
DRoG sToP EGYESÜLET

ALAPszABÁLYA

a 2017. február 27.-i módosításokkal
egységes szerkezetben

(az egyesülésijogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működésérol és
támogatásáról szÓlÓ 2011. évi CLXXV. torvény, valamint a Polgári TöruénykönyvrőI szólo

2013. évi V. töruény rendelkezéseivel osszhangban)

Általónos r en delkezés e k

í.s
1) Az EgyesÜlet neve: DROG sToP BUDAPEST EGYESÜLET

(továbbiakban EgyesÜlet)

2) AzEgyesület székhelye: 1048 Budapest, KÜlso Szilágyi ut 14.

Az Egyestilettelephelyei: 8600 Siófok, Bajcsy Zs. u.158.

8172 Balatonakarattya, Ságvár utca 20/A.

3) Az Egyesület jogállása: Jogi személy, amely az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek mtjkÖdéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvényben (továbbiakban: CiviltÖrvény) foglalt kritériumok teljesÍtésével, mint közhasznú
szervezet kéri a bejegyzését a Fővárosi TÖrvényszéken.

4) pc Egyesület tevékenységeit az Alkotmány, a Polgári Töruénykönyvről szótó 2013.
éviV. töruény (továbbiakban: Ptk.), valamint a Civiltörvény rendelkezései alapján végzi.

- Az EgyesiÍlet célkitíÍzéséből adódó alapvető feladata a drog segéty telefon-
szolgáIat (szakmai, jogi és gazdasági szervezése) míiködtetése. A szotgálat országos
szintíi.

- A telefonszolgáIat míiködése során a szerhasznáIó és más fÍiggőségekkel
kapcsolatba kerÍilő személyek, érintettek folyamatosan kapnak segíÍséget, lehetővé
váIik a kliensek hosszmetszeti követése, sziikség szerint megfetető
sza ki ntézm énybe v al ó i rá nyítása.

- Informatív és szakmai egytittmíiköoés kialakítása hasontó jellegíi
magyarországi (társadalmi, egyházi, stb.) valamint kiilföIdi szervezetekkel.

_ Szakmai segítségnyitjtás országos szinten az oktatásÍigynek, ifjitsági
intézményeknek a drogmegelőzési programok kivitelezéséhez. A megetőiő
tevékenység érinti a gyermekvédelmi ellátásban és javító-nevelő intézetekben tévő
gyermekeket és fiatalokat is.

- A telefonszolgálatban dolgozó team (csapat) tagjainak segítése szakmai
tov á b b k é p z és e k ke l, h az a i és k Íi lf ö I d i ta p a szta l aÍcserék segíÍs é g év eI.

- Szerepvállalás a fogyatékossággal élő személyek és környezetük
mentáIhigiénés ellátásában és prevencios lehetőségek akadátymentesÍtésében.

- Szakmai képzések, workshopok, konferenciák szervezése, kidolgozása,
akkreditáIása'

- Étetvezetési tanácsadás, addiktotógiai konzultáció, drop-in, megkereső
tevékenység, hozzátartozói csoportok és egyéni esetkezelések az egyesiilet
székhelyén i l letve bizonyos szo I gáltatások esetén kÍitső helyszÍ neken.
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- Egészségfejlesztési szolgáItatások, tanácsadás, know-how kidolgozása
intézményeknek, for és non profit szervezeteknek, cégeknek.

- onkéntesek képzése és foglalkoztatása a programokban.

- on-line tanácsadás drogprevencio, krÍzisinteruenció, függőség kezelés, e-
mail, skyp, chat.

5) Az Egyesület közhasznú jogállása

FE Egyesület az "rehabilitáciős foglalkoztatás'' közhasznú tevékenységét a
''pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, hajléKalan szeméIyek
élefuezetési képességének kialakítása, illetve helyreállítása'' közfeladathoz kapcsolódóan
végzi. E közfeladat teljesítését a szociáIis igazgatásróI és szociáIis ellátásokrőI szóIó 1993.
évÍ lil. tv. 72. $ (íJ és (2) bekezdései írják elő.

Az EgyesÜlet nem zárjaki, hogy tagjain kívül más is részesÜlhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból.

Az. Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú Vagy a jelen
alapszabályban megjelölt alapcél szerinti tevékenység megvalÓsítását nem veszélyeztetve
végez'

Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a közhasznú
tevékenységre fordítja.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat' szervezete pártoktól fÜggetlen és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

6) Az egyesiilet alapító tagjainak nevét és lakóhelyét taftalmaző tagnévsor az
alapszabály 1. számú mellékletét képezi.

