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\ \SS LAJOS NEPZENEI SZÖVETSEG ALAPSZABÁLYA

, : : ]lapítók az egyesülési jogról, a köZhasznú jogállásról. vaiamint a civil szen,ezetek
. ::j3ll]l és támogatásfuól szó]ó 201 ], óvi CLXXV. töí\,,óny. \,alamint a civiI szervezetek

- ,-: l\ ih ártartásáról és az ezzei ijsszeliiggő eijárási szabál,v-okról szóló 201l. é\,i
,, .,_ iörrény alap|án lótrchoíák a Vass [-aios Népzonci S7övctsógct,

, ,,:isé]]el a Fővárosi Tiirvén,_vszék az 1995. október 16. mpjan .|t,gerűs
, : - l l ,l '211995/5. számú határozatával 668,1. szám alatl nyilvántartásba vette.

],.rpszabály módositással kérelmezzük a Szövetség köZhasznú .iogállásának
._.:.nesba \,ételé1,

I. A Szövetsóg adatai

L { Szövetség neve: va§§ Lajo§ Népzenei §zövet§ég

2. { szövetség székhelye: 1012 Budapest, várfok út 8.

3 _{ szövetség míiködési területe: Magyarország, valamint ninden olyan ország, ahoi a
szövetség taggal bír.

{ _{ Szövetségjogi személy. A Szövetség civil szeNezet.

í,\ szövetség jogállása: köáasznú civil szeNezet

ó- _{ szóvetség alakulásának időpontja: 1995. január 29.

II. A Szövetség célja és feladatai

],:lq\arországon és halárainkon kívül népzenével foglalkozó magár- és jogi szcnról,_vck
_ ...hL]Zott szakmai órdekén,éiryesitési és érdekképviscloti közhasznit civi] szel.\ezel

., .: ]ulelltikus népzene mindcn ága iránt e]kötelezett és elkötelczcttcn órdcklődó/azl
- . laqánszerrré]yek, közösségek" nrüvószctj csopoilok eglesületek, jogi szenélyek ós a
,- .' ::lkenrbereinek csoportjai, egyesiiletei. szakmai képvisclctei. i]letőleg a szakenbelei

. j:en szaknlai, kö7műveIódési, hagyományőrzii. -fcltáró összefogása,
, . . _ , .jgüknek. músoraik szervezésének scgítóse. a szakmai és hagyományórzó érdckck

, ..]:.je kullurális élctünkLrelr. I]lrné]eli és g}akorlali továbbkópzések szel.\,ezése tagiai.
:_::jai ós kiilső támogatói s7ámá.a.

- .rzene kutatása, gyűjtése. értékeinek mcgismeltetése, negőrzése. ápolása.
::_trntlkus népzenc bámely ágával lbglalkozó miivószcti csoponok. úncházak.

:.:lrorzésse1 tbgla]kozó intó7rnén,vek (lnű\,e]ődési házak. iskolák. óvodák stb,)
_ .- .zági és kúLföldi egt,ültesek. egyesületck cgymás köZötti kapcso]atainak kiépítósc,

] i. szakmai konfcrcnciák. to!ábbképzések és táborok. valaninl \'ersenvek,
, , _::.:k. továbbá, benulatkozó előadások szeNezése. rendezése. ezek clősegitése, A- :],:_- .é]jának clótése érdekében kijzhasznú tevékenységet lb]},tat a nevclés. oktatás.
. ,._ :'lesztés. ismercttcrjesztés. luhúIa leriiletén. komplex nríisorok szervezésével részt
, ,,.:lturális örökség feltárásábao és nregóvásában, továbbá kapcsolatol tart a

a

+



* _ .:Zegi nemzetisógi ós etnikai kisebbségektel, valamirrt a határokon túli
_ --..::iL.

- . .:l.eeei szerint biztosíúa a népzeiével kapcsolatos lT agyományápolás minden
. .i L.hetőségeihez néiten biztosítja ehhez a tárgyi feltótelek megterentését, N,Iinden

, : _ . .::;ere álló eszközzel támogatja tagjai ez irányú törekvéseit.
' .:.i n\i]vánosság clőtt zailó tcvékenységével a népzene minden ágának erkölcsi és

_ - .]o.csülését.
,a i esz a mások által szervezett rendezvényeken,- .]]ielség tánogatni kiviin ninden olyan kezdeményezóst. anrely az előzőekben írl

: . :, : .: rnecvalósitását elősegíli., ):_'\elség tevékenysógc során a legnagyobb gondossággal .jár el a cél megvalósu]ása

, ::.j\etség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
: _:.:.::, azokat ncrn veszélveztetve végez és gazdálkodása során elért eredményót ncm

:: . :zrjelerr okiratbarl mcghatározott tevékenységre fordítja,
\zii\elség közvetlen politikai tevéken}séget nem lblytat, a szövctség páftoktól

- _. .. :s azoknak scm közvetlellül. sem kiizvetetten scmmilyen 1ánogatást nenl nyílit.
>r:_i\ etség szolgáltatásaiból bárki részesü]hel. abból a S7övetség a tagon ki\,ü]ieket sen]

- j, :zö\.íség közhasznú acvókenységét a következó jogszabályban előíÉ közfeladathoz
-- :",: :,lótlóan végzi:

_ :_.,s iskolai, gin]náziumi, szakközópiskolai iemzeliségi ncvc]és-oktatás, kollégiurrri
, : , -,1nötloktatás. alapfokú míivészeloktatás. fejlesztó nelelés (20l 1 , óvi cxc, törvén}, a,.- : :.liiznevelésrő] 7.1. § (1) bekezdés.)

: ..egi kulturális hag,vomán},ok. értékek ápolásának/ művelődésre szervezódő, .,._ek tevékei_Y-ségénck, a iakosság é]etmódia javításál szolgáló kuiturális célok
._ : _ jitásának támogatása: múvészeti intéZmények/]akossági művészeti
, .::jlrezések. önszeNeződések támogatása. a művészi alkotó íl.]tu.]ka 1éltéte]einek
_ -., .: n,]iivészeli értékck létrehozásának, megórzésének segílése ( l 991 , évi Xx, törvény a
, ,,L]nnányzatok és szervcik, a köztársasági mcgbízottak. valamint egyes centrális

, :: sjgú szervek léiadaF és hatásköreiíől 121. § a)-b) pontok.)
_]s sZolgáltatás, nyilváros könyvlári ellátás biztosítása. li]nlszinház. elóadó-nűvészeti

: - : : , l3lnogatása1 a ku]turál is örökség helyi véde lrnc, a helyi köznr űve]ódés i tc\,ókcn),sé g
_: -:! (]0 ] l . é\,i C]LxxxIx, törvén_v Mag),arország hcIyi önkormáúyzatairó] 13, § (l ) 7.

. :.il;-nrűvészeti tevékenység feltételeinek megtercmtéSe (2008, évi xCIx, törvény aZ
- -.:]\éSzeti s7cIvezetek támogalásáról és sajátos 1dglalkoztatási szabál}ailól 3. § (])

-znú jogállású szervezetjogosult használni a közhasznú mcgjelölést,

' , -,.Iség l1ozzájárul a társadaLom és iu egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.
::n az elózó évról szóló beszámoló közhasznúsági melléklcte célcsopoflú vonatkozó

].:]án a Szövetség szolgáltatásai a Szövctség tagiain, nlünkavállalóin, öikéntesein
_ .Zemélyek szánára is hozzáférhetóek.



