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AI.APSZABAIYA
- egys6ges szerkezetben
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Atalinos rendelkez6sek

Az Egyesrilet neve Vltosmajoti l{atolikus Egyesiilet. Rdvid€n: V,KE.
t Budapest Virosmajor 0ezus Sztve) Pl6binifioz (tovrbbiakban: Pl€binia) kapcsol5d6
egyesiileL Az Egyesdlet cjn:[6 jogi szem6lyis€ggel rendelkez6 k6zhaszni szei'ezet.
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'Az Egy.eslilet sz6khelye 1122 Budapest,
Az Egyesinet c€lja:

Kl

Csaba utca 5.

1.)Kdzftmiit<i;d6s a keteszt6ny 6leteszmeny megvakisiusjbm. hitunk egl€nj elmelyit6s6ben 6s k6zdss6gi
meg€l€s6ben wzla:niat az evang€1iumi szeilemis€g tov6bbzdlsi$an.
2.) A Pl6binia i![sqa, csa.]6dos tagjai, 6s a #rosmajori templomba jtu6 hivek kdzdss€gi aercr€k sz€wez6se,
csopoftjrk fejl6d6s€nek el6segit€se 6s integttlisuk a Pl6blnia 61et€be.
3.) & eur6pai kereszr€ny Ldtura ;polisa 6s rerjeszt6se.
4.) A keteszt6nyek egys6g6neL (6kumen6) el6mozditisa 6s a valasok kozdtti ptubesz€d timogatasa.
5.) A szoJgil6 szeretet gyakorlarinak kibontakozbdsa, a szeg6nyeL betegek 6s n6lktli;z6k szolgehta.
6.) A civil tlrsadalmi 6nszervez6d;s eszm6nyenek gy,1<orl2ti meg!.al6sitisa €s kibontakoztatrisa.
7.) Kfisztus Or6mhirenek tej€szt6se els6sorban a Pl6Mnia Ldnyezet6ben A6L kdz6tt.
5. S Tev6kenys6gi k6rdk.
1.)Kdz6ss6g€pit6 lelki, Lulturfis, szabadid6s programoL szervez6se.
2.) Az Egyesiilet bels6 6s Lrns6 kommunlkici6jiaaL biztositisa hagyominyos 6s modern eszkcjz6kkel.
3.) A PI€bAnia kijrnyezet6ben 616 r:szorultak lelLi 6s fizikai segit6se.
4.) Hatirainkofl kiwiil a6 m,gy,J k6zdss6gekkel wal6 kapcsolzt tanisa 6s c€1jail t6.mogatisa.
5.) SzolgAatvilhlas a Pl6btnix lelki nevel6si munlAjebaf, 6s napi teend6ineL elitistban.
6.) Anesfo$zEsok 6s jawaslatok k6szit6se tinadalmi €s egyh6zi L6td€sekben.
7.) EgyiittmriL6d6s a Pl€btuiin 6s ,rro2k teriileten m{k6d6 Lereszteny csoporokkal" szewezetekkel

6s

int€zm6nveLkel.

8.) Kezden6nyezi 6s el6segiti ,z Egyesinet beLapcsol6dis6t helyi, region:lis 6s otsz6gos egyhizi, lelkis€gi
v,lamint csal6dos, itiisagi €s gyefmek ptogtamol<ba, egynftmrikdd6sekbe.
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1.)Az E$esLilet kdzhasznitsigj fokoz^t k6zh^iziii1.
a kdv€tkezo kozhasznn
kozhasznu tevekenyseg
k<jzfelzdz . meLhez a e!;ke.l!.ig kap.solodil
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kulturiiis, kdzdss6gi
(csalados, iE[sasD
szabadid6s, Lu1tufis,
lelki, k€pzesi progamok
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6nk6pz6s, gyermeL
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tanfolyamoh, 6lemin6s€get €s Aetesalt javit6
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a) az iskolarendszaen

Magyarotszig

tandas j, feln6ttoktatAsi lehet6s6g€k megtere.'nt€se,
c\ u eg)crmc.. a neTzei. r iemzeti"egi e( rnis
kisebbs€gi kuliula 6rt6kejneh m€gismeftet6se, a
meged6s, a befogdis el6segit€se, az iinnepek

dnlonrnyzatair6l 23. S (s)
bek 13.
1997. 6vi CXL tv. a muzdlis
int6zmenyelr6l, a nyilvinos
kin,'vttui e atasr6l 6s x
kdzinvel6d€sr6l 73. S (2)

kulturijinaL gondoznsa,
d) az ismefetszerz6, miiwe16d5 k6zdss6gek
tev6kenys€ga1ek timogatts4
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fiataloLnak
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12.)

kiil6nbitz5 kuiturik kdzdtti kapcsolatok Budapest F6vtuos xII.
keiiileti Onkoffiinyzat
Li6pit6s6neL €s fenntartisinak segit€se,
g) a szabadid6 kultur,ilis cai eltijlt€s€hez a rendelete 6. $ (1)
feltEtelek biztosit6sa,h) egy6b mdvel6d€st segit6
lehet6s6sck biztositisa
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tagsAgi viszony mcgsziin6seLor a tag kittel€s tattozisit rcndezni 6s a hasznilat6bao 16v5 €gvesnlctl
Bglesiitet k6pvise16j6nek itdni
^z
13. S A rendes tagok jogai €s k6telessegei.
E$/estl€t ter"ekenyseg€ben zz Alapszabdlvban
1.)Minden tenJes tagnak joga €s kcjt€less€ge kdztemikddni