7) Az egyesület honlapjának cÍme: www.drog-stop.hu

Az Egyesiilet céljai és feladatai

2.S

Az EgyesÍilet célkitűzésébőI adódó alapvető feladata a drog segély telefon-
szolgálat (szakmai, jogi és gazdasági szeruezése) míiködteÍése. Á szolgáIat
országos szintíÍ.

A telefonszolgálat míikiidése során a szerhasznáIó és más függőségekkel
kapcsolatba keri'iő személyek, érintettek folyamatosan kapnak segÍtséget,
lehetővé válik a kliensek hosszmetszeti ki5vetése, szÍ'ikség szerint megfelelő
sza ki ntézm énybe v aI o i rányítása.

lnformatív és szakmai egyiittmíiködés kialakítása hasonló jellegíÍ
magyarországi (társadalmi, egyházi, stb.) valamint ktilföIdi szervezetekkel.

Szakmai segítségnyújtás országos szinten az oktatásügynek, ifjtisági
intézményeknek a drogmegelőzési programok kivitelezéséhez. A megelőző
tevékenység érinti a gyermekvédelmi ellátásban és javító-nevelő intézetekben
lévő gyermekeket és fiataiokat is.

1.

3

4.



A telefonszolgátatban dotgoző team (csapat) tagjainak segítése szakmai
tov á b b ké p zés e kkel, h aza i é8 k ü ltt5 I d i ta p aszta I aÍcserék se g ítség év eI'

Szerepváttalás a fogyatékossággal éIő személyek és ki5rnyezetíik
mentáthigiénés eltátásában és prevenciós lehetőségek akadáIymentesÍtésében.

Szakmai képzések, workshopok, konferenciák szervezése, kidolgozása,
akkreditálása.

ÉIefuezetési tanácsadás, addiktológiai konzultáció, drop-in, megkereső
tevékenység, hozzátaftozői csoportok és egyéni esetkezelések az egyesüIet
székhetyén i I letve b izo nyos szol gáItatások eseÍén külső helyszíneken.

Egészségfejlesztési szolgáItatások, tanácsadás, know-how kidolgozása
intézményeknek, for és non profit szeruezeteknek, cégeknek.

önkéntesek képzése és foglalkoztatása a programokban.

11' on-line tanácsadás drogprevenció, krízisintervenciő, fiiggőség kezelés, e-
mail, skyp, chat.

Az Egyesület tagjai és a togstÍgi viszony keletkezése

3.S

1) Az Egyesületnek a) rendes
b) pártoló
c) tiszteletbeli tagjai lehetnek.

2) Rendes tagság

2.1 Az EgyesÜlet rendes tagja lehet minden természetes személy, aki egyetért a
cé|kitűzéseivel, vállalj az Egyesület céljainak megvalósításában az aktív részvételt, továbbá
elfogadja az Alapszabályt és rendszeresen fizeti a tagdíjat.

2.2 A rendes tag felvétele az Elnokség hatáskörébe tartozik, amely a felvételt kérő
személy általa kitöltött Belépési Nyilatkozattal kérelmezhető' Az Elnökség a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon beliil határozattal dönt a rendes tag felvételéről. ElutasítÓ
határozat esetén a kérelmező kézhezvételtől számított 15 napon belü| a Közgyűléshez
fellebbezhet, amely a soron következő közgyűlésen dönt a tagfelvétel kérdésében.

3) Pártoló tagság

3.1 pe' Egyesület pártoló taga az a természetes vagy jogi személy lehet, aki az
Egyesület működéséhez szükséges anyagi_, szakmai- vagy egyéb támogatást nyújt és vállalja a
pártoló tagsággal járó kötelezettségeket.

3.2 A pártolÓ tagsági viszony létesítése az Elnökség hatáskörébe tartozik. Az Egyesület
és a felvételt kéró személy, jogi személy esetén a törvényes képviselője, által kötott
megállapodás aláírásának napján jön létre.

5.

7

8

10.
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4) Tiszte|etbeli tagság

4.1 PE' EgyesÜlet tiszteletbeli tagja az a természetes személy lehet, aki az
Alapszabályban megfogalmazott célok érdekében kiemelkedő tevékenységet végez.

4.2 A tiszteletbeli tag felvételéről a Közgyűlés által átruházott jogkörben az Elnökség
határoz, amely tagságijogviszony az elnökségi határozat meghozatalának napján keletkezik.

5) Az Egyesületnek kÜlföldi személy (természetes Vagy jogi személy) is lehet pártoló
tagja. Az Egyesület a kÜlfÖldi pártoló tag külföldről kt]ldött anyagitámogatását elfogadhatja.