I

' l:rsznir jogállás kérelmezése feltéte]ének teljesülése a 201l. óvi Cl,XXXI, töívén}.
], - :. r5 ) bekezdésci alapjá]:

r }íegfeleló eróforrás áll az E§/esület rendelkezé§ére, ha 
^7, 

előző két lezárt üzleti
.\ \ l)natkozá§ában a kövctkcző fcltótelek közül legalább eg,,tclje§ül:
] .: ]:laqos óves bevétele neghaladia aZ eqvmil]ió i'orintot. vag!,

. .i:I é\ esvbeszámított adózott ereclménye (tárgYó\,i eredl]1énye) nem negatí!, !,ag,!-,

. .zernéll,i icllegű ráfordításai (kiadásai) - a vezeló tisíségvisclők juttatásajnak-- :.lnlbe\étele nólkül -eIéri az összes rálordítás (kiadás) egynegyedét.

s \Iegfelclő tár§adalmi támogatottság mutatható ki az cgye§ületnél, ha az €lőző két
.lirt üzleti éYc yonltkozá§ában a következő feltételek közül legalább egy tcljcsüI:
. ., .zemélyi iövedelemadó nreghalározott rés7ónck az adózó rendelkezése szerint a

.-,:zetnck fela.jánlott összegből kiuhll összeg cléri az 54. § szerinti bevétei nélkül
_::::Ioil összes bel:ótcl kcttó százalékát. vag]'

- .:.i7hasznú te\,ékenvséq érdekében fclmerült költséqek. rálbrdílások e]érik zu iisszes
, ]Jjlás lelét a két év átlagában. vag}

. . ]Zhasznú tevékcnYsógónek eIlátását tartósan (ké1 év átlarában) leqa]/thb ti7 közérdckii
. .,i]t.s tevékenvséllét végző szemóh, scgiti a köZérdekű öl éntes tevékenlséirrij] szóló
:, e\i LXXXV]lL lörvénvnek nle!]1éleli'en.

I.
A Szövetség tagsága

l- l szövetség tagja lehet az a temészetes személy, jogi személy, valamint jogi
§7.-íél}iséggel nem rendelkező szervezet, aínely:

- ulfldozü a belépesi szándekJól

- elitsadja a szövetség céljait

- z -tlapszabály alapján a szövetség ta&jai az előíIt kötelezettségek teljesítését vállalja

- a Sz§\,etség taggá válasá

T4sfu formája: rendes, pártoló, tisáeletbeli

1,{:Ende§ tag felvételéről - írásbeli felvételi kérelme alapján - a Szövetség Elnöksége dönt.

3. _{ szövetség lendes tagiánakjogai:

- í€= vehet a szövetség tevékenységében, rendezvényein és a Közgyűlésen, továbbá a
í§rytles hatírozatainak m€ghozatalában szavazali jogga], é§zrevételeket, javaslatokat tehet,
fá@éíí nyilvlínithat az Egyesület milködésével kapcsolatban;

. 
= 4iánlásokat tehet a szövetséget érintő kérdé§ek megtáryyalására;

- ffiltosítást kérhet a Szövetség tevékenységéról, amel}Te a szövetség 30 napon beltll
i.-Ei-s \-áasá adni.

f*!9tia1, illetve válasáható a Szövetség ügyintézö és képviseleti szeNeibe, i]letve
';€eirc;



- ] ]i,,l lehet a KöZgyű]és és aZ L]nöksóg napircndi pontiaiü;
-: :. , i.l a Szövetség n!,ilvántartásába;

- ]:3!\harmada írásban ok és cél megjelölésével rendkivüLi Közgyűlés és reidkíviili
. . ::_ L ]és összelrívását kezdemérl},ezheti;
. ,. :. jr\ezhcti tisztclctbclitag felvélelét;

, lrénrbe venni a szövelség tagok részére lriz|osított szolgáItatásait,

: : a :, lag lehct n]indcn olvan természetes személ_v. .iogi személ1,, valarrrirrt jogi
_ . :.:ggel nem rendelkczij szervezet. aki á Sziivelség Alapszabályát ellbgadja, \,alamint

:,. _t ._] és anyagilag tá ogatja a Szö\,elség miiködését. A taglélvéiel a rendes tagokra
. :.. szabályok szerint töftélljk, A pártoló tag. illctvc kópvisclőjc tan/tcskozltsi ioggal

: - : :t a Közglíilésen. szintén igénybe veheti a Szijvetség szolgáltalásail. de liszlségre
. :._.7lhaló. iagdijlizetési kötelezettsége. szavazali joga rincs. Eg),ebekben .iogai és

, ]:::jjcei rnegeg_!eznck a rcndcs tagokóval,

. .::.:1i tag lehet minden o]yan temészetes sze]né]},. aki a Szö\,elség Alapszabál!,ál
_ - : j és a nóp7cnc leíületén kilejtett tevékeüységére. érde]],ieire tekinlette] az

- , ,::ia\aslalála a Ki]zgyűlés annak válas7t-

. . :ibeli tag nem köie]ezhetó tagdű lizetésle. A tiszlcletbeli tag kötclcs a vállalásához
:.: : SZö\etség munkáiát kicmcltcn scgite]li. Joga. hogt,rész! vegyen tanácskozási j oggal:_ : ::asen. sZaVazatijoga nincs.

i :.:l!\űléscn a tennészetes szemé]y tagok szeméI_vcscn, míg a.iogi szcmél,v tagok
::: :],:: és igazolt kópviselőjük útián vesaek rész1, 

^meDnyiben 
a képviselctre jogosult

. - ::lnénves képviselii (vezetó tisztségvisclő), ítgl,csak az állaluk kiadott köZokiratba,

.- : :s 1raláll-ír rrragánok;íatba tbglalt meghatálmazás útján glakorolható a képliseletijog.

- ::oretség tagia köteles a Szö\,ctsép Alapszabályát. a közgyűlési és elnöksógi, _.:-,kat betanani, va]ámint lé§z1 Venni a szövelség munldjában. e]ősegíteii a kitíjzijtt
, .]::\ alósílását_ kötelcs a tagdíjat rendszelesen megllzetni,, .:ió9 tagia nem veszélvcztcihcti a szövetség céljálak negvalósulását,

' : -:lrúri yiszo l negszíihik:
: íúg kilé|,réséyel, omelwt o SzövetséP ehökéhez keII iíásbih beielehlehi, Á tae
.:j,;pctíhek tekintendí; a kilépő nvilotkoznthak a Szövelség elnökével löfténő közlése
:.loiúvol:
, ug kiztírásőval:
:,Jg haláltivol. vagy ioglttód nél* i,rregszűhéséveli
: : J,!s.ígi iogviszonv felfuohllústívlll,

.: : 1: Elr|ókséP tlljnl első foko a loghizálás ügvében, má§odfokon i Szöwtség
!. ,- -..:íe i.ir el. Az Elnöksér tagiiinlrk, illetve a íiszteletbeli tlr.)k feglelhú iigl.éhcn cts;í-. - \, Kö.!l,íilés dö,|l.

