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A „GYÓGYULJ VELÜNK EGYESÜLET – ÖSSZEFOGÁS A DAGANATOS BETEGEKÉRT”
MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSE AZ EGYESÜLET 2014. JÚNIUS 26. ÉS 2015. MÁJUS 28.
NAPJÁN MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYÁT 2016. FEBRUÁR 25. NAPJÁN AZ ALÁBBIAK
SZERINT MÓDOSÍTJA, A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V.
TÖRVÉNY ÉS A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK 11.PK.60.320/2012/19. SORSZÁMÚ
VÉGZÉSE RENDELKEZÉSEINEK MEGFELELŐEN
A módosítások az alapszabály következő pontjait érintik: I. fejezet (5) pont, II. fejezet (1) és (2),
III. fejezet (1), (3), (5), (6), (7) pont, IV. fejezet (1), (2), (3) pont, V. fejezet (1), (2), (3) pont, VI.
fejezet (1), (5) és (6) pont, VII. fejezet (1), (2), (3), (4) pont, VIII. fejezet (1), (3) és (4) pont, IX.
fejezet (1), (2), (3), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13) és (15) pont, X. fejezet (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) pont, XI. fejezet (1), (2) pont, XII: fejezet (1) pont, XIV.
fejezet (1) pont, XV. fejezet (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) pont, XVI. fejezet (1), (2) pont.
A tartalmi és formai módosításokat egyaránt jelölve, aláhúzva, dőlt, félkövér betűkkell tüntettük fel
azzal, hogy a korábbi francia bekezdések helyett a könnyebb hivatkozhatóság érdekében mindenütt
a.,b.,c., stb. sorszámozást alkalmaztunk. A kimaradó rendelkezéseket áthúzással jelöltük.

I.

Általános rendelkezések

(1)

Az Egyesület neve: „Gyógyulj Velünk Egyesület – Összefogás a Daganatos Betegekért”.

(2)

Az Egyesület rövidített neve: „Gyógyulj Velünk Egyesület”.

(3)

Az Egyesület székhelye: 1114 Budapest, Ulászló utca 42. 2/3.

(4)

Az Egyesület pecsétje: körpecsét az Egyesület rövidített nevével, székhelyével, adószámával,
valamint bankszámlaszámával.

(5)

Az Egyesület alapító tagjai:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

(6)

Csepécz Vilmos (1181 Budapest, Margó Tivadar u. 66/1.);
Csuba Gyula (1203 Budapest, Török Flóris u. 18.);
Farkas Lajos (1194 Budapest, Hárs u. 4.);
Juhász József (2840 Oroszlány, Szeptember 6. u. 61/a.);
Kubik György (1237 Budapest, Szent László u. 159. II/4.);
Kutasi Frigyes (1203 Budapest, Szigetvár u. 4.);
Dr. Lakos István (1173 Budapest, Barátka u. 29.);
Matiscsák László (9024 Győr, Szent Imre u. 14.);
Mikófalvi Tamás (1141 Budapest, Paskál u. 53/a.);
Dr. Szegő László (1114 Budapest, Ulászló u. 42. II/3.).

Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat tartoznak fizetni. A tagdíj összege
1.000,- Ft/naptári év, amelyet a megalakuláskor az alapító tagok az Egyesület házipénztárába
befizettek.
II.

(1)

Az Egyesület célja és feladatai

Az Egyesület céljai:
a.
b.

segíteni a daganatos betegségekben szenvedőket és családtagjaikat a betegség
megismerésében, elfogadásában és a kezelések elviselésében;
felhívni a társadalom és a döntéshozók figyelmét a daganatos betegségekkel kapcsolatos
teendőkre, a szűrés fontosságára, valamint a megelőzés jelentőségére;
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c.

(2)

lehetőségeihez és a rendelkezésére álló eszközeihez mérten felvilágosító és
ismeretterjesztő tevékenységet folytatni a társadalom valamennyi szegmensében.