A tagok jogai és ki5telezetbégei

4.S

1) A természetes személy rendes tagságából eredő jogai:

a) az Egyesület bármely tisztségére megválasztható, amennyiben vele szemben
jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áIl fenn, szavazati joggal rendelkezik,

b) személyesen vehet részt az Egyesület kÖzgyűlésének munkájában, az Egyesiilet
tevékenységében,

c) a közgyíilésen részt vehet, szavazati jogát gyakorolhatja, a közgyíÍIés rendjének
megfelelően felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet,

d) igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető
kedvezményekkel,

e) jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha az a személyiségi jogokat
nem sérti.

A tag a közgyiÍlésen a szavazati jogát meghatalmazott képvise[ője útján is gyakorolhatja.
A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bÍzonyító erejíÍ magánokirati
formában írásba kell foglalni és azt a közgyíÍlés levezető elntjkének a közgyíilés
kezdetén átadni.

A ki5zgyűIésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

2) A rendes tag kötelezeüségei:

a./ Nem veszéIyeztetheti az egyesÍilet céIjának megvalósítását és az egyestilet
tevékenységét.
b./ Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni,
c./ Köteles az egyesüIet alapszabáIyának, a döntéshoző szeruek határozatainak reá
vonatkozó előÍrásait, rendelkezéseit betaftani.
d./ Köteles a lakcÍmét annak megváItozását követő 8 napon beltil az elnijkséghez
bejelenteni.

3) A pártoló tag jogai:

a) a Kozgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet,
b) javaslatokat tehet,
c) egyéb, a pártoló taggal kötött megállapodásban rögzített jogok'

4) A pártoló tag kötelezettségei:

a) az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése,
b) egyéb, a pártoló taggal kötött megállapodásban rögzített kötelezettségek.

5) A tiszteletbeli tag jogai:
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a) a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet,
b) az Egyesület szolgáltatásait igénybe veheti.

6) Jogi személy tagok a jogaikat és a kötelezettségeiket a törvényes képviselőjük útján
gyakorolhatják.

7) Tagdíj

Az egyesüIet tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdÍj összege
500.- Ft, amelyet legkésőbb minden év január 31. napjáig keII egy összegben, az
egyesüIet házipénztárába vagy az egyesüIet bankszámlájára történő átutalás útján
megfizetni.

Az egyesület megalakulását követően ujonnan belépő tag a tagsági jogviszonya
keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági
jogviszony létesítésétől számított 8 napon belÍil, ezt ki5vetően legkésőbb minden év
január 31. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesiilet
b a n k sz á m l áj á ra tij rté n ő átuta l ás útj á n te lj es íte n i.

Á tagsúgi viszony megsziínése

5.S

1) A tagság megszűnik:

a) kilépéssel,
b) kizárással,
c) a tag halálával, vagy jogutód néIkiili megszűnésével,
d) az Egyesület megsztinésével.

2) A tagsági jogviszonyát a tag az egyesüIet elnökségéhez cÍmzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolás nélkÍil megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának
az elnökséghez tötténő megérkezése napján szíÍnik meg'

3) Az elniÍkség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesí,ilet tagjai
kt5zül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyíÍlés határozatát
s it lyosan vagy ism ételten séftő magataftást tan úsít,
Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztíil elmaradt a tagdíj megfizetésével
A tagdíj megfizetésének elmuiasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a
legalább hat hónapos mulasztás eíteltét ki|vetően az elnökség írásban _ póthatáridő
tíizésével és a jogki5vetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmezteÍésseí -
felszólította a tagdíjhátralék teljesÍtésére, mely felszóIítás a póthatáridőn beliil is
eredménytelen maradt.

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesiileti szeru kezdeményezésére az
elnökség folytatja Ie. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség Íilésére meg kell
hívni, azzal a figyelmezÍeÍésseí, hogy a szabáIyszeríi meghívása ellenére történő
távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadáIyozza. Az
ülésen biztosÍtani kell számára a védekezési lehetőséget. Az iilésen a tag
képviselővel is képvise[tetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba
kell foglalni és indokolássaí kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia keII a kizárás
alapjául szolgálo tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogoruoslati lehetőségről
valo tájékoztatást. Az elnőkség a kizárásrőI szóIó határozatot a tagkizárási eljárás
megindulásátd számított 30 napon belül meghozza és 8 napon beIüI igazolható
mődon közli az érintett taggal.
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A kizárt tag a kÍzárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstőI
számított 15 napon beliil az egyesület közgyíiléséhez fellebbezéssel éIhet' A
feltebbezés beérkezését kijvetően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30
napon belijli időpontra össze kell hÍvnia a rendkÍvijli közgyíÍIést. A közgyíilés nyÍIt
szavazással, egyszeríi szottíbbséggel dönt. A közgyíilés határozatát annak
meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolhatő módon is
közli az érintett taggai.

