalát követő 15 napon belül írásban értesíteni.

7.7

Az Egyesület Elnöke: ……………… (szül.hely, idő, anyja neve: ) lakcím:

7.8

A vezető tisztségviselő a tisztségről bármikor lemondhat. A lemondás a bejelentésből
számított 30. napon hatályossá válik, kivéve, ha az Egyesület működőképessége
indokolttá teszi a határidő meghosszabbítását. A vezető tisztségviselő a lemondás
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hatályossá válásáig a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve ilyen
intézkedések megtételében köteles részt venni.
8.

Az Alelnökök

8.1

A két alelnök a Közgyűlés által, tagjai közül egyszerű szótöbbséggel 5 év időtartamra
választott vezető tisztségviselő.

8.2

Az Elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel
ellátják az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, képviselik az Egyesületet.

8.3

Az alelnökök feladata az Egyesület adminisztratív működésével kapcsolatos feladatok
ellátása, a szükséges beszámolók, jelentések döntésre előkészítése.

8.4

Az alelnökök korlátlanul újraválaszthatóak.

8.5

Az Egyesület alelnökei:
……………… (szül.hely, idő, anyja neve: ) lakcím:
……………… (szül.hely, idő, anyja neve: ) lakcím:

9.

Az Egyesület működés és gazdálkodása

9.1

Az Egyesület, mint civil szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló
határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

9.2

Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből, pályázatokból
származó támogatásokból, az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatásokból
és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.

9.3

A tagdíj összegét, befizetésének módját a Közgyűlés határozza meg. A tagok
tagdíjbefizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet.
A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek. A tagdíj mértéke 2000 Ft/év.

9.4

Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel, az
Egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

9.5

Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az
Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.

9.6

Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzatkészítési kötelezettsége nincsen.

9.7

Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat
ki.

9.8

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, csak az
Alapszabályban meghatározott céljainak elérése érdekében, és csak az alapcélok
veszélyeztetése nélkül végezhet.
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9.9

Az Elnök az Egyesület gazdálkodásáról mérleget, a gazdálkodás eredményéről
vagyonkimutatást, beszámolót készíttet, amelyet jóváhagyásra a Közgyűlés elé
terjeszt.

10.

Az Egyesület jogi és pénzügyi képviselete

10.1

Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli a 10.3 és 10.4 pontokban foglaltak
kivétellel.

10.2

Az alelnökök, az Elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és
felelősséggel ellátják az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, képviselik az
Egyesületet.

10.3

Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan, vagy a két alelnök együttesen
rendelkezik.

10.4

Az Elnök tartós távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén a két alelnök együttesen
jogosult rendelkezni az Egyesület bankszámlája felett.

11.

Az Egyesület megszűnése

11.1

Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a
nyilvántartásból törli.

11.2

A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt
vagyona a jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok
gyakorlóit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi
személy javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.

11.3

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

12.

Záró rendelkezések

12.1

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., Ectv. illetőleg a további
vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

12.2

Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok 4031 Debrecen, Kishegyesi u. 38. X/78.
szám alatt, 2018. február 01. napján tartott Alakuló Közgyűlése jóváhagyta.
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