Az Egyesület feladatai:
az Egyesület képviseli a daganatos betegek érdekeit Magyarországon és külföldön,
különösen az Európai Unió többi tagállamában;
b. az Egyesület tagjaival folyamatosan megismerteti a betegségükre vonatkozó új terápiás
lehetőségeket, a kiegészítő gyógymódokat és a gyógyításukkal kapcsolatos kutatások
eredményeit;
c. az Egyesület tagjainak tanácsot ad a betegségek kezelését érintő kérdésekben;
d. az Egyesület tagjai sorából támaszadó, önsegítő csoportokat hoz létre;
e. az Egyesület megfelelő foglalkoztatási lehetőségeket derít fel a megváltozott
munkaképességű tagok számára;
f. az Egyesület törekszik a daganatos betegek társadalmi megítélésének, elfogadottságának
és gyógyításának javítására;
g. az Egyesület a jogalkotó szerveknél, döntéshozóknál képviseli a tagok érdekeit
jogszabály-alkotási és etikai kérdésekben, illetőleg azokat az Egyesület állásfoglalásairól
tájékoztatja;
h. az Egyesület kapcsolatot létesít és tart fenn kormányzati és önkormányzati szervekkel,
szakmai testületekkel és társadalmi szervezetekkel, amelyek közvetlenül vagy közvetve
részesei a daganatos betegekre vonatkozó jogalkalmazási tevékenységnek;
i. az Egyesület kapcsolatot létesít és tart fenn, továbbá együttműködik nemzetközi
szervezetekkel és szakmai testületekkel;
j. az Egyesület képviseli tagjait hazai és nemzetközi fórumokon;
k. az Egyesület kezdeményezi és elősegíti szakmai oktatási programok létrehozását és
végrehajtását;
l. az Egyesület kiadványokon, útmutatókon, továbbképzési anyagokon, kutatási
jelentéseken és tudományos kiadványokon keresztül népszerűsíti az Egyesület – és rajta
keresztül a tagok – tevékenységét;
m. az Egyesület információs lehetőséget teremt és tart fenn a tagok számára.
a.

III.

Az Egyesület tevékenysége

A célok és feladatok megvalósítása érdekében az Egyesület az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény 35. § (1) és (2) bekezdésében rögzített népegészségügyi közhasznú tevékenységet folytatja.
Az Egyesület képviselője arra tekintettel, hogy az egészségmegőrzés és prevenció, valamint a
daganatos betegek érdekeinek Magyarországon és külföldön, különösen az Európai Unió
tagállamaiban történő érdekeinek képviselete, a daganatos betegségekre vonatkozó új terápiás
lehetőségek megismertetése, a kiegészítő gyógymódok és a gyógyításukkal kapcsolatos kutatási
eredmények megismertetése, illetve a gyógyítás javítása céljából létrehozott Egyesület olyan
egészségügyi feladatok ellátására létesített jogi személy, amely közfeladat ellátásáról az államnak,
illetve az önkormányzati szervnek kellene gondoskodnia, továbbá, mert az Egyesület működtetése
olyan tartós közérdekű cél, melynek alapján az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 35. §
(1) és (2) bekezdésében rögzített népegészségügyi közhasznú tevékenység gyakorlásával az Egyesület
megfelel a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvényben rögzített közhasznúsági
feltételeknek, kérelmezte a közhasznú jogállás bírósági bejegyzését.
(1)

Az Egyesület az alábbi tevékenységeket folytatja:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi
tevékenység;
b. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
a.
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rehabilitációs

c. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
d. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
e. rehabilitációs foglalkoztatás.
(2)

Az Egyesület szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

(3)

Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban
meghatározott, közhasznú tevékenységekre fordítja.

(4)

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.

(5)

Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, közhasznú vagy
a jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem
veszélyeztetve, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végez.

(6)

Az Egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának
nyilvánosságát biztosítandó az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év
május 31. napjáig az Egyesület székhelyén vagy az Egyesület által használt irodában (cím:
1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7, 1-es pavilon, „Tűzmadár Ház”) kihelyezett
hirdetőtáblán közzéteszi.