Az Egyes iilet szervezete

6. S.

1) Az Egyesület szervei.

'| .'1 Közgyűlés
1.2 Elnökség (3 tag)

2) pc Elnökség tagjai az Egyesület vezetői tisztségviselői, akiket a Kozgyűlés választ
három évi idotartamra.

KiizgyŰIés

7.S

1) Az Egyesület legfőbb szerve aKozgyűlés, amely a tagok Összességéből áll.

2) A közgyűlés kizárólagos hatáskÖrébe tartozik:

a) az alapszabáIy módosíÍása,'
b) az egyesüIet megszíÍnésének, egyesÍilésének és szébtálásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megváIasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdÍj megállapítása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az Íigyvezető szervnek az egyesiiiet vagyoni

helyzetérőI szóló jelentésének _ elfogadása;
Í) közhasznúsági melléklet elfogadása;
g) a vezető tisztségviselő feletti munkáItatói jogok gyakorlása, ha a vezető

ti sztségviselő az egyesii l ettel m u n kaviszo nyban áII ;
h) az olyan szenődés megkötésének jőváhagyása, amelyet az egyesiilet saját

ta gj áv a I, v ez ető ti szts égv i s e l őj év el v a gy ez e k h ozz áta ft o z ój áv a l ki5t ;i) a jelenlegi és korábbi egyesüIeti tagok és a vezető tisztségviselők elleni
k á rté rítés i i g é n y e k é rv én y esítés é rő I v a I ó d ii ntés ;j) di5ntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabáIy a
hatáskörébe utal, így kiilönösen amit a Ptk. 3:74' $-a a hatásktlrébe utal.

2.1 A közgyűlés - érdemekre tekintettel _ tiszteletbeli elnöki címet hozhat létre.

3) A Kozgyűlés összehívásának rendje és a napirend közlésének módja.

3.'1 A Közgyűlést szÜkség szerint, de legalább évente egy alkalommal kell összehívni.
Az összehívását az Elnökség rendeli el, amelynek végrehajtásáról a Titkár gondoskodik.

A tagság 1l3-ának indoklással alátámasztott írásbeli kezdeményezésére a közgyűlést
Össze kell hívni.

Az elnökség köteles a közgyíÍlést haladéktalanul összehívni a sztikséges intézkedések
megtétele céIjábol, ha
a./ az egyesÍilet vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezÍ;
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b./ az egyesÍilet előreláthatőlag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c./ az egyesiilet céljainak elérése veszéIybe keriilt.
Ezekben az eseÍekben az összehívott közgyíilésen a tagok kijtelesek az
i5sszehívásra okot adó ki5rülmény megsziintetése érdekében intézkedést tenni vagy
az egyes ü l et m egsz Íi ntetésé rőI dö nten i.

3.2 A Közgyűlésre valamennyitagot írásban kell meghívni' A meghívÓ postára adása és
a Közgyűlés időpontja között legalább 15 napnak kell eltelnie.

A közgyíÍlési meghívo tartalmazza az egyestilet nevét, székhelyét, a közgyíilés
helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívőban
legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok
álláspontjukat kialakíthassák. A meghÍvónak taftalmaznia kell továbbá a közgyíilés
határozatképtelensége esetére a megismételt kiízgyűIés helyszínét és időpontját, és
az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok
tekintetében a megjelentek számára tekintet nélküI határozatképes íesz.

A közgyíilési meghívőt az egyesüIet székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell
hozni.

4) A Közgyűlés határozatképessége és ahatározathozatal mÓdja:

4'1 A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagság 50 %-a +

egy fó jelen van.
Határozatképtelenség esetén az ismételten osszehÍvott Közgyűlés, amelyet az

elhalasztott Közgyűlést követó't5 napon belül kell megtartani azonos napirendi pontokkal, a
jelenlévők létszámára tekintet nélkül határozatképes, ha a fentiekről a tagokat az eredeti
meghívóban már előre tájékoztatták'