!, .:, : - jL; a saöwtség lagiai kajzül
- :: : :J!. oki tevékan$égéwl. ,na!úarlásával vngy ,nulasztásárnl i sz.öveíség cóli{tirlak
-,.,: ,ulását yeszélyezícíí (ide nem éú|e n felmordá, akurkit kéoező ttlg.líi fizetési

|--.-!iz akit hírósúg iogerős és véerehairan.ló szobalsógvesztés büntetésre ítélt és a
, :-: ...jLi'l eltilloít.



a q.Jgdtarlások eseléh kizárás llelveít figNelmeztetés is alkalmaxható, ix elköreíeít
.;?.rrunás súIvossóglihoz. egvszei ragy ismételt iellegéllcz igazodóan, ezekkel aláh|osan.
: :.j?rdl szefubeni elióflis szabúIvai ez esetbeh is meregyeznek a kizólásru alkalmaznndó
, a;. j^ oklal.

: ;:.j si elidlást első fokon az Elnökség tapiaiíak ű!!ye kivélelével - az Elnökség- ..:tid le, Az elidús megindítását báfmel| ,0g írtirba keuleminvezhcli, o ludon dsáín
, űnteL is hörülméntek rlvleteziúvt l, illetve a rcndellezisre álló hizanvítékoh
-.!a .lliléséwl. csriltolásával- Az elidlús megihdííl^áról az elnök döt t. Az eliifós alá vont
::::ai a: eliólás megindílljsát és az ellene felhozott ok()kil, annLk bízonyítékait kőzöllli
,,.";. í,]yábbá lehelősécel kcll bizlosítani számárfl, hogy védekezését és bizonvílókaií előitlill,
: !;: ri eliárás sofón iogi kéDviselőt is igéWbe Neheí A íu{!oí t z Elnökség kiz.ííúsl tirrlwló
: .,.,! heg kell hívni. és itt is lehetőségeí kcll a{lni szúlháru, hogl| ,édekezését ,fiegfelelően
. ::hassa,

1 i:!?dl az Elllökség kizárő lralározaldí írásbult közöIni kell Á hat.rr()Zitnak taftqlmauia
.!jj J *i:álás irtdqkláso köftbeh az anlok ik Di.iul sl,qlgáki okokdt, té yelet, illetve azoh
:):..r.iékail. A hütórozaínak tovább íafialmaznia kell az igénvbe veheíő - Szövetséllen
.. iú!; js kí|,üli - iogo||,oslitróI szóló lJontos és kifeiezeíl íáiékoztatlisl,

. i.,:ir! tag n kizátljrrftl kupsolalos hat.irozat ellen a lrdtáfuzat kézhezqételéíől szóhítoít
i::nal llapon belül a szöretség közgvűlésélrcz fellebbezéssel élhel. Á fellebbezésbeft fuee
.,!i! i!Irlni. hogy a kizáó hatúruZnt mervólíoztatás.il ílilve okból kívlíhia Jiogszeríítlensé&
,.j::r.f,2 aa al'pszabállJ séreluét is, illetve hegalapozatlansúd, és köleles az erre vonatkozó
.::,.r,iékait rhepielölni. A köz,g|íílés összehíríísáfa iogosult személv a íbllebbezés é leui
:r.r,Jlásra alkalmassállliúl a fellebbezés kézhezúíelét köyető 30 ftapon belül dölrtést hoL
1|!J:.Es fellebbezés eseíén az összehívő köteles d Sxöveíség közgvűléséí a fellebbezés
?.í.ij.!1aldrdr legkésőbb 30 ,Won belüI összehívrri. A tag ,éllekezésének és tésxvételéneh
.i.i":sé!ét a közP|űIésen is biztosííuni kel|,tzzal holv a hatáfozat neghozdlala soíár, az
.,..:.1 ln9 d kérdéshen npm \7flvnzhd-

:::: :n?sigi iogvíszonvi kixárá§ esetéh a köveíkező irlőDontokban szűnik heP:
:: Elnökség dijtlíése esetén a kézhezvételtííl szdmított 1s napos fetlebbezési hatáli.lő

:,: :.: kijvíő nalJolr,
- '-:,.:hbeaés eseté. illetve dz Elnijkség tlrgiai v,natkozásdban a közgvíílés kizárásí
,....:,:nhag,ó (elnökségi ílgok eseíébeh kizófó) haldro1atának meghozalalávttL

1: : -1 lagsági iogl,iszo |,1 a közgvííIes harmiíc t llDos h.rtlifidővel felmondhalja, ha a,:.-:. ldg hqt ltónaDon kelesztúl .1z Ehtökség ífásbeli - póthatárit!őt tű4ő, és az ismételt
-, ::;is iogkövelkezménveirc kifeiezetten felhívó felszóIítása ellenére elmatalí a lagdíj
-!--.::léíé|el- Ugvanez írirrvddó a párloló tagri is, ha az általa vlillalt liglJorlí. -,: :Iu!ást nem leliesílelle-
.: .,:,\eli felszóliúsbfl íel 

^dl 
hivrri a tigot ata, Irogv amenhtibeh o felszóIítús

: :,:: :.. l,(ly| malasztóstít ki kí|ánja hreníe i. ttdjí eIő az ezekkel kiDcsolatos téhvekeí és, : , ,.AoAaL. A íelszólhilnuk lopóbb.í táiékoztaíúst kell adni dz eseíIeges íizL,tési-.: ,---;nlekről is.

. :::,:!: iogl,iszory íblmohlús esetében a felmo fuisi i.lő leleltével szűhik me!.



lv.
A Szövetség vagyona és gazdálkodása

}7,]\e!ség éves költségvelés alapián gazddkodik, amelyct a Közg"vúlés fogad e], A, .:.:l gazda.lkodásáról az Elnökség je]entóst készít, ane]yet elfo8adás cóljából a. _ _.jj elé teieszl.

: . _ 1 etj ég miiködéSéhc7 sziikséges bevételek et az aLábbiak j elenti k:
, . -: Jllak. amelyrrek méíékót a KöZg),űlés éventc állapítja nreg;

__:: js jogi szcmélyek 11rmogatásai privát és ál]ami szcktorból eg),arátr1;
] t ] ..1;ég gazdasági, vállalkozási tevéken),ségébő] származó bc\,étel:-] :Zlén)ek. kiadványok bcvétele:

:-_. . tagdijon fcliili t'elajánlásai;
:: ::.]'.ok:
:_ :. a3\ éle]ek-

: ::ilrq15!g bevétcleivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiérl saiát vagYonával l'e]el. A
: : : :.g lagjai a Szövetsóg tartozásajért a befiZelett tagdíiakon túlmeniíen nen t'ele]nek.

r ] ::.i\etség r,állalkozási te!ékcnységéből származó bevételének megállapítását a cililj:. :..iekre vonatkozó gazdálkodási tevékelrységrijl s7óló hatá]),os jogszabályok ulapján
i-] 1 Szöwlség céliainak hregvnlósííásdvíll közveíleniil összefügPő gazdasáei

..-:..ülség végaiséíe iqeosult A Sxöveíség ,agyollút célidnak ,hellfelelően hiszttóIhaíjo,
:!,.,üál hen osztlralja fel íogiii hözőít, és a tagok részére nveíeségeí nem iuííathat.

: .-_:: llzelése: kós7_pénzben,,áiutalássa1, nrérrókét a Szövetsóg KöZgyű]ése határozza rneg_
._]. nlegt'izelésének határideje tárg!,év lébruár 20. AZ é\,es tagdű mértékc: 2.500,-

': .::: :szeles szcmély tag; 7,000,- |Lhem tcüIészetes szenélv 1ag.