(7)

Az Egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény
alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját
költségére másolatot készíttethet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket
írásban, az Egyesület elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az
iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az Egyesület székhelyén vagy az Egyesület által
használt irodában (cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7, 1-es pavilon, „Tűzmadár
Ház”) az igény bejelentésétől számított nyolc (8)napon belül köteles biztosítani a kérelmező
számára.
IV.

A tagsági jogviszony keletkezése

(1)

Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki a jelen alapszabályban foglalt
egyesületi célokat elfogadja, és tagfelvételi kérelmét az Egyesület elnöksége vagy a közgyűlés
(tiszteletbeli tagok) jóváhagyja.

(2)

Az egyesületi rendes tagság az Egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az Egyesület
megalakulását követően a rendes tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A
belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely a kérelem beérkezésétől
számított harminc (30) napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a
tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő nyolc (8) napon belül írásba
foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi
kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. A rendes tagsági jogviszony a
tagfelvételi kérelemnek az elnökség által történő elfogadásával jön létre.

(3)

A tiszteletbeli tagsági jogviszony akkor keletkezik, amikor az Egyesület elnöksége által a
tiszteletbeli tag személyére vonatkozóan tett javaslatot az Egyesület közgyűlése
háromnegyedes szótöbbséggel elfogadja.

V.
(1)

A tagsági jogviszony megszűnése

A tagsági viszony megszűnik:
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a.
b.
c.
d.

a tag kilépésével;
a tag halálával;
a tag kizárásával;
az Egyesület megszűnésével.

(2)

Tagsági jogviszonyát a tag az Egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatnak az
elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

(3)

A tag kizárása:
Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az Egyesület tagjai közül
azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartást tanúsít.
Kizárható a tag akkor is, ha hat (6) hónapnál hosszabb ideig elmaradt a tagdíj
megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a
legalább hat (6) hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – tizenöt (15)
napos póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő
figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridő
eltelte után is eredménytelen maradt.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja
le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel,
hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a
határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell a tag számára a védekezési
lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. Ha a tagot nem ügyvéd
képviseli, akkor a képviselő meghatalmazását közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
okiratba kell foglalni és az Egyesület elnöksége elnökének átadni. A tag kizárását kimondó
határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia
kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási
eljárás megindulásától számított harminc (30) napon belül meghozza és nyolc (8) napon
belül igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen a kézbesítéstől számított
tizenöt (15) napon belül az Egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a
fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és nyolc (8) napon
belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

VI.
(1)

Az Egyesület tagjai

Az Egyesület tagjai a következők:
a.
b.
c.
d.

alapító tagok;
rendes tagok;
tiszteletbeli tagok.
pártoló tagok

(2)

Az alapító tagok az Egyesület alapítói, akik a jelenléti ívet aláírták.

(3)

A rendes tagok az Egyesület alapító tagjaihoz utóbb csatlakozott, és a belépési feltételeknek
megfelelő természetes személyek.
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(4)

Az alapító tagok és a rendes tagok jogai és kötelezettségei megegyeznek.

(5)

A tiszteletbeli tagok az Egyesület közgyűlése által felkért személyek. A tiszteletbeli tag
felvételét az Egyesület elnöksége terjeszti a közgyűlés elé. A tiszteletbeli tag felvételéhez a
közgyűlés ¾-es szótöbbségű határozata szükséges. A tiszteletbeli tag felvételéhez ezen túl
semmilyen más, előzetes feltételnek nem kell teljesülnie.

(6)

A pártoló tagok jogosultak részt venni az Egyesület közgyűlésén, egyéb rendezvényein, de
szavazati joggal nem rendelkeznek, vezető tisztségek betöltésére nem választhatók. A pártoló
tagok jogosultak javaslatokat tenni, észrevételeiket ismertetni.