4.2 A ki5zgyíilés határozatát _ az alapszabáIy vagy tiirvény eltérő rendelkezése
hiányában _ egyszeríÍ szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. [Ecfu. 37. s e) fl pont] A
közgyíilés az éves beszámoló jováhagyásáról az áItalános szabályok szerint dönt. [Ectv.
37' s a q pont] Az egyesiilet alapszabáIyának módosításához a jelen Iévő tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata sztÍkséges. Az egyesÍilet céIjának
mődosításához és az egyesiilet megszíinéséről szóló közgyíilési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A ki5zgyíÍlési határozatokat a levezető elniík a közgyűlésen szőban kihirdeti és az érintett
tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belÍ'il írásban, igazolhato
módon is közli a határozatnak az egyesÍilet honlapján történő közzétételével
egyidejíileg.[Ectv' 37. s p) b) pont]

4.3 A ki5zgyíÍlés megnyitását kiivetően elsődlegesen meg kell áIlapítani a
határozatképességeÍ' vagyis az aktuáIis taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra
jogosult tagok számát. A közgyíÍlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszeríÍ
szótt5bbséggel, nyílt szavazással megváIasztja a levezető elnök személyét, továbbá a
jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint sztikség eseÍén a
két fős szavazatszám l áló bÍzottságot.

A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyben az érdemi véleményeket' javaslatokat, a
döntést támogatók, ellenzok, illetve tartÓzkodók számarányát és személyét, a meghozott
határozatokat, a dÖntéshozatal módját és időpontját, a végrehajtás és az érintettekkel való
közlés mÓdját' határidejét rögzíteni kell.

A jegyzokönyvet az ülés megválasztott levezető elnoke, valamint a megválasztott
jegyzokönyvvezető és a megválasztott két hitelesítő tag irja alá.
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A Közgyűlési jegyzőkÖnyvhÖz mellékelni kell a jelenlévó tagok által aláírt jelenléti ív
hitelesített példányát, amelyet a nyilvántartási szabályok szerint kell kezelni és tárolni. Az
irattározott adatokat tíz évig meg kell őrizni.

Az irattározott anyagokba - a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, - bárki az
érdekeltségének valószíntjsítése mellett betekinthet.

4"4 A Közgyűlés jegyzőkönyveibe az érdekeltek betekinthetnek. A határozatokról külön
nyilvántartást kellvezetni, amelyben rögzíteni kell a döntések tartalmát, időpontját, hatályát a
támogatók és ellenzók, illetve tartÓzkodók számarányát és személyét. A határozat által érintett
személyeket írásban külön is értesíteni kell.

4.5 Pa á|talános érvényű határozatokat, az éves beszámolót, valamint a közhasznúsági
mellékletet az Egyesület székhelyén ki kell függeszteni.

EInökség

8. S.

Az elnökség az egyestilet 3 elnökségi tagból ilIő ügyvezető szerue, amely dönt mindazon
kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a ki5zgyűlés
kizáróI agos h atáskörébe.

1) Az Elnökség tagjai: ElnÖk
Társelnök (manager)
Titkár

2) Az elntikség hatáskörébe tartozik:
a./ az egyestilet napi iigyeinek vitele, a hatáskörébe taftozó i'igyekben a döntések

meghozatala;
b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a ki5zgyűlés elé terjesztése;
c./ az éves köItségvetés elkészítése és annak a közgyiilés elé Íerjesztése;
d'/ az egyestileti vagyon kezelése, a vagyon felhasznáIására és befektetésére

vonatkozó, a közgyíÍlés hatáskijrébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;

e./ a közgyíilés összehívása, a tagság és az egyesiilet szerveinek értesítése;
f'/ az elnökség áItal összehívott közgyíilés napirendi pontjainak meghatározása;
g./ részvétel a ki5zgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
h./ a tagság nyilvántartása;
i./ az egyestilet határozatainak, szeruezeti okiratainak és egyéb könyveinek

vezetése;
j./ az egyesÍilet működésével kapcsoíaÍos iratok megőnése;
k./ az egyesÍiletet érintő megsziÍnési ok fennáIlásának mindenkori vizsgálaÍa és

annak bekövetkezÍe eseÍén az e törvényben előírt intézkedések megtéte/e,' és
l./ a tag felvételéről való di5ntés.
m/dijntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabáIy a hatáski5rébe

utal.

3) Az elnökség tagjait a kiizgyíÍlés váIasztja 3 év határozott időtartamra.

4) Megszíinik a vezető tisztségviselői megbÍzatás:
a./ a megbízás időtartamának lejáftával;
b./ visszahívással;
c./ Iemondással;
d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélkÍili megszíinésével;
e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szdikséges kö rben történő ko rl átozásával ;
f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
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bekövetkeztével'

A vezető tisztségviselő megbízatásáróI az egyesÍilethez címzett, az egyesüIet másik
vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi
személy míÍkiidőképessége ezt megkívánja, a lemandás az uj vezető tisztségviselő
kijetöIésével vagy megváIasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstőI
számított hatvanadik napon váIik hatályossá.