: - < j:i\ ctség péDzcszközeit szálllá]1 keze]i,

-, . }Zö\ etség az alapcél szerinti tevékenységéből. i]letve a gazdasági-vállaikozási
. :. . ..csébő] számazó bevóte]eit és kiiltségeit. rál'orditásait (kiadásait) clkülönítetten kcll

::l:nani,

! l .:Zö\elség bármel), cél szerinti j uttatllsát pályázathoz köti. a pál),ázat l]em tartalmazhat
:- .3llete]ekel. amelyekből az eset összes körülméD),einek mérlcgelésé\,el

:_. :.lhaló, hog}, a pál},ázatnak elórc neghatáro7ott nvertesc van (színlelt páll,ázat),- - . : :aJ}ázat a cól szerinti.iuttatás alapiául nem szolqálhat.

- : :,,erség köteles a beszámolójár,al eg1idejűleg közhasznúsági rlellékletet is kószíteni,
. ' ..Znusági mellóklel tartalmazza a vagyon 1i]használásár,ai kapcsolatos kinulatltst. a

::_:j cél sze.inti .iuttatások kimutatását. a vczető lisztségviselőinek nyújtott juttatások
, _ _:: :5 aiuttatásban részc§ülő vezetó tisáségek 1élsoroJását.

> ]\elség n),ilvántaftásaira egycbekben a rcá irányadó kijnyvvezetésj szabályokal ke]l,, ._:l, Közhasznú jogátlásii civil szcívezel esetón kölelezó a kettős könywitel



:_ -],:l s7en,czet gazdálkodására és adonánygyűjtésre egyebekben a 20l ]. CLXXV, tön,én},
, :' jzetének 1 7..§-26_§-a jrányadó.

i l. \ SzöVelség gazdálkodási-vállalkozási tcvókcn},ségónek fejlesztéséhez közlrasznú
. ., jr\ sépót veszé]veztető ménékű hite]t nem vehet fel.

,:, - (öZhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredmén"v-él nem oszlhatja fel, azt
. ..:: .okiratában meghirtálozott köZhaszníl tel,ékcnysógórc kell forditania.

]_i, ], |iajzhaszníl szenczet a vezető tisztségviselőt. a támogatól. a7 önkéntest. valanrint e
,:.::: rck kijzeli hozzáíaííozó|át- a bárkj álta] megkötés nélkül igénl,be vehetó
. -.-latások, illetve az egyesü]et á]tal tagjának a tagsági.jogviszony alapján nyújlotl. ]étesítii
,,,:::.:tknregiéleliijuttalásokkivételéve] cél szerinli j ut tatás ban ncm rószcsítheli.

i ], - sZö\,elség váltót, illetve n]ás hitelviszonyt ]negtestesító óftékpapífi nem bocsálhat ki,

i5, ]_rrennYiben a Szö\,etség beiéktetési te\,ékenysége1 !égez. a Ktjzg!,űlós befektetési
,.. ]. ,Z:ttot készíl_ és azt egyhangúlag fogadja el,

a, )zii\ etség miiködésével kapcso]atosan kclctkezett iratokba a Szövetség székhclyén a. ..: es képviselőjével előZctcscn eg},eztetelt időpontban bárki belekiithel. arri]l saiát
, ] .:-.re másolatot készithel.

V. A Szövetség szerv€i

], \ KöZgaűlé§:

: : ,:tség legfóbb dönléshozó szervc a Közgyii]és, A Közgyűló§ aZ Ll]]ökség hí\,ja ösSZc
. ::: : egalább cg,v alka]ommal. a hcl},szin és aZ időpont mcgjelölésével.

.- -:,, ulésck helyszínérijl. idópontjárót a tagokat elektronikus és/Vag], postai úton órtesíti.
. _lulésen részt vchctnek a rendes lagok, az alapító és pártoló tagok. valamint á

: : .::eli tagok.

:, _-. ulés kizárólagos hatásköróbe tartozik:

- _ . :rlszabá]v nlcgállapítása, ellbgadása, módosítása.
: :.ztségviselők megválaszlása, illetve visszahívása.

. i, \ct.ig lclo§,/lalii.anJk kimorda.a.

. . !rr\ elség munkaprogramj ánakjór,áhagyása.
. < ,\ clc5 ln(3dl allIa.c.jo\Jha!)ása.

:- :,:riikség és a Feliigyelő Bizottság éves beszánolójátrak megtárgyalása, clutasílása,
. ::: ellbgadása,

. J slijvíség évcs szárnviteli beszámolóiáInk és mellékleteinek elfogullósa. A szául,iteli
be s:úmoló és mellékleteinek elfogalásához eg,szetű szótöbbség szükséges.

:, ---_1ésen az alapíló és a rendes tagok tanácskozási. inditván},ozlrsi ós szavazati j oggal. a
.: : :Jok és meghívottak tanácskozási és inditván],ozási joggal Vesznek részt,



i KöZcvülés Dyilt szavazással. egyszedi szótöbbséggel öt évre válaszlja meg aZ Elniikségel. a
)lL]\ ctség 'l eri'llcti és Szaknrai Szekcjójának tagiait. és a |elüg_""elő Bizottságot.

i Ki]Zg},iiIós az Elnökség j aYaslatiiía tiszte]etbe]i tagokat \,álaszthat,

._ Kii7g},úlés összehívásá és előkészitésc. az Elnökség l,ntározatálak megfele]ően. aZ Ell]ók
:l]Játa,

! .ii7g\ii]ést a Szövetség elnöke. akadál_voztatása esetén aZ Elnökség egy tagia vezcli ]c,

\ le\ ezctó elnök l'eladata:
- a kö7g},úlés hatá.oZatképességél}ek mcgállapitása.
, a napirencl elfogadtatása.
- az eltiterjesztések és a vita n]egnyitása. nrcnctének irán,vítása, lezárása. a

határoZathoZatal ehendelése. a határoZat nlegállapílása.
, a közg},ű]és tör\,ényes rendjének lénntanásir.

, iilzsr iilést össze ke11 hívni. ha

a t a tagok legaiább egJ,hannada vagy zu Elnökség írásbaü a cé] és az ok. a7 idópont és a
nrpilend mcgjelólésével- kéri.

L, ) aZ Elnöksóg rendkivüli KöZg),iilés összehí\,ását tania s7iikségesnek.

. ] a hiróság a KöZg!,úlés összehívását elrendcli"

iil a szövetség vagYona az esedékes tartozásokat nenl lédezi.

elr Szö\,etség clóreláthatóan nem lesz képes a tarlozásokat esedékességkor tclicsiteni.
\ ag)

a) a Szövetség céljainak c]órése veszé]),be kcrült,
],7 l ] pont d) - t] ponliai alapján összehívott köZgyiilésen a lagok kötelesek az összehívásr.a
.r rJL! körülmény negszüntctése éldekében intézkedéseket tenni \.ag,v a szövetség

:: j j:Zi:nletéséIiil döntcni.

-/ E]|ijkség tagiai kötelesek a közgyülésen lészt venni. a közg)űlésen a szövetséggel
.::a.SLriatos kértlésekre válaszoini, a Szijvctsóg tevéken),ségélől és gazdaságj hel!,Zctóról
ajs7.]n]ol]1i,

], ..Z!\ Li]ési meghivónak taíallnaznia kell Lu iilés heLyét, idijpontiát, részletes napirendiót ós
. rl:;irenden szcreplő és határozathozatalt igónylő eliiteries7tósek sZö!egszclu
:]::.r.itlisét. A nreghir,óban közölni kcll azt aZ idópontot" amelyben iLz ismételt KöZg!iilést

]:]3! ].ir-ll lartani. ha aZ eledeti idópontban megtartott KöZg}iilés nem határozatképes, A tagok
:>Zérc a nleghivót legalább 30 nappal a KöZgyűlés idöporrtja előtt nreg kclI küldeni.