VII.
(1)

Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei

Az Egyesület rendes tagjának jogosultságai:
a. a rendes tag jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni;
b. a rendes tag jogosult az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni;
c. a rendes tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát jelen alapszabály szerint
gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni,
javaslatokat és észrevételeket tenni;
d. a rendes tag jogosult az Egyesület irataiba betekintetni;
e. a rendes tag jogosult arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben
vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
A rendes tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is
gyakorolhatja. Ha a tagot nem ügyvéd képviseli, akkor a képviselő meghatalmazását
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető
elnökének a közgyűlés kezdetén át kell adni. A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult
rendes tag egyenlő szavazattal rendelkezik. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem
örökölhetők.

(2)

Az Egyesület rendes tagjának kötelességei:
a.
b.

c.

d.
e.

a rendes tag nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület
tevékenységét;
a rendes tag köteles a tagdíjat jelen alapszabály szerint, annak esedékességéig
megfizetni; hat (6) hónapot meghaladó tartamú késedelmes teljesítés esetén az
Egyesület elnöksége levelet küld a rendes tagnak, melyben tizenöt (15) napos fizetési
póthatáridő kitűzése és a mulasztás jogkövetkezményeire való írásbeli figyelmeztetés
mellett felszólítja őt a tagdíj megfizetésére. Ha a póthatáridő is eredménytelenül telik el
az elnökség az alapszabály V.(3) pontja szerint kezdeményezi a rendes tag kizárását);
az Egyesület megalakulását követően újonnan belépő rendes tag a tagsági jogviszonya
keletkezésének évében, ha az első évben törtévről van szó, a tagdíj időarányosan
számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított nyolc (8) napon belül, a
tagsági jogviszony létrejöttét követően pedig legkésőbb minden év január 31. napjáig
köteles az Egyesület házipénztárába vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalás
útján teljesíteni;
a rendes tag köteles az Egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek
határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani;
a rendes tag köteles a lakcímét annak megváltozását követő nyolc (8) napon belül az
elnökséghez bejelenteni. Ennek késedelme vagy elmaradása esetén az elnökség
joghatályosan küldi értesítéseit a tagnak az Egyesület részére megadott lakcímére.
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A fenti, általános szabályok alapján az Egyesület tagjait az alábbi további jogok és
kötelezettségek illetik meg:
Az Egyesület rendes tagja:

(3)

Az Egyesület rendes tagja jogosult:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.

az Egyesület céljai és feladatkörébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni;
az Egyesület bármely tevékenységében, szakmai és egyéb rendezvényein, bármely más
taggal egyenlő jogokat élvezve részt venni;
részt venni a határozathozatalban;
választani és választható az Egyesület szerveibe;
részt vesz a szervezeti életben, a rábízott, illetve elvállalt feladatokat legjobb tudása
szerint igyekszik végrehajtani, tisztségbe való megválasztása esetén azt a legjobb tudása
szerint tartozik ellátni;
az Egyesület alapszabálya és belső szabályzatai, valamint az Egyesület szervei által
hozott határozatok megtartására törekszik, az Egyesület célját és szellemiségét,
értékrendjét tiszteletben tartja;
az Egyesület céljainak elérését segíti.
Az Egyesület tiszteletbeli és pártoló tagja:

(4)

Az Egyesület tiszteletbeli és pártoló tagja
a.

b.

c.

jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni, azt támogatni, az Egyesület
szerveinek ülésén tanácskozási joggal részt venni, azonban vezető tisztségviselővé nem
választható;
az Egyesület alapszabálya és belső szabályzatai, valamint az Egyesület szervei által
hozott határozatok megtartására törekszik, az Egyesület célját és szellemiségét,
értékrendjét tiszteletben tartja;
nem köteles tagdíjat fizetni, tagsági viszonya kizárólag a tagsági viszony
megszüntetésének bejelentésével, kizárással vagy a tag halálával szűnik meg.

VIII.

Az Egyesület szervei

(1)

Az Egyesület szervei a közgyűlés és az elnökség, a tagozat, a titkárság, a tikár.