5) Vezető tisztségviselő az a nagykorú szeméIy lehet, akinek cselekvőképességéÍ a
tevékenysége ellátásához szrlkséges körben nem korlátozták. Ha a vezető
tisztségviselő jogi személy, a jogi szeméIy köteles kijelöIni azt a természetes
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijeli5lt személyre is alkalmazni
keII. A vezető tisztségviselő íigyvezetési feladatait szeméIyesen kilteles ellátni. Nem
lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elki5vetése miatt jogerősen
szabadságvesztés bÍintetésre ítéItek, amíg a bÍintetett előélethez fíÍződő hátrányos
következmények alól nem mentesÍjlt. Nem lehet vezető tisztségviselő aki
közügyektől eltiftó ÍtéIet hatálya alatt ill (Btk. 61.s Q) bek. i) pont). Nem lehet vezető
tisztségviselő dZ, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástóI jogerős bíroi ítéIettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben
megjelölt tevékenységet folytató jogi szeméIy vezető tisztségviselője nem lehet. Az
eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

6) Az egyesÍilet vezető tisztségviselői:

Az egyesüIet elnöke: Batári-Szepesi Anikó (a,n.: Viczián Lenke, sziil: Budapest,
1975.083a.,Iakóhely: 1102 Gép utca 17.2. Ih. fsz.7.)

Az elnökség tagjai:

- Bognár Éva @.n.: Déri Mária, sziil: Mezőhegyes, 1979.12'27., lakcÍm:
5811 Végegyháza, Petöfi Sándor (rt 47.)
tisztsége : társel nök (manager) ;

- Batári-SzepesÍ Gyula (a'n.: Rápolthy wlma, szÍii': Budapest, 1978.04'26.)
1102 Gép utca 17. 2. lh. fsz.7.)
tisztsége: titkár

Az egyesiilet töruényes képviseletét az elnök látja eL
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: áItalános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önáIló'

Az Egyesület Elni5kségének tagjai az Egyesíilet részére akár váIlalkozási, akár
megbízási, akár munkaviszony keretein belüI munkát végezhetnek azzal a kikötéssel,
hogy egyenrangú munka ellenében egyenrangú díj jár. A munkavégzésre irányuló
szenődést az elnökkel a társelnök, míg a társelnt5kkel és a titkárral az elnök ki5ti meg.

Az Elnökség Ülései:

3.1 AE Elnökség az üléseit szükség szerint, de legalább kéthavonta tartja, amelyet az
Elnök hív össze az időpontját megelőzoen legalább egy héttel.

Az elnökségi íilésre szóIó meghívó tartalmazza az egyesÍilet nevét, székhelyét, az
elnökségi Íilés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat, A napirendi pontokat a
meghívóban legalább olyan részletezettséggei kell rögzíteni, hogy az elnökségi
tag o k ál I áspo ntj u kat ki aI akíthassák
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Az elni5kségi í,jlésre szőlő meghívót az egyesíilet székhelyén és honlapján
nyilvánosságra keII hozni.

Az elnökség Íilései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározolt
esete kb en ko rl átozh ató.

3.2 Az elnökségi ülés határozatképesességéhez legalább két tag jelenléte szükséges' A
határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést két napon belÜl ismételten össze kell hívni, az
eredeti napirendi pontokkal, amely csak határozatképesség esetén tarthatÓ meg.

3.3 Az Elnökség határozatba foglalt - döntéseit nyílt, szavazással egyszerű
szÓtöbbséggel hozza.

Az Elnokség ülésein jegyzókönyvet kell vezetni, amelyben az érdemi véleményeket és
javaslatokat, a döntés támogatók' ellenzők, illefue tartózkodók számarányát és személyét, a
határozatok meghozatalának módját és időpontját is rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet az Ülés
levezető elnöke és egy tag hitelesíti.

Az elnijkség határozatait az elnökségi üIésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 8 napon beliil írásban, igazolható módon is közli a
határozatoknak az egyesüIet honlapján ti5rténő közzétételével egyidejűleg.

A közgyűlés és az elni5kség határozatait az elnök köteles a Határozatok Ki5nyvébe
bevezetni a fent rögzített adattartalommal'

3.4 AjegyzőkÖnyvhöz mellékelni kell az Elnökség jelenlévő tagjainak aláírásával ellátott
jelenléti ívet, és amelyet egyÜttesen a nyilvántartási szabályoknak megfelelően irattározni kell
és tíz évig meg kell őrizni.