. iiijzgliilés iiléseit az Elnök vczeti, 
^z 

Elnök a közgyűlés levczctésével azonban mást is
-:jjbl7hat,

3.iiel\ teg jogosult az áitala megielöIt napirendi pont ]ncgtárgyalását kénli. Javasiatát a
]..i79\ ulés előtt legalább 5 tlappa] ílásban ismertetiie kell aZ l-g_vesiile1 Elnökségé\,cl. A tag a
\:iz!\ ]és kezdctckor isjelezlreti bánnej) kétdés napilendbe lo9lalását. A KöZg|,űIés iilésén

.dlame vi részvételre iogosull jelek va és o tlaDirenden neh szereDlő kéldés
, 11 e gt á r g I o l á s ú h0 z e gy h ang úl ag h ozztii át ul.

'a
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i7rbil)szerú a KöZg)űlós összehivása. ha a küldijttek részére a Közgvúlési meghivókat
::Zolható ]nódon határidőben kózbcsitették, Megieleiőet1 igazolható aZ énesités e,mailbcn_j: 

3 Kijzg},úlós összehívása nem szabályszerúcn törtónt. határozatot nem hozhat,

, }\iizg),űIés határozalképes. ha összehívása szabályszerűen megtörtént. és 3 s7a\37ásla
.i,süh tagok köziil legalább 500%+1 szavazat jelen van, Ellenkező esetben a KöZgtűlést

" :ozntlan napirenddel rTróg aznirp össze ke]] hívDi, A megismétclt Közgyiilés a neghí!óban
.: Zi.,i napilendi pontok körében ajelenlér,ók szátrrára tekinlel nélkül lratározatkópcs. ha erlől
, .::i..i]üéiyről a tagokat az eredeti meghív(iban clőíc tájékoztatták.

- I\iizg}ú]ést az Dlnök nyi§a meg. Az ülés megnlJitásál követííen a szövetség ieleh lévő
:J!i{ri közül meg kell |álaszíaní a iegvzőkönw-vezetőí, és két iegyzőköhy, lriíelesííőt. A
.:,:;;Aolll,v hil?l.\ildk e9|úlldl szflvazol\zimliló bizollsúgor is dlAotndk, 0^iI lt

r:,i1|l1.utszámldlás felidataít is ellótiák. A iegwííkötll,v hilelesítők viIltlliák, hogy a
.,i:gl lílés egészén úgig ielen lesz ak. és dláílásukknl lril"le§ítik a febeehdő iervzííkiinfv
'J dlhxit.

1 ier|:őkóhwvezetíí ós a iegvzőkönfv hitclesítők szernéIyére o szöwísép elhöke lesz
J\úslaíol. A inlashúról a Közgvűlés egvszeríí íöbbséggel h.ttótoz.

:._:::i:] az elniik cllcnőrzi iz ülés határozatképességét, A hatfuozatképességheZ a KöZgyíilés
:- :]] n\ ilvánlaflott taglétszámol kel] figyclcmbe venni.

- :r:lezett napirendet a7 []il]lök ismeneti, a KöZgyűlés rcndióól1 ő a lelelős. ennek kc.elében
: ::,.:'liodik arról, hog}, a tagok és a m.ghivoltak jogaikat zava].talanul, rendbcn
_.iorrlIl,ussák.

, \.iZ_!\ú]és. ha az Alapszabály cltérően nem rendelkezik eg},szctú többséggel határoz,
:,,.z3:ii többség mcglótóhez tr jelenlcvó képviseliik lcgalább eggyel több. nlin1 iélének

._' :'.']l3n{Zó szavazala sziikséses, A szavazásnál minden tagnak eg} szavazata Yan.

j_ .:! .liés nlir]ősített többségge] dönt:

. az AlapszabályánLü eliógadásáról és mi]dositásáró].

. a Szö\,etsóg megszűnésónck. vagY rnás szövetséggcl. egyesű]ette] való
eg,yesLiléséIrek kimondásához, r,alamely magasabb szintű érdckcgl,esítési,'r,édeimi
szervezethez való csatlakozáshoz.

. lagyonánal 1'eJtrs7tásához. más s7övetség vagyonába való beo]vasáásához.

. az önálló aiapitván_}- léllehozásához. más alapítván\lroz tönónó \agvolli
csat]akozáshoz is_ valamint

l ha tijrvény úg},rendcli,

] . .]:.,í többség rr,]eglétéhez a.jclenlevő képvisclők legalább kóthannarlának cgvbelrangzó
:, jitr!3 szükséges,

:\]z_]ilés határozatail nyilt szavazással hozza. Amerrnyibcn ajelen lé\,ó tagok egyszelii,l..:; titkos szavazást igényel. ú8y a sZaYaZás titkosai töfténik.

i.i:\ulés ülései nyilr,ánosak. de iogszabál},ban meghatározott cselben ir Ktjzg_vű]ós az
:.:. :.]lesen. vagy részbcn a lryil\,ánosságot l]atározatá\,al kizárhatia.

:_,,.:l:]]et tisztségvisclőlnek visszahivására a tagok egyhannada irz Elnökségi tagok
,..:.:]] ]Z E]nök is íIáshan tel]etjavaslatot,



^_vjsszahivási 
indit\,ányban pon|osan 11leg kelljelölni, hogy a7t ki ellcn és milven indokkal

kérik. az Alapszabál], megsértóse esetérr pedig azt is. higy az Alapszabálr "*i, |",,,;"'sórtelte meg.

Érl,ótrl,es Yisszahívási indítvány esctén Icga]ább harminc nap eiteltével a visszahíVás
tárgyában tödénó halározathozatal céliábó] rendkivűli xozgnilest kcll összchírni. nrell,rc
eg],ébként a Közgyűlósre vonatko7ó á]ta]ános rcndelkczések iúnyadcik,
A. Kózgttilévől .iegyzókön\,\ et k..ll készíleni. melyct .o F,lnök. a Jegyzókintyv\,ezetó. és kót.
a KöZgvűlés által választott hite]esitő aláű.,

^ 
.icg}Zókönyvben 1il kel] türltetni aZ ülés hel!.ét. időpontiát_ a hátározatképesség vag} a

határozalképte]enség Incgállapítását. aZ ellbgac]oti napircnr]et,'

A jeg,Zőkijn}vnck tanalna'nia kcll a megvitatolt kérdésekei. a hozzászólásokat. és adönlésck ercdménvét szavazati arány szcrint. - kórelenlle a kiscbbségi vélcnénv
lc lli )lel(\é! (l.

n jcgvziikönyv reszó1 kópezi a jelenléti iv is, anle]vct az iilésen részt,e\ij valamcnnyi
személy-nek alá kcll írnia.

.{ jeg),zókönyvckbe \.alamennyi tag számára betekintést kel1 bi7tosítani.
A Közgyiílés határozatait külön kell dokunrentálni. A hatírozatokal tblvarrrlros
sorszál'ozá§sal ke]l e]látni és a Határozatok Tárában nyi]vántartal;. e. 

", -,,i", l"i "r,r'"r".iegyzókönyl,ekct meg ke]l őriznj,

A közg)íilés hatálozatail aZ éIintetlekkel a döntós meghozatalától szán]ílott ]5 napon beltilaiínlott téíive\,énves Ievélben vapv e,mail útián kOzliia nyilvánosságg"t p"a,g o Srou"t."g
honlapján kiizli.