(2)

Az Egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége.

(3)

Az Egyesület ügyvezető szerve az elnökség. Az elnökség látja el a napi ügyviteli feladatokat.

(4)

Az Egyesület elnökségének tagjai az Egyesület vezető tisztségviselői. Az Egyesület
elnökségének elnökét az elnökség maga választja tagjai közül. Az Egyesület elnökségének
elnöke az Egyesület képviselője.

(5)

Az Egyesület azonos betegségcsoportba tartozó tagjai tagozatot hozhatnak létre.

(6)

Az Egyesület adminisztratív feladatait, továbbá a szükséges szervezési és koordinációs
tevékenységet az Egyesület titkára, illetve titkársága végzi. Feladataikat és hatáskörüket a
Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.
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IX.
(1)

A közgyűlés

Az Egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyet évente legalább egy (1) alkalommal
ülésezik. Az Egyesület elnöksége az elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata
alapján a közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni,
ha
a.
a tagok legalább 1/3-a az ok és cél megjelölésével írásban kéri;
b.
az elnökség indokoltnak tartja;
c.
a bíróság elrendeli; vagy
d.
a felügyeletet gyakorló ügyészség indítványozza.
Az Egyesület elnökségének elnöke köteles továbbá a közgyűlést haladéktalanul összehívni a
szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
e.
f.
g.

az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
vagy
az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az Egyesület megszüntetéséről
dönteni.
(2)

A közgyűlést az Egyesület elnöksége hívja össze, valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli
értesítésével.
A közgyűlést legalább tizenöt (15) nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval,
elsődlegesen az Egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Az elnökség a
közgyűlést más helyre is összehívhatja. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek
minősül pl. az ajánlott és/vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az
elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítésnek visszaigazolásra
kell kerülnie (elektronikus tértivevény).
A közgyűlési meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét
és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat
kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége
esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő figyelemfelhívást,
hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
A közgyűlési meghívót az Egyesület székhelyén vagy az Egyesület által használt irodában
(cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7, 1-es pavilon, „Tűzmadár Ház”) és honlapján
nyilvánosságra kell hozni.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított három (3) napon belül a
tagok és az Egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség két (2) napon belül dönt.
Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését,
továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak
meghozatalától számított legkésőbb két (2) napon belül igazolható módon közli a tagokkal.
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Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített
napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a közgyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő
kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.
(3)

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok ötven (50) százaléka + egy (1)
fő jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

(4)

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített
napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az
esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten
felhívták.

(5)

A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet,
vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát.

(6)

A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két (2)
jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint a kétfős szavazatszámláló bizottságot.

(7)

A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal
rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve a jelen fejezet (15) a., d., e., f., g.
és h., valamint i. pontokban felsorolt eseteket, amelyeknél a jelenlévő, szavazati joggal
rendelkező tagok minősített többségének (legalább három-negyedének) igenlő szavazata
szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag
szavazati jogát nem gyakorolhatja.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a.
b.
c.
d.
e.
f.

akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll;vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt továbbá az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján
g.
h.

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül;vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti
juttatás.
(8)

A közgyűlés az éves beszámolóról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
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(9)

A közgyűlés a személyi döntések [a jelen fejezet (15) e., f. és g. pontjai] kivételével
határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.

(10)

Szavazategyenlőség esetén a határozathozatalt meg kell ismételni. Ha a megismételt
szavazás is szavazategyenlőséggel végződik, a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

(11)

A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Egyesület alapszabályának módosításához, tiszteletbeli tag
felvételéhez a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.

(12)

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két (2)
jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a
döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát (ha lehetséges, személyét).