A jegyzőkönyvet az érintett felet írásban is értesíteni kell, aki az Elnökhöz íntézett
kérelmével a jegyzőkönyvet megtekintheti, azonban ez nem sérthet személyiségijogot.

3.5 A határozatokat kÜlön nyilvántartásban is vezetni kell, amelyben rögzíteni kell a
döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számát és személyét.

3'6 A Kozgyúílés által választott tiszteletbeli Elnök a Közgyűléseken és az Elnökség
Ülésein tanácskozási- és véleményezési joggal résá vehet.

A tiszteletbeli Elnök - az Elnökség megbízása alapján - elláthatja az Egyesület szakmai-
tanácsadÓi képviseletét.

EInök

8.í s.

Az Elnök egyszemélyben képviseli az EgyesÜletet, mint jogi személyt, mind a belfÖldi-
mind a külföldi hatóságok, nemzetkozi szervezetek előtt.

Összehívja és vezeti az elnökségi üléseket, a két elnÖkségi ülés közti időben eljár a
hatáskörébe utalt Ügyekben, amelyekről a következő elnökségi ülésen beszámolni kÖteles.

Az ElnÖköt akadályoztatása esetén az Elnökség által kijelölt tag helyettesíti.

Az EgyesÜlet elnoke a mai naptól 3 évre Batári-Szepesi Anikó (a.n.: Viczián Lenke,
szül.: Budapest, 1975' 08.30.) 1102 Gép utca 17.2.lh'fsz.7. szám alatti lakos.
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Társe|nök (manager)

8.2 S.

Az Elnök által meghatározott Ügyekben, folyamatos kapcsolatot tart az írott és
elektronikus médiákkal, kidolgozza a PR stratégiát' hazai és külföldi pályázati projekteket készít,
fejleszt, felkutatja a szponzorokat, menedzseli az Egyesület tevékenységét, hazai- és kÜlföldi
sza kmai rendezvények sze rvezésében vesz részt.

Az Egyesület társelnöke a mai naptÓl 3 évre Bognár Éva (a'n.: Déri Mária, SzÜl.:
Mezöhegyes, 1979.12'27') 5811 Végegyháza, Petöfi Sándor út47' szám alatti lakos.

Titkúr

8.3 S.

Az Elnök által meghatározott ügyekben szervezi az Egyestilet tevékenységét, szervezi a
működési feltételeket, irányítja az adminisztrációs, ügykezelési, levelezési tevékenységet,
gondoskodik az Ülések jegyzőkönyveinek, emlékeztetőinek elkészítéséről, beszámol az
Elnokségnek a két ülés közötti munkájáról.

Az Egyesület titkára a mai naptÓl 3 évre Batári-Szepesi Gyula (a.n.: Rápolthy Vilma,
szül.: Budapest, 1978.a4.26') 1102 Gép utca 17 . 2' lh. fsz. 7 . szám alatti lakos.

o s s zefe rh etetle n s é g i s zab ú Iy o k

e. s.

A Közgyűlés, valamint az Elnökség határozathozatalában nem vehet résztaz a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentestil, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendo jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minosül elonynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, a jelen Alapszabálynak megfelelő cél szerintijuttatás.

Az Egyesület megszűnését kÖvetó három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
volt - annak megszűnését megelŐző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkÜl szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adÓhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki'
d) amelynek adószámát az állami adó_ és vámhatiság az adózás rendjéről szóló törvény

szerint felfüggesztette vagy törölte.

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

Hatd rozato k és ny i lvd n oss tÍg
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a)
b)

c)

10.s.

1) A test[ileti szervek döntéseit a szervezet Ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok
tárában, amelyben fel kell tÜntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és
ellenzők számarányát és nyílt szavazás esetén a személyét.

2) 
^z 

Elnök, illetve a Titkát gondoskodnak a szervezet döntéseinek az érintettekkel való

- írásban is dokumentálhatÓ - közléséról.

3) A testületi szervek döntéseit a szeltezet székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza
nyilvánosságra.

4) Az egyesÍilet ktízhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok - a
ti5ruény alapján nem nyilvános adatok kivételével - nyilvánosak, azokba bárki
betekinthet, és a saját ki5ltségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és
iratmásolásra vonatkozó igényeket Írásban, az egyesíilet elnökségéhez cÍmzetten kell
előterjeszteni. Az elni5kség az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az egyesiilet
székhelyén, az igény bejelentésétőI számÍtott 8 napon beliil köteles biztosítani a
kérelmező számára.