A

\, glont'rgpkat

^z

mesharirozott ceiol eierese 6rd€kiben.
Z,) logosult az Egyesiitet k62gyj16s€n 6s a r6szv€tel6vel m{t<dd6 Tagozat tagozati ginil€sen szavazati iogg'l
tiszts6gvisel6ket vilasztani 6s - ha jogszab6ly, az AlapszabZll m6skent nem rendelkezik 6s.t
'er-i,
tiszts€gvisel6J€ vil2szthat6.
3.) loeosult igaybe venrli az Egyeslnet mlzidon^ban vagy hasznilatiban l6v6 vagyontirgyakat az Egvesiileti
c61ok el€r6s€hez sznks6ses

m6rdkber

4.) Jogosl t taj6koz6dni az Egyesiilet tev6kenysdger6l 6s eredm6nyeir6l
5.) 1(oeles befizemi a tagdijar 6s teljesiteniaz Alapszab6\ban 6s az Egyesiilet bels5 szabilvzataiban a rendes
tzgokra meghatitozott k6telezetts6g€ket.
6.) Az Napszzblny es zz Egyesiilet bels6 szabilyzarai szerint jogosult Csoponot 6s Tagozatot dal<itani illerve
e/eL m!-nlu jibrr .es/r \enm.
14.
A p6rtol6 6s a tisztetetbeli t€ok jogai 6s k6ftlessege|
i.)A partol6 6s tiszteletb€li t2goL az Egyesiilet Ldzgy!6sen tan:cskoznsi jogg.l veszneL r€szt, r6szt vehetnek
Egyesiilet nunknj,iban 6s annak rendev6nyein, javastatokat tehetnek €s vaem6nlt nihanithatnak.

$

z

teljesiteni az Alapszab6lyban 6s zz Egyesiilet bels6 szabtlyzztaiban
meghatilozott ktttelezetts6geket.
3.) A pJnol6 rrg kdreJesek tagdrrit 6?ern'
4.) A tiszteletbeli tag tagdijat flem tuet.

2.) Kdtelesel

^

p6nol6

tzgot<a

III. Az Egyesiilet szervezeti fel6ptt6se 6s szervei
15. S Az Egyesiilet szervei:
1.)Leef6bb szerve a Kitzgiltl6s.

2.) Ugyint6z6je ,z Eln6ks€g.
3.) Az Egyesinet mikdd6s€t feliigyel6 Fehgtel6 Bizottsig.
4.) Az Egyesilet c6ljanak megval6sittsa 6rdel6ben l6ttehozott, az azonos 6let6llapotu, 6rdekl6d6sn vagv
tev6kenys6gf tagokat magiban foglal6 CsoPortok €s Tagozatok
16. S A2 Eg/esinet mnLdd6s6vel ftapcsotatban Leletkezett iratokba val6 betekiflt€st az E]n6k enged6\€ alzPia! a
Titkt biztositja. A betekint€si k€relemben a betekint€s c6ljit 6s a megteLinteni k6lt iiatoL ki;dt meg kel

jelsl'.
17.$A Kdzgyn€s 6s az Elnitks€ hat&ozztaxak" az Egyesiilet

kdzhasznn mfl<itdes6neli, szoMtatnsai

igenybev€tele m6dj6naL €s beszimol6i k6r6serck ny vnnoss:gnt az Egyesinet honlapja ('i'.N vxke.hu) €s
hirlwele teremti meg A Ldzglan€si iletve €lr6ks€gi rn6sek meghiw6jnak az el6zetes Frfesif6si id6kdzben M
Egye.ilet hornapjar keniJ ko/?ir6reLe

I8. $ O*zefe-l'eretlerseg

i.1tl"- t lo euoq-at"tnijk, Elndks€s tagjai,a F€liigyel6 Bizottsng tagja D szem6tv, aLi olvan k6zhasznn
^z
szervezetn6l t.iltdtr be annak megsr{nt6t nregd6z6 k6t 6vben lega.bbb egy €vig - vezet6 tiszts€get, amely

a.

n6*rn sz,:nt meg 6gy, hogy az ill.ami ad6 6s v6mhat6srignril nfilvintartoa ad66s v6mtartozisit nem egyenlitette ki
b. ,rnelyel szemben az illami ad6 €s vimhat6sag ielent6s osszegd ad6hiinvt ttft fel,
c. amellyel szembe az 6llami ad6- 6s vamhat6s:g nzledezirts int6zked6st alk l"nazott, v€)'
rizledeziJasthelyeft€sit6 birsigot szabottki,
d. ame\neli ad6s26mAt az ilami ad6- 6s vAmh^r6sag ^2 ^d6z1s rcndiCt6l sz6l6 t&v6nv szerint
felft ggesztette vagy t.j6lte.
Ez a tilalom a megsziint kdzhasznt szervezet megsznnt6t kdvet5 hirom €vig iI fenn.
2.) Az Elnts\ AleJnr;k, az E1i6ks6g tagir, a Feliigyel6 Bizottsag t€ja, iletve az ezen tiszts6geke jel6lt szemav
hogy ilyen tiszts€get
ktjteles vaLmennyi €rintett Ldzhasznli szewezetet el6zetesen tdiCkozttrtl
^fi61,
egyidejnleg mas kdzhzszn,j szeffezeh6l is bet6lt
3.)-\jlzer6liszts€$1sef ,jk Ld
betartani- Vezet5 tisztsiglisel6 az a nagttorLl szen6\' lehet. akireL cse
ellitdsihoz sznl<s6gcs korben nem horlitoztik. Nem lehet i'ezet6 tiszts€gvisel6 az.
x. akit biincseleLm6try ell<ovet€sc miatt iogct6sen szabadsigveszt€s biinte€sre it€ltel. dnig x
br:inkreft el66lcthez fiiz5d6 hiuillvos h.tvetkczminl!!3hl-.49!] !!rE!r!c!ir L
amely jogut6d

b.
c.

dnr c foglalkoziskll iogcr6sen eltiltottaL. Al<it valameldqgla&qzi$aljegsld$!6ijlslslel
eltiltortali. ,]z clriltis hfti1ya alatt az italetben megiq!91ll9reLr4y$g!t-&!I!4!qJ9€ij44!b
lezet6 tiszts6g\.isel6ie nem lehet
akit eltiltott2L 2 r-ezet6 riszis€gvisel6i tev€kenlsesld!