(13)

A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és a határozat
meghozatalát követő nyolc (8) napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatnak az Egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. A közgyűlési
határozatot az érintett taggal vagy tagokkal is, az itt írt, igazolható módon közölni kell. A
közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe be kell vezetni. A
Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a közgyűlés
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya
(ha lehetséges, személye) megállapítható. A bevezetést a közgyűlési jegyzőkönyvben
foglaltak alapján az Egyesület elnökségének elnöke végzi, és hitelesíti a bejegyzést.
A közgyűlés ülései nyilvánosak: azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés
összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata
alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

(14)

Személyi kérdésekben a döntést hozó szerv jelölőbizottság felállítását igényelheti.

(15)

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

az alapszabály megállapítása, módosítása;
az éves költségvetés meghatározása;
az elnök éves beszámolójának az elfogadása;
az Egyesület megszűnésének, más egyesülettel történő egyesülésének, és szétválásának
elhatározása;
a tiszteletbeli tagok felvétele;
az Egyesület tagjainak sorából történő kizáró elnökségi határozat másodfokú
elbírálása, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása;
az elnökség tagjainak, valamint a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és
visszahívása;
az éves tagdíj mértékének meghatározása;
az Egyesület céljának módosítása.
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X.
(1)

Az elnökség

Az elnökség
Az elnökség az Egyesület 5 tagú ügyvezető, vezető és képviseleti szerve (ügyvezetés). Az
elnökség dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

(2)

Az elnökség tagjai
Az elnökség tagjait a közgyűlés három (3) éves, határozott időtartamra választja meg. Az
Egyesület elnökségének elnökét szintén a közgyűlés választja három (3) éves, határozott
időtartamra. Az elnökség tagjai: az elnök, valamint a további elnökségi tagok, akik
feladataikat vezető tisztségviselőként, személyesen kötelesek ellátni.
Az Egyesület elnökségének elnöke:
Dr. Lakos István (születési hely és idő: Újpest, 1946. 10. 04., anyja neve: Brucsek Mária,
lakcím: 1173 Budapest, Barátka utca 29.).
Az Egyesület elnökségi tagjai:
a.
b.
c.
d.

Dr. Udvari László (születési hely és idő: Budapest, 1935. 09. 02., anyja neve: Törzsök
Erzsébet, lakcím: 1052 Budapest, Aranykéz u. 6 VII/81.);
Dr. Szekfű András (születési hely és idő: Budapest, 1941. 09. 10., anyja neve: Szebeny
Klára, lakcím: 1028 Budapest, Bükkfa u. 22.);
Dr. Balogh Pál (születési hely és idő: Kispest, 1941. 11. 19., anyja neve: Palkó Mária,
lakcím: 1192 Budapest, Baross u. 80. fszt. 1.);
Miksáné Kiss Katalin (születési hely és idő: Berettyóújfalu, 1952. 07. 09, anyja neve:
Farkas Margit, lakcím: 1188 Budapest, Kisfaludy u. 146/b.).

Az elnökség megválasztásakor az Egyesület tagjai az elnökségi tagokra vonatkozó jelölésüket
írásban vagy szóban tehetik meg a szavazás megkezdéséig.
(3)

Kizáró okok és összeférhetetlenség
a.

b.
c.
d.

e.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három (3) évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője volt az annak megszűnését megelőző két (2) évben legalább egy
(1) évig,
amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki;
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel;
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki;
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte. 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.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
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f.

g.

(4)

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Megszűnik az elnökség tagjának mint vezető tisztségviselőnek a megbízatása:
a.
a megbízatás időtartamának lejártával;
b.
visszahívással;
c.
lemondással;
d.
az elnökség tagjának halálával;
e.
az elnökség tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
f.
az elnökség tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
Az elnökség tagja megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület elnökségének
másik tagjához intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Egyesület
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag kijelölésével vagy
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik (60).
napon válik hatályossá.

