A Magyar Drog-prevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek
Szövetségének
Egységes szerkezetű Alapszabálya
(az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Drog-prevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége alapszabályát a
következőkben módosítja, állapítja meg és foglalja egységes szerkezetbe:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.
A Szövetség neve: Magyar Drog-prevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége
Székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 75. mfszt. 2/A.
Működése kiterjed az ország egész területére.
Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

A SZÖVETSÉG CÉLJA
2.
2.1. A Szövetség önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti
társadalmi szervezet. A Szövetség jogi személy.
2.2 A Szövetség célja: A Szövetség, mint a nevében is jelzi, tevékenységét a kábítószerügyi
koordináció stratégiai területei közül elsődlegesen a prevenciós és ártalomcsökkentő
szervezetek körében végzett érdekérvényesítés területén fejti ki. A Szövetség tevékenysége
kiterjed továbbá különböző prevenciós/egészségfejlesztő programok, illetve az
alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatások kialakításának, működtetésének,
monitorozásának, fejlesztésének támogatására; az ezeken a területeken végzett oktatások,
szakmai képzések, konferenciák szervezésére, lebonyolítására; nemzetközi tapasztalatok
magyarországi elterjesztésére; továbbá a tevékenységi területét rétintő kutatási
tevékenységre.
2.3. A Szövetség a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának megfelelő
alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
17. rehabilitációs foglalkoztatás,
18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
20. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe
vehető – szolgáltatások.

A Szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból.
A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

SZÖVETSÉGI TAGSÁG KELETKEZÉSE MEGSZŰNÉSE
3.

3.1. A Szövetség tagja minden olyan jogi személy, amely az alapszabály rendelkezéseit magára
nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal a szövetségi
célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és tagdíj megfizetésére. A
Szövetség tagjává váláshoz a közgyűlés jóváhagyása szükséges, a közgyűlésen jelenlévők
egyszerű többségével hozott határozattal.

3. 2. A Szövetség pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki
adományaival segíti a Szövetség munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.
4.
A szövetségi tagság megszűnik a tag kilépésével vagy kizárásával.
5.
A kilépést írásban kell közölni a Szövetség valamelyik tisztségviselőjével.
6.

6.1. A közgyűlés titkos, 50 % + 1 fő szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja a
Szövetségnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét.
Súlyos vétségnek minősülnek különösen a következők:
- Egymás utáni három közgyűlésről való távolmaradás
- Tagdíj fizetési kötelezettség elmulasztása

- A Szövetség céljával ellentétes magatartás
A közgyűlés kizárhatja a tagok közül azt, akinek tevékenysége, magatartása a Szövetség
alapvető érdekeit, a szakma jó hírnevét, valamint a Szövetségi célokat súlyosan sérti.
6.2. A kizárás alá vont tagot értesíteni kell az eljárás megindításáról, és biztosítani kell, hogy az
eljárás során védekezését előadhassa.
6.3. A kizárást tartalmazó határozat ellen a kizárás alá vont tag a határozat kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül jogorvoslattal élhet.

TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
7.
7. 1. A Szövetség minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet a Szövetség
működését érintő, minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában.
Továbbá a Szövetség minden tagja választási joggal rendelkezik. A szavazati jogát és a
választási jogát minden tag a képviseletére jogosult tisztségviselője által gyakorolhatja.
7. 2. A pártoló tagok szavazati, választási és válaszhatósági joggal nem rendelkeznek.
Rendelkeznek tanácskozási és javaslattételi joggal.
8.

8.1. A Szövetség tagja köteles a tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen
közreműködni a szövetségi célok megvalósítása, illetve a közgyűlés által meghatározott
konkrét programok végrehajtása érdekében.
8.2. Az a szervezet, amely az adott év tagdíját nem teljesíti, fél év türelmi idő áll rendelkezésére
ezen elmaradás kiegyenlítésére.

A SZÖVETSÉG SZERVEI: KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK
9.
9. 1. A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés ülései nyilvánosak. A közgyűlés a
tagok összessége, amely a Szövetséget érintő minden kérdésben dönthet, a közgyűlést az
Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy,
hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell
lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani,
ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők
bármelyike szükségesnek tartja.
9. 2. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 50%-a + 1 fő
fele jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az

eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A
megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés
időpontját követően nyolc napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpontot az
eredeti közgyűlés meghívójában meg kell határozni. A közgyűlés meghívójában fel kell
hívni a tagok figyelmét a távolmaradás következményeire.
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha
valamennyi tag jelen van és a közgyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik.
9. 3. A közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés a
tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg.
9.4. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek
megválasztása és éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és
módosítása, az évi költségvetés megállapítása és a Szövetség feloszlásának a kimondása,
valamint amelyeket az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal. A Szövetség
feloszlásának, más társadalmi szervezettel történő egyesülés kimondásához a tagok
összessége kétharmadának szavazata szükséges (minősített többség). Az alapszabály
módosításához és a tagok kizárásához a tagok 50 %-a + 1 fő szavazata szükséges.