Eeaesdle. l<dTgviie'e:

i9.

hely, az id6ponr 6s a napir€nd megjeldl6sevel ,z ElidksdgHqja 6ssze sznLs6g eset6n, de
e.enre legalabb egyszet : m€eldlt Ld6pont el6tt 15 n^ppai igazglha!6 a6dpn megkiild.itt meghiv6val. .{
Kozgyil€st keli osszeh.'ni akkor rs, ha ,zt a rendes taSok egltizede kiv6nja, 6s azt az ok, a c€l 6s a napirend

S A K6zg]":r€st

Ko,g{!ds-azEg!e$14 !?i!
r€szlctssirg.LLell&lsatqallqg:4lz

meeieldl€s€vei el5zetesen irisban az Elii;ks6ghez benlujtja.

'lelv;c

iisszehirh2r6. A napirendet a meghi\obm

ol,van

's
20.

S A KiizgyLil6s; ^z Egyesillet rendes, Partol6 6s tiszteletbeli tagja! a F6v6dnijb ^ Gr.:,a^sagi '{ezet6' ^
miadenkori pl6binos vagy. megbizottja, valamint a Pl€biniai K€pvisel6t€shnehek az Elnoks6gbe debg t
tagja kapnaL meghivast, de szavazati iogga] csak a rendes tagok, a F6v€dnitk, a mindenlori pl€b6nos vagr
Kdzglail€s nyilvinos, de
migbizotrja €s a Pl6b:niai KaPvisel6testinet detegaltja tendelkeznek.

A

bc
tmicskozisi joggal csaL a meghivottak rendelkezneL. A ltiizgr:ii$t az !lae!,,
indin'inlira a Koz$.il6s tltal vilasztott (2g vezetj. A Koz${j16s a taook kdzril iegz6}O!iasze16!b{919!i6
r€okat €s szevazatsz,imlil6kat vilasztanak. A I{oz@
€s a

i

elv&]ryryq?elililglelit

A Kdzgyfil6s hatirozatL6pes, ha azon a rerdes tagsig l6tsziminak t6bb mint a fele szem6lyesen jelen v'.rl
Arllenniben a
1'agy tclies bizonlit6 erei6
k&d€sekben a
feivetet
az
eredeti
naplendben
K6zgt il6s hatirozatk6pteleo, a megism6telt Kdzgldl6s
2 tagok
ha
e1:|e
a
meghiv6brn
megjelenteL szimira tekintet n6lkiil hatitoz2tk6Pess€ nyilvinithatja magrt
frgyeh6t felhi\,'t;k. A m€gism6telt kdzglail6st az etedeti meghiv6ban L€I iisszehivni
22. SA kdzgfl6si h2t rozat-qgbozatalaLqlnem szavazhzt zz a szem€ly, aki vagr akinek k6zeli hozztt^rtoz6i^
mentesru vagj/ biimilven
tPtk. S:1. LlLLbsL-Lponq, 2 hatarozrt alapjifl Ldtel€zettsdg vagy felel6ssAg,16I
mis el6nvben r6szesijl. akivel a hxt&ozat szerint szerz6d6st l<e[ k6tni: aki elen 2 hattuozat alaPjan Pert Le]l
inditxni: ati a d6ntdsben €Ldekelt m:s szenrezeftel tdbbsigi befoll'ison aixpul6 LapcsolAtban iI iletv€ 2
megkdtend6 jogiigyletben egy6bkent 6rdeLelt Nem min6sill el6nyneL az Eg)€sijlet ca szednti juttatasal
ketet6ben a b6tki iltal negk6t€s n6lkii1t6nybe vehet6 nem penzbeli szolgiltatas' illetve az Eg.esiilet 61ta'1

21.

$

tagjanaq z tagsagi jogviszony ,tapj6n n)'ujtott, Alapszabilynak megfelel6

c61

szerinti jrrffar;s'

23. S

egyszerf sz6tdbbsdggel hozz,
2.) A K.jzglii6s megv6l2sztja a F6v€dndkitt, az Egyesiilet Eln5k6t, az Ein6ks6g egj/es tagialt 6s a Feliigvel6
Bizottsig tagjait hirom 6vre z 6ltala elfogadon rigitend szerint.
z.),ttz aapszaiuy m6dositis6hoz, a Ki;zgf16s. atal laaszjol. lYtseci:el,5L -6s elndks€si_ tasoL
megbizatis,lnak visszavonislhoz, €s a 24 $ 6 beLezd6sdben foglaltakhoz a K.izgldl€scn i!]cablri lagqL
L6tharmados sz6t6bbsegd szaw2zata sziiks€ges.

r.;,t rorgyae, n"U'orntit -

2

megnevezett kiv6telekt6l ettekintve

sz6tijbbs€!g9l!gzrlhi]!:!4zda-!z.dL$Sn
24.