^ 
tagok a ktjzg)iilósen haláIozataikat szavaziissa] hozzák meg, A határozat neghozatalakor

nem szavazhat:

_ akit ir.határozal kölelezcttség vagy í'elelósség alól nrentesít vagy a Szö\,etsóg terhére
l)]js la ila alon\h<n rc\,/esll.

- akivel a határozat szerint szezódést kel] kötni.
- aki ellcn a hatáIoza1 a]apján pen kcll indr'tani.

- akinek olvan hozzátarlo7ója érdekelt a dönlésbcn_ aki a s7övetségnek nem tagla.
_ aki a döntésben érdekclt rrrás szervezettel többségi bcfolyáson alapuió kapcsolatban

áll, vagv

- aki egvébként személyesen érdeke]t a diilrésben,
1la_a tag valanrely iig},ben ne sza,azhat. ót aZ adoll l.]atáIozat meghozalalánál ahatá.ro7alképesség megállapitása solán figyelnren kívül kett t,ag..ni, '

2, vezetíi§óg
An
llem erves üleíi sze^,kéní hűkörlik,

A vezetőség ö§szetétel€:

\.| Elnökség - a Szövelség lig.inléaő s;en?
Az Ernökség 8 tagból.ill. tagiai:

I

r\\,/



- elnök
két elnökhelyettes (akik cllátiák a titkári és pénzrárosi 1unkciót is)

, jegyző
- 2 íij szakmai vezetó
- két lag

B.,, Területi szekció 7 tagbóI á1l

A SZövetség országhatáron iúl ]1yíLló feladalainak ellátásáért. összehangolásáér|
t'elelós, A 'l'cliileti szekció egyes tagiainak felad.Lta egy. a szövetség által
meghalát,ozott rógióhoz kötijdik, ahol a régióhoz tanozó tagokkal va]ó kapcsolattarlás.
progranlok szcrvezése. leborr),olítása a fcladatuk.

C,/ szakmai szckció ,1tagból 1lll

A szakmai szckció tagiai a szövetség tagiainak a Szövctsóg céliaihoz kölódő szakmai
irán},mutaláSl. segílséget n),újt (szakmai 7sűrizés a Szijvetség rendezvén,vcin.. , ctc-)

l-.]nök: Vass .lózsef I0l2 Budapesl. várfok úl 8.

E]nókhe]]ettesek:

l .1 rIoívátlúó Bakos Ilona 8 ] 00 Várpalola. llákóczi F, Ll, 9, (e]lália a titká.i ti§Ztségct is)
].1 Farkas Márta 908] Ecs. Petőli S, U, 30. (ellát_ja a pénzláros tis7tsóget is)

^Z 
ElnöLség lovábbi tagjai. \,a]anint a Icrülcti és Szakmai szekciri lagjai a szajvetség

Alapszabályának aktuális mcllókletében keriiInek lelsoro]ásra.

Az Elnökség feladatai:

.1,) két KöZg,vűlés köZött a SZövetség tevékenységónck irányitása.
b,) ititagok fclvótclónck adminisárálása, amelyet a KóZg!l:jlésen Uló]agosan bejelent"
c,) íalel a Sztjvetség \,irgyonának gondos kezeléséé .
d.) gondoskodik a Szövetség reDdezvén},einek clőkés7itésóról. megszervezésér,til és

leborr,rolításáról.
e,) dön1 a KöZg},l:ilés kizárólagos hatáskórébe nem uta]t kérdésekról.
l'.) tagiai kóziil \,álasztja az elnökét és a7 elnökhclycttcsckct.
g.) két közg],ii]ós közötti időszakban. aZ ér,es programhan meghatározolt időben üléseket tafi

a Szö\,etség tevékerrységének biztt5llasirrc, Ü](sejt i]lisban. n nlpircnd lncgiclölósé\,cl
hí\,ja össze. L)lései nyilvánosak, de jogszabályban mcghatáro7ott esctbcn aZ ü]ésről
teljeserr. r,agy részberr a n},ilvánosságot határoZatá\,al kiZárhalja,

l,].) Határozalai1 egyszerű szólöbbséggel. nyilt szavazással lro77a, Az ti]és akkor
határozatkópes. ha az ]]lnöksóg tagiainak több mint a felc.jelen van. Ha rrz Einökség
tagjainzrk 50%-a | ] elnökségi tag úg} kívánja_ a szavazás ]ehe1 titkos.

i,) -,\Z Elnökség ü]éseiriil jeg} Ziikönyvet kell felvenni, amelyet az iilés e]]]ajke ós a s7ö\,etség

ieg},Zője jr a]á,

],) AZ éves beszánolót aZ Eliökség készíti elő. Az éves beszámoló eltbgadása a KöZgyű]ós
ki7írólagos hatáskörébe tafiozik. A beszám,lló eltbgadása a7 általános szabályok szerirrt
tijíéllik.

k.) A Közgyűlés, valamint az Elnökség döntésejről Dyiiváltartást vezel, A nyilvántartásból a

döntés tartalma. időpontia és hatálya. illelve a döntést tánogatók és elIel]Zók s7ámarán),a
(ha lchctsógcs szcmól!,c) mcgállapitható,

)
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1.)

m,)

^ 
KöZgyúlés és az E]nöksóg döntéseit aZ érintellekke] íráslran lcl,él útján közli,

]tallrozatlir r uN\^ \a\,|.]|os_\,.nv,hrr, honlapiin hn,/,/a ll\il\rnU§sJlra,
a köZhasznil szenezel múködésével kapcso]atosan kcletkezcn kö;gyűlési ós elnökségi
iratokba báíki betekinthel,

n,) a beszámolókat, \,alaaint a szolgáitalások kii7lósét a szö\,etség a .. : ,.
honlapon teszi közzé, s ezzcl a nvilvánosságot biztosítia.

_l. A ször etsóg Elnöke

^ 
sZó\etség általáúos képviselőjc a Szövetség elnökc. képviseleti .iogát cgy elnökl]elycttesscl

eg\.iittesen g),akorolja. külijnös tekintettel a Szöl"tség banks7án áia i-elefti;endetkczésrc_
A szö\,etség képvisclóje.jogosult képviselrri a szovctségct hi,ataios szervek előtt. e]nököl á
Közg]-ú]éscn és az e]nökségi üléseken.
Osszehírja aZ e]nökséBi ii]ést. a napirend közlósével. nyolc nappal aZ ülés elő11. é\,ente
egvszer. ós gondoskodik a7 ]]inijkség határozatainak a végrehajtásárúl.

J.
a.) Elnökhelvcttesek

az elnök ncgbíziisábi)l helyettesitik aZ e]nóköt. képviseleti joguk
egvüttes.
- ha az e]nök időköZben dsztségéről ]eköszönne. vag}, tagsága bárnlinódon megszűine. a Szövetség üg),cit a legközclebbi iözg_vúlésig lriinl,íüaf'
, A Szövctség bankszámlája télen a két clnökhelveties egvüllescnjogosult rcndelkezni,
b.) Titkár

végzi a Szovctség sái7ési teendőjt és eg!,ób munkáit az elnök álta] meghatálozott
körbeü.
- kezeli a Szijvelség okmán}ait. imtait. a pénztáros hatáskörébe nemulah n},il\.ánta ásokat,
c.) Jewző és pénztáros
. ll S/ii\cl5e! irá.telir.c,rd.;, , +7ii--

a.icgyzó szerkeszti a Kijzgyűlés és az Elnökség.je8yzőkijn!.veit,- a pénztáros köteles a kiadásokról, bevete]ekrol n|iivárrtariást vezetni és az ahhoz tartozóbi7onylatokat megőrizni. azokat Szövetség irattirában az .o vegeri jhc(ezni es ott ot
é\,ig n]egőriZni.