(5)

Az elnökség feladatai és hatásköre:
az Egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. Az elnökség szervezi, irányítja az Egyesület
munkáját. Tevékenységéről a közgyűlést rendszeresen tájékoztatja, és a jelentősebb
kérdésekben köteles az állásfoglalását kikérni. Az elnök a közgyűlést évente legalább egy (1)
alkalommal összehívja.
Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

(6)

az Egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
a közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
az Egyesület rendes tagjainak felvétele és első fokon történő kizárása, javaslattétel a
közgyűlésnek a tiszteletbeli tag vagy tagok személyére;
a tagság nyilvántartása;
az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

Az elnökség szükség szerint, de évente legalább három (3) alkalommal tart ülést. Az
elnökségi tagoknak szóló írásbeli meghívókat a napirendi pontok megjelölésével részükre
legalább tíz (10) munkanappal az ülés előtt igazolható módon kézbesíteni kell. A meghívókat
az elnökség tagja által megadott e-mail címre kell igazolható módon (elektronikus
tértivevény) megküldeni.
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(7)

Kivételesen halasztást nem tűrő napirendi pont esetében az elnökség ülését ettől eltérő módon
(pl. elektronikus úton) és a szükséges legrövidebb határidőn belül is össze lehet hívni. Az
elnökség tagjai az ülésekre tanácskozási joggal bárkit meghívhatnak.

(8)

Az elnökség ülései a tagok számára nyilvánosak.

(9)

Az elnökség határozatképes, ha ülésén az elnökségi tagok több mint a fele, azaz legalább
három (3) elnökségi tag jelen van. Az elnökség a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozathozatalt meg kell ismételni. Ha a
megismételt szavazás is szavazategyenlőséggel végződik, a határozati javaslatot elvetettnek
kell tekinteni.

(10)

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a.
b.
c.
d.
e.
f.

(11)

akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a.
b.

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
(12)

Az elnökségi ülés helyszíne az Egyesület elnökségének elnöke által megjelölt hely.

(13)

Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök és egy elnökségi tag
aláírásával lát el. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének
tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha
lehetséges, személyét). A határozatokat az Egyesület elnökségének elnöke köteles a
Határozatok Könyvébe bevezetni. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban
kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő nyolc (8) napon belül
írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az Egyesület hirdetőtábláján történő
közzétételével egyidejűleg.

(14)

Az Egyesület elnökének hatásköre és feladatai:
a.
b.
c.
d.
e.

az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése;
a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett;
a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása;
az elnökségi ülések előkészítése és levezetése, az elnökség munkarendjének és
munkamegosztásának megszervezése;
az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg
bíróság előtt;
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f.
g.
h.
i.

j.
k.

az éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a közgyűlés elé
terjesztése;
a testületi szervek ülései között szervezi az Egyesület életét, gondoskodik a szervezet
működéséről;
szervezi a közgyűlés és az elnökség üléseivel összefüggő adminisztrációs
tevékenységet;
az Egyesület közgyűlése és az elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése,
amelyből adott szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható (Határozatok Könyve);
a közgyűlés és az elnökség határozatainak a jelen alapszabályban megjelölt módon az
érintettekkel történő közlése;
amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy
veszélyezteti, a közgyűlés és az elnökség által meghozott határozatokat valamint az
Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

XI.

A tagozat

(1)

Az Egyesület legalább tíz (10), azonos betegségcsoportba tartozó tagja tagozatot hozhat létre a
betegségtípus sajátosságainak megfelelő tevékenység végzésének biztosítása céljából. A
tagozati ülés akkor határozatképes, ha a tagozat tagjainak ötven (50) százaléka + egy (1) fő
jelen van. A határozatképtelenség miatt az eredeti meghívóban szereplő második időpontban
megismételt tagozati ülés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, feltéve, hogy a
távolmaradás jogkövetkezményeire a tagozati tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten
felhívták.