$
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Kizir6lag a K6zg1u16s hatiisk6t€be tanozik:

1.)A, Egyesinet F6\'6dn<jL6nelr Elnc;k6nek, Elndkseg

egyes tagjainak

ll6tlgjajaaLl€s

a

Feliigvel6 Bizottsig

tagjainak megv6laszt6sa 6s visszahiwisa.
bes zamol6ji'n^k megt Lrgyatasa 6s elfopdlsa
3.) Az €ves besz:mol6 €s Egyesiilet k6zhasznisagi melt6klet elfogadnsa
^z
4.) Az alapszab y m6dositasa
5.) A tagoh Lizdtisa.
trlAz Egyesiilet miil<i;d€s6neL felftigesztese, megsziintet€se, va8)' 1lis szeflezettel, egyesrllettel tdft€n6

2.) Az Elndks€g €vi

eeve.iiie*enek kimord/. a
7.) Hi az atapszabilt' mist<ent ncn rendilLezjk. akLror rnindaz. amellet iogszabill a liozg.r'nl6s hetisktjr€be

ut4l,
25. $A jegyz5kdniv.

k6zglil6si hatirozatok nlldntartnsita szokA6 iegyz5k6fl''v k6sznl' melyet a Levezet5
elnatk 6s a KitzglDil6sen megv6lasztoft k€t jeg/z6kdn)ry hitelesit5 tag ft ali.
2.) A jegz6kaqw ianaLm Mz^^h^ti,roz^tok]ll1.^Lnaq id6pontitt, hxtdyAt €s a ddnt€st timogat6k €s elenz6k
szAffiraiy^L
1.)A Kdzgril€sr6l,

a

3,) A kdzgyil6si hatirozatok2t 2-z Egyesnlet honlaPjAn hozza nyilv6nossigla, az 6rintetteket - a sznks€ges
m6neLben - a hatitozatokr6l 1 5 nxpa]]]]rlulaz Eln6k irisban, igazolhat6 m6don 6rtesiti.

\2 El'rok.eg
26. S A 9 tagb61

16 Elnijks6g az Elndkb6l (1 f6), a K6zgy.:l6s ,i1t .l az Egyesiilet r€ndes tagiai kiiziil vilasztott
4 e1n6ks6gi tagb6t $ 16), az lqnsagr -fagozatot €s a Csalidos Tagozztat \ezetc' Alelniikdkb6l (2 f6), a
Pl6binia pl6banosAb6l vagy megbizottj:ib6l (1 fQ 6s a Pl6baniai K6pvisel6t€sdlet delegtt,tb6l (i f6) ,lL
Az Elndks6g 3 6vre Uglvczet6 alelnokctt vilaszt saj,t sotaib6l
AXand5 meghtvdftja, a Gardasigi vezet6, a tagok k6zin megvilasztott Titklt 6s a CsoPottok delegttiai.
27. $ Az Eln6ks6g k6sziti el6 a Kdzglll6s munkijA! Ennek r6szek6nt:
LIr\ rraro. re<z a rapirendJe
2.) Beszerzi a sznks€ges ilatokat, bizonyldolrat.
28. S Az Elnitks6g v6giehajga a K6zgyril6s let vonatkoz6h^t,toz^tajt
29. S Az Elndks6g dsszefogja az eet esiilet k€ret6ben mdkdd5 CsoPottokat €s Trgozatokat
30. $ Az Elndks€g szetrezi az Eg'esrilet egesz6t 6tint6 progamokat, €s az ehhez sznkseges d6nt6seket

31.

id6Pont, a hely
Az Elidks6g iil6seit az Uglvezet6 Alelndk akadilyoztatisz eset& az Elnitk tuisban,
^z
6s a tervezett napireod kdzl6s€vel az d16s el6tt 8 naPpal hivj2 6ssze legdAbb htuom havonta. A nepiref,det

-

S

" ,-"-hn;L..

^n,". .;..lFrcea;o-pl LFll fehiinlerni

11a\^,

a

x2av^z^st^ ioponltak

a tarq.al.Ii !ivtnt

tzrnakcjrokben illtspontiukat lidakithasstk. Az EJnciksegi UI€s aLlor hatirozatk6pes, h2,:on az Eln6ks€gi
t2gok ]egkevesebb 51%-^ jelen vafl. Az ElndLs6g }'at&oz t,it egyszefi sz6tdbbs€ggel hozza m€g A
Pl6btniai K€pyisel6testiilet Atal delegilt Eln6Ls6gi tag, r'alamint a mindenkori p16b'nos vagy megbizottja
k6zds d6nt6slil alapjin - v€t6joggal rendelkezneL mindei olyan k6rd€sben,,mely megit6l6stk szednt s6rti
a Pl6binia 6rdeLeit.
31lA. $ Az Elnr;kseg iil6sei ngy is megtatthat6k, hogy a tagoh egy r6sze a tanicskozdsban €s a d.jflt€sek
meghozatalib,n elektronikus nton (pL sbpe, google-cseveges, telefonLonferercia beszAgeds 6tjed vesz
r6szt. Lehet6s6g szerint
itixben nyagokat ez elektronikus riton kapcsol6d6 szemayhez el k€U iuttatni
jletve a hatAmzati j2vasl2t okzt,h^tarczztokzt sz vzzAs megkezd€se et5tt irisban ktjzvetiteni keil a szim6ra.

-

u

^
elektrooikus kapcsolat otyar eszkdz igeoybev6telavel l6tesitend6 amely eglaeszt alLaltnas a
szemAyzonoss4 egy€nelnd megrnapit sara, masr€szt - egl'idejd k6p 6s hang biztositisival - alLalmas a
val6s idejn pirbesz€d re, vagyis rnindegyil< tag rnindegyik jelenl6v6vel tudjon kommuniLilni oly m6don, hogy

Az

a tdbbiek azt figyelemmel LG6thess6k Ez iehet telefonos €s szanit6gepes hiil6zati kapcsolat egyatirlt.
31lB. g irisbeli szavazas

1.