íis
atak ölí is lllk,,,l

1ő 'elarla. kiiíeles ellátni-
líl

következménvek alól nem iűiiil
méfuv elkövelése írílrtt

bün íIő iírdn

6). Nell leh?í,.lezctő íisítség|iselő az, nkil e {oPlalkozástóI io\erőseft ettilíoltak, Akit

eu leh

az" akit 
"ltiltottak 

i vezető tisztségi;Eiűű;séan Ielret ve
6
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5, Felü§,eló llizott§ág
Háron. a közgyúlés által öt óvre megválasztoll tagból á1l, A l]izottság maga hatálozza lneg
üg!,rcndiót. A t'e]ügyelő bizotts./lg egl,évbcn lcgalább eg,}-szer ülést taft. A ftlügl,elii bizottság
halározalait cg!,szerű szótöbbséggel hozza, A lratározatképességhez ]nindhárorn tag jclcnlótc
s7üksóges.
A felüglelőbízoítság lagia oz a arvkoíú személy lehet. akinek cseleklőképességóí a
tevilenDige L,llitil.ihoz szüIséles lörhcn nem korlótoztdA. \,lem lahct íl l?ltjg1),,lőbizottttip
tapia, dlivel s:emhen a vezerő tisztsigvilclőAre ronatkozó liuiró oA áll llnn, tovtibbti ihi
yagy 0kinek a hozzál4ríozóia a iogi szehéh, vezeíő lisztségviselőie,

a,)Feladata a pénzkeze]és rendiónck, ber,ételek. kiadások teljesitésének ei]entjrzósc az
I]lnökség íráshcli tájékozutása az e]lcnórzés erednéD},éij]. A7 ljlnökség 30 n,tpon bcltil
lötcle. rz eszr<r;tclckrc \ i]i]5ll Jdn;,

b.)A Bizollság iogostllt a Szövetség könyveibe. nyilvántanásaiba belekinteni. a Szövctség
t-lnökétől. Elnöksógétől bánnely üg!bcn tájékozlatást kérni.

c.)Ha az Fllnókség a Bizottság által sziikségesnek tanott intéZkedéseket ncln hozza n1eq. az
iratbelekintést meglagddja. a Bi7ottság írásban, aZ ok nregjelölósór,e1 közgviilés
összehí\,ásá1 ke7dcményezheli, ÁZ elnökség köleles a közg}úlést 30 napon belii]
ósszehivni.

d.)A [eIügye]ij BiZottság a ki'zgyúlósnek ta ozik fclclósséggel, Munkáiáró] él,ente beszánlol
a közr:l,iiléslrek,

c.) A BiZoitság cllenórzi a szö\,clsóg múködésénck rö§,én}ességét_
1,) A szövetség. valamint annak szclvci niikijdésük sorárr a nyilviinosságot li]llanatosan

táiéko7tatja oIv nródon. hogv hatliro7ataii. pályáZatait aZ internetcn, a \\,\1\\.vass]aios
szor,.hLr honlaporr, közzótcszi, A dönté§bci ériülell szcnélyeket levé] útián a döntéslijl
sZállliiott 1 5 napon beliil énesiti.

6. \ c7cId lis/l}égl i\cIdL ös§7e[érhc|clItnségi \.,nbá|r ai
A vezelií szcrv halározathozatalában n.m vehet részt a7 a személ)r. aki. r,ag,r, akinek közeli
hozzátarlozóia. ólcttársa (a továbbirüban egytitt: hozzálalto7ó) a halározat alapja]l
a) kijtele7cttség \,agy felelósség alól mentesül. \,agv
b) bárnil)en nlás előnyben lószesü], ilIctvc a nregkirtendó jogiigyletben cg]-óbként érdekclt,
Nem minósiil elijnl.nek a kijzhaszníi szervezet cól szerinli itLttatásai keretébcn a bárki által
nregktjtés nélkiil igéntbc vehelii nem pénZbeli szolgáltatás. i]]etvc a tál.sadalnli szcr\'czet á]ta]
tagi!i]]ak. a tagsági jogl,iszon), alapján n!,ílitott. létcsítő okiraürak megfe]eIó cél szcrirllj
.'ul lJl!.,
(2) Neln lehel a lilügyelő szelv elnökc vae} lagia. illetve kön,"-\,! izsgálój a az a szernó11,. irki

a) a 1ezetij s7cl! elrliike vag!,tagia.
b) a köZhasznú szeNezettcl a negbíZatásán kívü]i nrás tevékerrl,ség kiibitéséle illtny ló
nlLrrlkaviszonvban vagy nlunka\,ógzésre irán_vuló egyéb jogviszonl,ban áll. ha jogszabálv
nrásképp ncm rendelkczik.
c) a köZhaszníl szervezct cól szerinti .juttatásábó] részcsül - kivévc a báIki álta] Inegkölcs
nélkül igén}be vchelő nem pónzbeli szol3áltatásokal_ és a társada]mi szelvczct álral 1agiának a
lagsiigi jopviszon), alapján l1yilitoll. létesítő okiratnak meglélcló cél szerinti iuttatást -. il]el\.e
Jr rz,,r_c, oottthrr lnc;,\aIir.,/,,ll rz<rnelrck h,,,,,,JlJn.,,,oii,

A kajzhasznú szen,ezet nregs7linését ktj\etö 1ráronl ér,ig nenl ]e]ret más köZhasznú szer\.c7cl
vezetii tis7tség\,iselóje az a szcnlóly. aki korábbiu o]van közlrasznú s7c.1eze! \czcR)
tisztség\ ise]óie vo]t - annak nlegszúnósót nege]ijzó kót évben legalább egy. évig ,.
a) arlclr jogutód nélkiil sziint lneg úgy. hogy aZ állalni adó- és r.ánrhatóságntil nvih,ántaítolt
ld,'.- ís,: ,rlJrl.,,/il.,ll nem e:,T ..rrlrl..tte ki.

I
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b) amellyel szcmben az állami adó- és vámhatóság jelentijs összegíi adí)hifu}.t tál íél.
c) amcl11,el szetnbcn az állami adó- és vámhatóság üZlellezárás intóZkedést alkalmazott. !agy
iizlellezárást hel},ettesitő birságot szabon ki.
d) amclynek adóSzámál aZ állanli adó- és \.ánlhatóság az aclozás rencijcnll szó]o liji\cll,
,,/eIinl lCllii!gc.,,l<llc \, P] türöll<,
(2) A !ezetó tisztségviscló. illetve az cnnek je]ijlt s7cnély kiiteles valanlenn)i érintett
kdzhaszníl szervezetet előZelesen tá.jékoztatni aról. hogy il},c].l tisztséget cgljdejűleg nrás
közhaszirú szef1,ezetnél is betölt,

vI.
A Szövetség megszűnése

A Szövetség.iogutód nélkül nregszűrrik. ha
a tagok vagy alapitók kimondjiik rrregsziinését. vagy
az alra,jogosult szcr! negsziinteti.

fellé!e mindegyik eserben hogy a Szijvctség vag1,oni viszony,ainak ]ezárására ir.ánruló
nlcgíéleló eIiárás lelblYtatását kijvctóen a bíróság a Szövetsóget a n},ilvántartásbol tijrli,