5) Az egyestilet a működésének, szolgáItatásainak, azok igénybevételi mődjának
nyilvánosságát a honlapján, az egyesÍilet székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán és az
Ujpest Ujság hÍrlapban való kt5zzététel ittján biztosítja. Az éves beszámolőÍ és a
közhasznúsági mellékletet a jogszabályokban ri5gzített határidőben internetes honlapján
és az egyesí,ilet székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi.

6) A testÜleti szervek Ülései az általános szabály szerint nyilvánosak, azonban indokolt
esetben, különösen a személyiségi jog, illetve adatvédelem, valamint üzleti titok védelme
esetén, a testÜlet 2l3-os tobbséggelzárt ülést rendelhet el.

Az Egles ület gazdólkoddsa

íí.s.
1) 

^z 
Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt csak a

jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordíthatja'

Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek
közeli hozzátartozőját - a bárki által megkötés nélki.jl igénybe vehető szolgáltatások, illetve az
EgyesÜlet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen Alapszabálynak megfelelő
juttatások kivételével - cél szerintijuttatásban nem részesítheti.

2) Az Egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik. Az éves költségvetési
tervet, valamint a végrehajtásának beszámolÓját, továbbá az éves közhasznúsági mellékletet,
az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés hagyja jÓvá.

4) F,z Egyesulet cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéból
származo bevételeit és ráford ításait elkÜ lön ítetten tartj a nyi lván.

5) Az Egyesület bevételei:

tagdíjak,
az államháztartás alrendszereitol vagy más adományozótól közhasznú célra vagy
működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,
a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel,
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d) az egyéb cél Szerinti tevékenység folytatásából származő' ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel,

e) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel,
f) a vállalkozási tevékenységéből származÓ bevétel.

6) A rendes tagsági díj 500 Ft., azaz Ötszáz forint/év, amelyet a rendes tag minden év
január 31. napjáig kÖteles befizetni.

7) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azok veszélyeztetése nélkül végezhet, amely nem képezheti a cél szerinti
tevékenysége döntő, meg határoző részét.

8) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez.

9) Az Egyesület tartozásaiért a saját vagyonával felel, míg a tagok az egyesÜlet
tartozásaiért a befizetett tagdíjuk mértékéig felelnek.

10) p.z. Elnokség felelős az éves költségvetési tervben jóváhagyott összeg
rendeltetésszerű és a pénzitgyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért.

Az Elnökség feladata továbbá az EgyesÜlet tulajdonában, illetve használatában lévő
vagyontárgy kezelése, működtetése és felügyelete.

1 1) AZ EgyesÜlet nyilvántartásaira egyebekben a reá vonatkozó könywezetési
szabályokat kell alkalmazni.

Beszámoldsi szabdlyok

í2.s.

1) Az Egyesület köteles az éves beszámolÓ jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni, amelynek elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

2) A kozhasznúsági mellékletnek tartalmaznia kell a számviteli beszámolót, a
kÖltségvetési támogatás felhasználását, a Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a
cél szerintijuttatások kimutatását, a kozponti költségvetési szervtól, az elkülönített pénzalapból,
a helyi önkormányzatoktól, a kisebbségi és települési önkormányzattól és ezek szerveitől kapott
támogatás mértékét, a vezetó tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét és összegét,
valamint a kÖzhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

3) Az EgyesÜlet közhasznÚsági mellékletbe bárki betekinthet, abból a saját kÖltségére
másolatot készíthet.

4) Az Egyesület közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles az esedékes
kÖztartozásait rendezni, illetve a vállalt kötelességeit időarányosan teljesíteni.

Az Egyes iilet képviselete

í3.s.

pz. Egyesület nevében önálló aláírásra az Elnök jogosult. A bankszámla feletti
rendelkezésijogot az Elnök és a Társelnök, vagy az Elnök és a Titkár egyuttesen gyakorolhatja.

Vegyes rendelkezések

14.S.
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1) P,z EgyesÜlet az eredményes működése és tevékenysége érdekében ügyrendi és
pénzügyi szabályzatot köteles készíteni, amely szabályzatok jogszabállyal, illetve az
Alapszabály rendelkezéseivel nem lehetnek ellentétesek.

Az Ügyrendi és pénzÜgyi szabályzatot az Elnökség - az Alapszabály módosításától
számított három hónapon belül - köteles előterjeszteni, amelyet az éves rendes Közgyűlés
hagy jÓvá'

2) 
^z 

Egyesület megszűnése esetén vagyonának felosztásáról a közgyűlés rendelkezík,
amelynek végrehajtása az Elnökség feladata'

3) Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesÜlési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak.

lgazoljuk, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
Alapszabály módosÍtások alapján hatáIyos tartal mának.

Budapest, 2017. február 27.
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