Az Ugvezet6 Alelnoli L6t eli6ks6gi ijl6s k6z.ifti id6bo az Elndks€g hatiskdGbe tarto26 kerd6sben
it6sbeli szavaz6st tendelhet el a h^tittoz i iavaslat 6s a.nnak eldcjnt6s6hez sziiks€ges infomici6k
k6zl6s6vet (indiwtny). Az inditvnnl't az elniiLs6gi tagolkal elektronikus lev6l [tjnn ke k6261ii €s
- egyideinleg a ddntdshozatar ny vnnossag 6rdeL6ben z egyesiilet honlapjin az efie z c€hz l<talakitott

aloldalon u kozzc kell tenoi
Az Eln6Ls6g tagjai s za\az tukzt az indjL!^aylol annak megeteletril szinilott 3 napon behil elettronikus
Iev6I vagy m6s irlsbeli Ldzl6s ntjrn LdzdLhetil<g Uglvezet6 Alelnokkel E hateiddben bimeh €ln6ks6gi
tag k6deti elnoks6gi ril6s <isszehivisit az adotrL6rd's ff'eg!^9y^ s,t^
3. Az tu sbdnhat:roz^ a[lor tekintend6 elfogadottnak, ha azt ^z Elndhs€g tdbb mint fele timogatja. Ha 2
hatirozat elfogadisdhoz wagy elvet6s6hez sznks6ges szavat be6lLezeft vagr a hat::r'a6 bte\r, azUg.rezet6
Alelndk a szawrast lez,i.li a es az ercdment't az Eln6ks6g tagjaival elekhonikus 1ev€1, a nvilvrtnoss,gg,r,
az inditv6nnval azoros m6don kdzz6teszr
4. Az irisben szztaz6st6l a 34. $ szerint jegyz6kttn''v€t kel k€siteni
a szem6ly, aH vagy akinek kdzeli hozzataftaz6j^
32. $Az elndks6$ hat6rozat lrglrlrzdalakqlnem szavazh2t
^z
egqft:hozzl't^t:toz6)
badrozat a]aPjin kdtelezetts€g
(a
tovibbiakb^n
It:1.
(llbqL-Lpontl,
6lettafta
fPtk.
$
^
vagy felel6ss€g al6l mentesii! vagy barmilyer mrs el6nyben r6szesLil alivcl a hatitozat szetint szeLzijd€st
kell kcjtnir akj elten a hatitozxt alapj;n Peit kell indit
L.(tu\,asrn ahpuLo lrpcsolrtbrn all illetve a megkdtetrd6 iogiigyletben egyebk€nt €rdeke1t. Nem min5siil
el6rFek az Egyesnlet c61 szednti juttatisai ketet6ben a ba*i tltal megk6t6s n€knl ig6nybe vehet6 nem
p6nzbeli szolgiltatis, illetve ,z Egyestitet ;1t l t€jinak, a tagsrgi jogviszofly alaPjnn nlrjtott, ,{l2Pszabtlynak
mesfelel6 c6l szeril1ti iuttatts.

2.

33. SAz Elndks€Si U16sek nyilinosal, arokor birki t6szt vehet. Az Elndks6g - jogszabilybaa meghartuozon
esetekben (pl. adatv6dclmi ok vagy szen6lyis6gi jogok v6deln€)- zAft iil6si r€ndclhet el. Az Binijks€gi n16s
Lely6r61, idejer6l €s rcrvezett napirendj6r6l a Feliig'ei6 Bizotts6g tagjait €l6zetesen itisban t6j6kozami kell
A F6v6dndk, a Fehg).e16 Bizottsag tagjai 6s a Csoponok dele$rtjai az Elntlks€gi U16setr bnAcskozAsi joggal
vehemek r6szt.
34. $ Az Ehi;ks6g iil€seir61 az eln6ks€gi hatAmzatok nyilvintartisira szok;l6.jeg/z5krjn)'vet wezetnek, amelyet
2 (kett6) elndks6gi tagnak ke hirelesitenie. A jegyz6k6nryben mhden hatircg,tt\ronatkozis^bzn6gziter'l
Lell a hatiozat szimir, meghozatabnak id6pontjrt, haLilyossagrit valamint a timogat6k 6s az elleru6k
szem6ly6r Az'ElndLsegi iildseken hozon hatirozatoknak az Egyesiilet honlapjin val6 k6zz€t6te16r61 6s 2

'
35.

hatirozatok erintetteklel va16 itisban, igzolhat6 m6don tdn6n5 kjzl6s6r6l az

igyezet6 alehak

gondoskodik.

$ Az Elnclks6g kiznt6lagos hatlsk6r6be ta4ozi!:
1.)Az Eeyesiilet wes k6lts6gvet6s6nek elfogadAsa.
2.) Az Egyesiilet bels6 szaM.lpatahall igy kin<in6sen a Szewezetj €s Miik6d6si Szabillzatnak valr.rl1int a
P6nzngyi €s Befektet€si Szabil\2^tnak M elfog dAsa 6s m5dostt6sa,
3.) Alapos indok eset6n ddnt egyesiileti tagsigi viszony felfiiggesztEser6l.
^z j6.lthagtasa, CsopottoL 6s Tagozatok feloszlatisa iletve mfik6d6snk
4.) A \^gozatok I'trehoz6sinak
felftiggeszt€se.

5.) D6nt6s a Csoport 6s Tagozat n6vjegyz€k€be wal5 fe1v6te1 megtag2dasin,.k iletve a Csopoitb6l vagy
Tagozatb6l val6 kiztris j 6'rll:'zg16sa r1'tgy6hn.
6.) Az U$vezet6 ,.lelndL, a Titktt 6s 2 Gazdasigi vezet6 megvilasztasa €s visszahivisa.
36.

$

Tev6kenys6get minden tagja tircadalmi munMban v6gzi.

Feliigvel6 BjzottsAg
37. SA Feliigyel5 Bizotts:8 3

t€b6l :]l.