Megszűnik továbbá a SzóVetség.iogulód nólkiil. iünennyiben, cóljál megvalósította vagy céljának nregvalósulása lchetetlenné \,áll. éS új céll nem
hatáIoztak meq. vagv

a s7ö\,etség tagjajnak szánla hat hónapon kercsaii] nem óri e] a ti7 tót,

,\ Szö\,ctség jogutód nélkiili negszűnósc eselén a hitelezók kö\,eteléseinck kiegvenlitóse utin
].l1,1n]afu(l., \i!).\nl a S//ii\(.l§c! celjirll mc,:cgrr,,,n racr hílsl,tlt,, .cl me1..lo, rat.ra
létleiött közhasznú szenlezetnek kcll átadni, A l'ennmaíadó vagYon sorsáról a n}ih,ántal.tó
bíróság a törlést ki]nol1dó hatfuozatában rendeIkc7ik. a \.ag_vonátruhá7ás teljesílósóre sziiksóg
csctéi iig},gondnokot rende] ki_ A r,agyorr 1'eletti rendclkezési iog a Szijvctsóg tö].]ésévcl SZáll
át az újjogosultra,

1.

VII.
Vegyes és záró rendelkezések

A Szó\,etsóg vezetiji. tiszlségviselői munkájrrkat társadalni tel,ókenységkónt díiazás
nélkül végzik. de dologi kiadásaik nregtérítésórc igényt tarthaülak,

A szöVetség. ]ninl köZhasznú s7crvezet köZ\etleniil politikai tevékenysóget nenl
íbl!1al,

3. A Szövetség nyil\,ánta ásba vétele nem tagad]rató meg. ha a7 sZö\,etség

a) Alapszabályábal 1-oglalt cébk ós tevéken),ségek ncm e]lentétcsek aZ Alaptajnénnvcl.
ús

alapitói e]egct tettek a tö.\,énybcn előíú kö\,etelménycklek,

A sziivctség a nyi]vántartásba vételéve] jön lótre. Az Alapszabál\.nódosítása eselén a
Szöretscp n)iIlcttt:t1,1i5na \ile|(re ir,]n\ado.,, rballuklr kcllr,kllrn.zn.

b)

4.
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A közhasznú szcrvezctté I1linijsírhetó szer\.czet kijzhasztlú j ogáI]ísát a köZlras7nu
szcrvezetkénl való ir},ilvántallásba vételle] szerzi meg.

A SZó\,ctség lc\,éken),ségét a n)ih,ántartásba vélclról SZóló hatiirozar j ogü.óle
erlelkedésc napján kezdheti meg.

5. Az egrcsülési jog gl,akorlása nem sórlheii aZ Alaptör\,ón), c) cildt (2) bekezciósét. ncm
valósílhat meg búrrcscleLménl,t vag1,, bűncselekmérr), 

-clkövctóseie 
\.aió íelhlvást.

rl] rrr inr n.,n,irrha m.i.o( i.rgainrI q..zubad,clánal .<r.]rr.<r.l,

6. Á Szövetség köZvetlen politikai tc\,ékenységet nenr fo11.tat. sze].vezete padoktól
ffiggctlerr.ós azoknak anyaei tánogatást nem nyirjt" iiletr,c azoktó] lálnogatást nenl
kap. io\,ábbá országgvúlési képviselói, \,alamin1 rI§gyei. fóvárosi örrkornrálrl,zati
!iilaszláson jelöltet nem állít. ós nenl lámogat. Ncrrr állit jeloltct lovábbá az fuit,pai
Par]anleütbc_ nreglei jogir \,áro5 képvise]ó testülelébc, nern jeiöl poigárncsleri
poszlra,

1. .A közhasznú szervczetek bír.ósáei n) ilr.án tallásból való ttjrlésérc a ]01 i. ó\,i CLXX\',
tön,én\,:l8 \ e]anint .19,ls-ai az irán},aclóak,
A közlras7]1ú SzcNezctek lilctti adóellenórzést aZ adóhalósá8. aZ állaülhá7tarlásból
szármaZó (kóhségvetési) támogatás t'el]rasználáslrnak ellenirzósét tijrvénv cllérij
'. rrJc l,',c.c n,aIl\nhrn n/ \l].lnli rz-mr.,r,rz<k. uz .rllnrnl \J{\ jllLo,I;Jn\^tli
\iil,.c-\(.|\5buI. ill..rlr ,l n<nl,/(ILö,/i lorr.rs,,1,1-o, iutrct,,lr 

'".n,.-.,;.,,,tiliraszná]ásának elleniírzósét a kúitjn jogszabál) szerinti Óilenőrzési .r"t.rj.r",. .
közhasznú múkódés t'eletti tör\én!,csségi c]lenijlrcst pcdig a r.eá irán!adó szabiiitok
,./(ri,]l J,/ i,;\ C\,,,e_, 1,1 .li Él,

A köZhaszllú szeLvczet a köZhas7nú jogá]]ásának mcgszűnósekor köteles esedékcs
kii7tarlozásail rendezni. jlletvc közszolgáltatás ellátásáÁ iránluló szerziidéslrőI eretlő
kólelczetlségeit idóarán1 osan teI]csíteni

l0.,'\z .\lapszabáll,ban ncn] szabáhozotl kérdésekbcr1 a polgári l.ör\,énvkölr},,,,róI szriló
201], é\,i V. törvón} és aZ eg},esii]ési.jogrtil. a közhasznúlogáIlásr.ól. r,elaLnint a cirll
szeL\e7etek ós tánlogatásfuól szóló 20l1, évi CLXXV, tijrvón! Icn.leike7ósei
ir,ánvadílk" arrrlak kerctci kiizött r I\ö7gJ ulcs bunrlclr kerilesben ]]ctul;7alol hozhal

l l. .\llllú,oll. nlü1l a Szövctség Elnöke igazolon. hog} a 20I l. é\,i ('LxXXl. 1ör\,ó \ j8,
.S (]).bekezdése alapján .ielen alapszabálr, cglségcs szerkezetbc ]bglalr ,zii,cg.
nlegfeiel az alapszabái} üódosílások alapián ]uülyoi tartalomnak

,\z 1995, .ianuár 25-én ell'ogadott ós a Budtrpest i]ő\árosi Bíróságon 9.Pk.6],172195. számon
bejcg).Zet1 Alapszabálv jelerr nródositás./tt i 20l5. rllárcius 2lli napján tar.tolt Kiizgrűlós
ellbgacLta,

8.

9.

l5. márcjus 28,
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Úg,wedi záradék

Aluiíro{t a 20l l_ áá cI,)oo(I. tv. 38. § (2) bekezdés alapján kijelentem, hogy az alapszabály
egaéges su"r*e-zabe foglalt szövege megfelel az alapszabáy módosítások alapján haláyos
tfrtabíéEÉy_ Az egj.sége§ szeTkezetű alapszabáy elké§zítéséIe az alapszablly III. pont 7,
alpd- Iv poú, v. pont 1.1 2.1 4.1 5.1 alpoíIl:ainak vliltozása adott okot,

A váIm:afool*al egységes szerkezetbe foglattám és elleqíeg}zem Várpalotin, 2015. mIÁrcius
J{-qi*.,
Dr- [-asg Veronika es Dr. Bodó tdi,na Ügyredi lrodája
D_ Bodó &Iiaa ügvéd
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