(2)

A tagozat szakmai munkáját a tagozat vezetősége [(egy (1) tagozatvezető és két (2) vezetőségi
tag)] irányítja.
A tagozat vezetőségét tagozati ülésen a tagozat tagjai választják, nyílt szavazással, egyszerű
szavazattöbbséggel. A tagozat vezetőségét választó tagozati ülést az Egyesület elnöke hívja
össze a tagozat tagjainak előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tervezett időpontot
megelőzően legalább tíz (10) munkanappal meg kell küldeni postán vagy e-mailben. A
meghívókat az egyesületi tagnyilvántartásban feltüntetett lakcímre kell ajánlottan,
tértivevénnyel postázni, vagy amennyiben lehetőség van rá, a meghívót - a meghívó postai
úton történő megküldése mellett – a tagozat vezetőségének tagjával e-mailben is közölni
lehet. A tagozat vezetőségének üléseit igazolt módon kell összehívni!
A tagozatvezető – amennyiben nem tagja az Egyesület elnökségének – állandó meghívottként
vesz részt az Egyesület elnökségének ülésein.

XII.

A felügyelőbizottság

(1)

Az Egyesület 3 tagú felügyelő szerve a felügyelőbizottság, melyet a közgyűlés három (3)
éves, határozott időtartamra választ, abban az esetben, amennyiben a tagság létszáma a 100 főt
eléri vagy meghaladja.

(2)

A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály
és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának, továbbá az Egyesület
gazdálkodásának ellenőrzése.
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XIII.

Az Egyesület működése és gazdálkodása

(1)

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

(2)

Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb
jövedelmekből gazdálkodik.

(3)

A tagok tagdíj-befizetéseiről az elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást
vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.

(4)

Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

(5)

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

(6)

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

(7)

Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a
támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási
lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az
Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

(8)

Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások
kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

(9)

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

(10)

Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez a tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem
vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel
törlesztésére nem használhatja fel.

(11)

Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az Egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény 27-30. §-ai az irányadók.

XIV.

Az Egyesület képviselete

(1)

Az Egyesületet az elnökség elnöke önállóan képviseli (képviselő). Az Egyesület elnökségének
elnöke Dr. Lakos István (születési hely és idő: Újpest, 1946. 10. 04., anyja neve: Brucsek
Mária, lakcím: 1173 Budapest, Barátka utca 29.).

(2)

Az Egyesület bankszámlája felett a képviselő rendelkezhet önállóan, akadályoztatása esetén
pedig két aláírásra jogosult személy együttesen.
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XV. Az Egyesület megszűnése
(1)

Az Egyesület megszűnik, ha egy másik szervezettel egyesül.

(2)

Az Egyesület megszűnik, ha legfőbb döntéshozó szerve (a közgyűlés) feloszlásáról határoz.

(3)

Az Egyesület megszűnik, ha a bíróság feloszlatja.

(4)

Az Egyesület megszűnik, ha törvényességi eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti
vagy megállapítja megszűnését.

(5)

Az Egyesület megszűnik, ha a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság
megszünteti, és az Egyesületet a nyilvántartásból törlik.

(6)

Az Egyesület megszűnik, ha az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának
megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg.

(7)

Az Egyesület megszűnik, ha az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el
a tíz (10) főt.
XVI. Záró rendelkezések

(1)

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetőleg az Egyesületre
mindenkor vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

(2)

A 2012. június 29. napján tartott alakuló közgyűlésen egyhangú határozattal elfogadott
alapszabályt az Egyesület 2016. február 25-én tartott közgyűlése hatodik alkalommal
módosította.

Kelt: Budapest, 2016. február 25.

.......................................
Dr. Lakos István
az elnökség elnöke
Lakcím: 1173 Budapest, Barátka utca 29.

17

Záradék:
Igazolom, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése alapján, az Egyesület
alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabálynak a 2016. február 25én elhatározott módosítások alapján megalkotott, hatályos tartalmának.
Ellenjegyzem Budapesten, 2016. február 25. napján:

.......................................
dr. Oroszlán Zsuzsa
ügyvéd
.......................................
Miksáné Kiss Katalin
okirati tanú
Lakcím:1188 Budapest, Kisfaludy u. 146/B.

.......................................
Dr. Udvari László
okirati tanú
Lakcím: 1052 Budapest, Aranykéz u. 6. 7. em. 81.

18