38. SNem lehet a Fehigyel5 Bizotts,g ehdk€ wagy t€ja, iletve kdnlFizsg6l6ja
1.)a ddnt6shoz6 szeff, jletve az ngvezet6 szer'r elndke vagy tagja (ide nem 6rtve
egyesdlet diint6shoz6
^z
szeF6nek azon t€jait, ,-kik tiszts6get nem tdlrcnek be)
2.)
szemAy, aki az Egyesiilettel e megt'aat2s6n Li\,iiii mas tew6kenys€g kifejt6s6re idnyul6
munkaviszonyban vagy mukav€sz6ste ir:nt n6 egyeb jogvtszonyban ,n, ha jogszab;ly misl<6pp nem

M,

rendelkezik,

3.) az z szeff\Ay, aki

Egy€siilet c€I szerinti juttalisab6l t6szesiil - kiv6ve a

birki iltal megkdt6s naLrn

^z p€nzbeli szolgiltatisokat, €s ,z Egyesiilet iltal tagjana[ a t€s;€i
igenybe vehet6 nem
iogviszony ,lapjArr
nlujtotq l6tesit6 okiratnak megfelel6 c61 szerinti iuttatist ,
4.) alivel szcnbefl a vezet6 tisztsiglisel6kc vonad<oz6 kizilr6 ol' ill fcm illetwe
5.) az 1) 3) pontban megh^t tozoft szenayekhozzadttoz6j^.
39. SA Felligrel6 Bizottsag hatask6re:
1.)Az Egyesiilet mikr;d6s€nek 6s gazd,ilhodis6naL elen5z6se.
2.) Az Napszzblly, az E$/esiilet bels6 szabt zatai" a jogszabilyoL 6s a szl4rjiteli szabilyok betart6sinak
eUen6rze.e.

40. SA Feliigyel6 Bizottsag ehdk6t tagjai h6zii1 1na€p \dasztja.
41. S A Feliigyel6 Bizottsig iigyrendp

1.)A Fehigyel6 Bizottsig ril6seit a Bizoftsig elncjk€ hAronl nappal az iil6s e16tt a teffezett nzpirend
k.jzl€s€vel - hivja 6ssze €s vezeti. Az li16s negszenez6s€r61" Iebonyolt siir6l, a jegiz6kdnlv vezet6ser5i,
hzti'roz tok 6rdekelteknek v?16 megkiild6s&61 a Bizoftsag eindl<e gondosl<odik. Ha x Fehgyel6
^Bizotts6g iil6s€t nem szab6lyszernen hirtik dssze, az n]€st akhor lehet megtartani, ha az dl6sen valamennyi
.I€s rneg.^nAshoz.
r€szv6telre jogosLrrt jeten van, 6s egJrhangulag hozzljalrl
^z
2.) A Felii$'e16 Bizottsrg hatirozatkepes, ha rninden tagja jelen
vr.fl. A Bizottsq hatarozatait sz6tdbbs6ggel
hozz4 mhden tagnaL egy sz^\M taran.
3.) A jegyz6kon).'vben rdgziteni Lell az in€s helydt, idej6t, a jeleil€v5ket, az nl6sen hozott hatArozatoLat. A
jegp6kdnl'vben minden hatitozat ionatkozi'siban t6gziteni l<ell x hattozat sztun6,t, meghozatd6ral
jd6pontjat, hattlyossagit valamint a dmogat6L 6s az el1enz6L szem6ly6r A je$/z6lidn)'vet a Bizottsig
eLrdke 6s

e€Xr

tagj2 arrirAsAwrl hitelesiti.

4,) A Fehgyel6 Bizottstg ngFendjet egy€bekben m"ga hztL'tozz^ tneg.

42.

feliig].cl6bizottsig ra
fchgt'cl6bizottsig tagiai a jogi szem6lt' ng
A Feli€yel6 Blzottsag tev6kenys6ge e116t6s6hoz zz Egyesiilet tiszts6gvisel6it6l jelent€st, az Eg/esrilet
nunkav6lal6it6l pedig rtj6Loztatist vagy f€lviligosidst k6rhet, tov,bba az Egyesiiet k6nlveibe 6s irataiba

S]\

beteLjnthet, azokat megvizsgilhatja.
43. SA Feliigyel5 Bizottsig k6teles
int€zked€ste jogosdtsagnxk megfelel6eo,a K6zgl.il6st vagy az Elndks€get
^z
rjjckoTutli e. ,nrrk ds'?eht\js;,
kezdemdnye?ai. ha aroi .zerez rudomii-*rogy
1.)az Egyesrnet mfkiid6se sor:n o1yafl jogszab yseft€s vagy 22 Egyesi:ler atdekeit egy€bkEnt sulyosan s6tt6
esemdny (rirulasztis) tdn6nt, amel1.nek megsziintet6se vagy kiivetkezm6nyeineL elhiritisa, i1len e
enyhit6se az int6zked6sre iogosult vezet6 szeff ddnt€s6t teszi sziils6gess6;
2.) a vezet6 tiszts6gvisel6k felel6ss6g6t megalapoz6 t6ny merLilt fel.
44. SA Kitzgld6st vagji az Elndk6get a Fehgy.el6 bizottsig hditv:inyira - annaL megtetel6t6l szimitott harmhc
napon beliil 6ssze ke hivni. E hatirid6 €r€dm6nltelen eltelte esetdn rezet6 szet\r ijsszehivAsira a

^
Fehig,el6 Bizonsig is jogosrnr
45. S Ha az dra jogosult szeff a toff6ryes mdkijd6s helFerlii-tsa 6tdek6ben sznksEg€s indzked6seket nem teszi
meg, a Fehgyel6 Bizottsig kclteles halad€ktalanul 6rtesiteni a tdffenyess€gi eler5lz€st elit6 szeflret.

Csoportok

6s

T2gozatok

$Az Egesiilet c6ljainaL el€rase 6rdek6ben a tagok Csopottokat 6s Tagozatokat hoznak l6tre, melyek
tev6kenys6g6t az ElndLs6g 6s
Egy€siilet tiszts6gvisel6i hrJlgoljrk ijssze. Egy tag t6bb Csopot illetve
^z
Tagozat munLijiban is r6szt vehet.
47. S A Csopon 16t'ejdtt6t az Blniiksegnek be Lell jeleoteni. Tagozat
elratks6g j6vfiaeynsival 6s ,]<kol
^z
I6tesirlLet6, ha
leg^ bb ket Csoport tevekenyseg€nek i;sszehangohsnra zlakul vagy ha a T%.ozat
^z 2leodes tagoL 20%-a v€y 20 efyesrned tag kezdem6nyezi. A Csopott illetve Tagozat
I6trehoz6sAt leg,libb
azon t€jai, aLik az Egyesiilet rendes tagjai is, maguk kitzii.l Csoport eset6n delegAt2t vaaszthatnak, Tagozat
46.

eset6n egyesrneti Aleln6kdt kell vrlaszr^nnrk.

48.

$

A C.oponotr 6. Tagozrrok rc\elen)segej:
1.) K6z5ss6gbe fogl,.lja,z Egyesiilet azonos Aet6laponi, erdekl6d6sfi vagy tewekenys6gd tagiait

2.) Taejain kereszhil

\til,LsztDtt c6lkitizeseL megval6sitisa mellett r€szt

^
programjainak nesval6sidsnban.

v:[r.] az

egyesiilet kdz6s

3.) Rendes tev6kenys6ge me ett 6n61i6 pm$amokat (kinindulisokat, lelkigyakorlatoLat, nyari tibolt stb.)
szervez, els6sorban sajrt tagjain l<.
49. S A Csoport vagy Tagozat tagja:
1.)Tagja lehet az a szem€ly, aki tw6keryen r6sztvesz a k6zclss6g c6llittz6seineL el6r6s6bbn.
2.) Tagjai azol! akil< a kitz6ss6g n6vsorAban szetepel.1ek.
3.) A Csoport vagy Tagozat n€vsotlba va16 felv6telt csak ELritks6g ut6lagos j6vdhag.lsival tagadhat5
^z
mec.
4,) A csopot vagy tagozati tagsig megszdnik, ha a tag a Csopoitb6l vagy a Tagozatb6l klep, vagy ha a tagot
a Csopon vagy Tagozat - az Elndks€g ut6l.agos j6vfiagyistval kiz;ria. 'r.
TisztsEgvisel6k
50. $ Az EgyesLilet tiszts6gvisel6ir
1.)Az EgyesLilet F6v6dndLe.

2.) V Egy.'lct

3.)
a.)
5.)
6.)

Kep"i(ei6je

az

tlndl

Az Elndks6g mlll*njnt irinyit6 U€yvezet6 Aleln6kA Csoportok delegrltjai €s a T4ozatoL te\'6kenyseg66n felel6s Aleln.jLdk.
A Titkir, ,l<i ,,2 egyesiilet adminisztt6ci6j6t €s flyilvintafttszit vez€ti.
Az Eg'esinet p6nzngyeinek n6nltlsival megbizott Gazdasagi Vezet5.

A fovedncik:
51.

$

A Fovednr;k

1.)Eigyelemmel kls6ri az egyesiilet hit€leti tevekenys6get.

2.) Az Elidks6ggel,

siiJg6s esetben az Elndkhel t6rt€nt konzdtaci6t kdvet6en hit6leti k€rd€sekben k6pviseli
az E$'esiiletet az egyh:zi hat6sigok fel€.

Az Elnrik:
52.

S Az Elrr6k
1.)K6pviseli az Egyesiiletet, eg/szern6h alairtsi joga vaft.

2.) Az Egyesiilet h6pviselet6re iiland6 vagy eseti meghataLnazast adhat{z Eln6ks6g tagjal szi ra, vagy az
Elni;ks6g hatnrozata alapjin nisnak.
3.) Evenre beszlmol a Kdzglil6sen az Egyesiilet 6ves tev€kenys€g€r6l €s jdv6re vonatkoz6 c6ljair6l,
rerer.ci.
Az Uswezer5 2leliok:
53.

$ Az Ugywezet6 alellr6k
1.)Vezeti z Elndks6g munkajir E kdrben, dsszehivja 6s levezeti
ilesek e 6k;szriserdl. euea^r/r 3 h,rirozi..\ vigrrhrjr,,ar.
2.) Altahflos jeleggel hely€ttesiti 22 Elniikdt.

,z Elnijks€gi

U1€seket, gondoskodik az

A Csoportok delegiltiai 6s a Tagozaii Alelndkdk.
54. $ A Tagozati Alelndk 6s a Csoport deleg-iltja:
1.)t6szt v€sz az Elndl$69 munLaj:lban,
2.) k6pviseli a Csoportot llletve a T€ozatot az Elndks6gben,
3.) vezeti x Csoport ilerve a Tagozat n€vsot6q
55. S A Csopon delegttjtnak iletve a T€ozati Aleln6LneL megbizatisa megsztnik, ha a Csoport v
T^goz
^gy
megszinik, a megb'atist6l lemond, vagy ha visszahiink.
A Titkar:
56. S A

t

Titkir

1.)Ell6tja az Egyesiilet foly,matos iiglvitel6t.
2.) yezen z .rlgtegyzikeq nyilvintartja a tagdijak betuet6s6t.
3.) KezeLi az Egyesiilet mGLdd6se sorin keletlez6 iratokar
4.) Gondoskodik az F,lo<;Ls6gi tl€sek jegyz6kdnyv6nek €1k6stt€s€r61 €s meg6z€ser6l.
5.) MegszeFezi 2 Kdzgfl6ssel kapcsolatos adminisztratiw teend6ket.
6.) Minden harnadiL 6v szeptember6ben lev€Iben hivja fel a rendes tagok figyelrn6t a tagsrg megujittssal
Lapcsolatos teend6tre. A felhivasban taj6koztatja a m%njitas i etve t2gdij nemfizet6s Ldvetkezm6nyeire.

A G,zdasislrgzgli
57.$ A Gazdasigi vezet5
1.)Az Egyesiilet gazdiJlodisAnak irinitAs;t v6gzi.
2.) Fehgy€Ii a Csoportoi< 6s Tagozatok p6nzkezel6s6t.
3.) K6zrem,ikddik a P€nziigi 6s Befektetasi Sznbilyzat teflrez€t6nel< e16L6szit6s6ber
4.) OsszeiliiEa a, Egyesiilet Ldlts6gvet6si tervet, penziigyi 6s sztmviteli beszAmol6it.

IV. Az Egyesiilet gazd:ilkod6sa

"

58. SAz Egyesiilet gazdi.lLodAsa az Alapszrbilyib.n celok szolgal.,t.iban aU. Az EgyesLilet anyag ilapjAt z
tagdijah, a Pl6bnnia hiv5 k6zdss6genek 6s mis,-az Egyesiiletet tlmogatni Lii;.in6 magrnszem6lyeknek vagJ/
szerwezetei<neL az Egresiilet c6ljaua felajiril&tr adominyai, a: Egyesiilet megalkottsrval egj/id€j,ileg
l6trehozott, az Egyesiilet c6ljainaL megval6sidsnt szolg6l6 Virosmajoti Mirron Aron Alapitvany tamogarisa
kepezi.

59.SAz Egyesiilet

gazdasAgi v6llalkozisi tev6kenys6get csal kdzhasznn celjainak vagy
N^psz^bUybxl
^z
meghetAtozott alapc6l szerinti tev6kenys6gek megval6sitisa 6tdek€ben, azokat oem vesz€lyeztewe
v6gez;
60, SAz Egyesiilet gazddlkodisa soril e16rt etedmeny6t nenl osztja fel, t a l€tesit6 oLiraiiban meghztitozon
^z
kijzhasznn tevekenysdgerc fordltja. Az Egyesiilet a vezet6 tiszts€gvisel6!
a t6mogat6t, az 6nl<€ntesq
valamint e szem6lyek kdzdihozztu?rroz5j t - ahirLi iltal megkdt6s n6lkril ig6nybe vehet5 szolg-tltar,isok,
illewe az egyesiilet iltal tagjanaiu trgs:gi jogviszony alapjan nynjtott, l6tesit6 okiratnak meglele16 juttatisok
kiv€tel6vel - c€l szerlnti juttatisban rem r€szesftheti.

S A,

teff

alapj.;n gazd.ilkodiL mely€t a, Elndksig:ltzi megbizott cazdasei
- dolgoz ki. Az 6ves besrrmol6t - miut6n az Ein6ks6g ilt
kine\.ezett elen5r megvizsg6rta ugrancsak
Elnitks6g terjeszti a Kdzet'A6s el6.
^z
62. S A tassigi dijat az Ehdks6g szab yzatban illapitja
meg.
63. $ Az Eg'esiilet rartozasai6rt sajit v€).onaval felel.
64. $ Az Egyesinet megsznn6se eset€n a vagyona a Pl€bAniit ileti.
61.

Egyesiilet €ves k.jltsegvetEsi

vezet6

sznkseg szerint szak6ft6k bevonisaval

l

v- Vegyes rendelkez6sek
65. Sjelen alapszabtybxn nem €dntett k€rd6sekben az egesiil6si jogr5l, a kil,zhasznf jogili6sr6l, valamint a civil
szervezetek mdLdd6s66l €s ti,mogzti,stu6l sz.6l6 2011. 6vi CJL{V. titrv€ny €s a Pokiri T6rv€nykdnyv
rendelt ezesei binvadol.
66. S A b€jegyz6si k jtele zetts6g all, tattoz6 vzJrozasok bejelen teserdt z Ehok goodoskodik.

67'sJelenAj,P.zabJj'rdka'n.''u))'rapiane|fogadone"modosi'onrEndetlez

napjnval l6pneL hat lyb,. A 12. S (5) bek. szerinti tagsrgmegujit sra 2014. okt6bir-december folyamin, majd
ezt kdvet6en ninden 3. 6vben keriil so..

68. S]elen Al2pszabilyt a 2016.
'mint rij r€szeket elfogadta.

mniu-ZZ napjin m€gtaitott K6zgld6s megtirgytta

6s az

xlihrizott r€szeLet

vt. i(tmerieti rendelkez6sek
6e. s
70. s

M€egvz6s:
fogl,lt szitveg€. A m6dositisokat az
1992. novembet 1-6n megtaltott V. Kitzg^1l6s, az 1997. janAt 11-erL
^z
megtartott X. Kdzgfl€s,
1999. ft\ajus 7-6n ff egtatrott XIV. K6zgtil6s, a 2009. februtu 16. napjin megtaftott,
^z
a 2009. nprilis 18. napjtn,2014. Ap]rjts 27. n^pif6 Cs 2016. mijus 22-6n megtartott KdzgJnjl6s megtirgyafta 6s

Jelen ,rrlapszab y az eredeti Alapszabily m6dositasoLkal egys6ges szerkezetbe

1991. okt6ber 19-6o megtartott

elfog2dta.

III.,

^

Budapest, 2016. mAjus 22.

/2'r--^eA
Kiocses Zoltio

T,mis

eln6k

Igazolom,hogy az a\apszab,ily egnEges szed<ezetbe loglalt szdvege m€gfelel az alapszabdly m6dositlsok hatilyos
tatt .1m6nah. A m6dositisok az alapit6 okbat 5. $, 7. $, 10. $, 12. S 3 €s 5. pont, 13. S 2. ponq(qsah tijd60, 15. S 5.
pont titrlEse, 18. S 3) pont, 19-25. S,27. $ 3. pont t6r16s€,31. $, 32. $, 38. $, 42. \, 60. $ €dntik, , m6dositasokat
iletve nj {6szek a szdvegben ,lihnzassal kerintel< kiemel€sie.
Budapesr 2016. rnlijus 22.
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