9.5. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek az Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő cél
szerinti juttatás.
9.6. A közgyűlés ülésein született határozatokról a titkár folyamatos nyilvántartást vezet
(közgyűlési határozatok könyve), melyet a meghozatalában részt vett egy tag aláírásával
hitelesít. A határozatokat folyamatos sorszámmal és a határozathozatal napjának
megjelölésével kell ellátni.
A nyilvántartásból ki kell tűnnie a határozat tartalmának, időpontjának, hatályának, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számának és személyének.
A nyilvántartásba bármelyik Szövetségi tag, az Elnökség tagjai és a Felügyelő Bizottság
tagjai betekinthetnek, és a határozatokról az elnök által hitelesített másolatot kérhetnek.
9.7. A közgyűlés döntéseit az elnök az érintettekkel írásban, a döntés meghozatalától számított 8
napon belül közli, illetve a Szövetség honlapján nyilvánosságra hozza.
9.8. A Közgyűlés a Szövetség éves beszámolóját a jelen alapszabályban részletezett, általános
határozathozatal szabályai szerint hagyja jóvá.

10.

10.1. A Szövetség képviselő szervei: A Szövetség ügyintéző és képviseleti szerve a közgyűlés
által választott öt főből álló Elnökség. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
10.2. A közgyűlés az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjait három évre választja.
Az elnökség tagjai:
elnök,
elnökhelyettes,
titkár,
2 fő elnökségi tag
10.3. Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem
tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörében. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő
közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni. Az Elnökség jogosult a Szövetséget terhelő
kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról – a közgyűlés ill. tagok fele
beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni.
10.4. Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Az Elnökség szükség
szerint - de legalább évente négyszer - tart ülést, melyet az Elnökség hív össze. Az
Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívok
elküldése és az ülés napja között legalább tizenöt nap időköznek, kell lennie. Bármely az
Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is
meg kell hívni.
Ha az elnökségi ülést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha
valamennyi tag jelen van, és az ülés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik.
Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol a jogszabály minősített többséget ír elő.
10.5. Az elnök jogai és kötelességei különösen:
- a közgyűlést bármikor összehívhatja
- a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja
- megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez
- harmadik személyekkel való szerződések megkötése
- a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a közgyűlés
határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie
- a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg
kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell,
- a Szövetség tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése
- az Elnökség összehívása,
- képviseli a Szövetséget a hatóságok, más szervek és személyek előtt.

10.6. Az elnökhelyettes jogai és kötelességei különösen:
- az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az
elnököt
- az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban teljes
hatáskörű helyettesítéshez a közgyűlés hozzájárulása szükséges
10.7. A titkár jogai és kötelességei különösen:
- a Szövetség pénzállományának kezelése
- a kiadások számláit ellenőrzi
- a számlák kezelése és nyilvántartása
- a pénztárkönyv kezelése
- mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése
- a számlák hitelességének ellenőrzése
10.8. Az Elnökség hatáskörébe tartozik különösen:
a./ a Szövetség tevékenysége irányítása;
b./ az éves terv kidolgozása;
c./ a Szövetség működési feltételeinek megteremtése;
d./ szervezeti egységek létrehozása, megszüntetése és beszámoltatása;
e./ a költségvetés elfogadása, éves beszámoló, közhasznúsági jelentés közgyűlés elé terjesztése;
f./ az Elnökség által felállított bizottságok tagjainak megválasztása;
g./ a Szövetség szervezeti és működési szabályzatának meghatározása, mely nem lehet ellentétes
az alapszabállyal;
h./ a tagdíj megállapítása, mérséklése vagy elengedése;
i./ pályázatok kiírása, elbírálása.

11.

11.1. Az Elnökség ülésein született határozatokról a titkár folyamatos nyilvántartást vezet
(elnökségi határozatok könyve), melyet a meghozatalában részt vett egy tag aláírásával
hitelesít. A határozatokat folyamatos sorszámmal és a határozathozatal napjának
megjelölésével kell ellátni.
A nyilvántartásból ki kell tűnnie a határozat tartalmának, időpontjának, hatályának, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számának és személyének.
A nyilvántartásba bárki betekinthet, és a határozatokról az elnök által hitelesített másolatot
kérhetnek.
Az elnökségi ülés döntéseit az elnök az érintettekkel elektronikus úton (e-mailben), a
döntés meghozatalától számított 15 napon belül közli, illetve a Szövetség honlapján
nyilvánosságra hozza.

Az Elnökség döntése értelmében pénztárosi teendők ellátásával a titkárt bízzák meg.
11.2. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az Elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.

12.
12.1. A Szövetség szolgáltatásait bárki igénybe veheti a közgyűlés által meghatározott belső
szabályzatnak megfelelően.
12.2. A Szövetség beszámolóit a székhelyén található hirdetőtáblán történő kihirdetéssel is közli.
12.3. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Szövetség tisztségviselője
(az elnökség és FEB tagja) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az
adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető
tisztségviselő (az elnökség és FEB tagja), illetve az ennek jelölt személy köteles
valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE
13.
A Szövetség képviseletére az elnök egyszemélyben önállóan jogosult.
A Szövetség bankszámlája feletti rendelkezés joga együttes, melyhez az elnök, az elnökhelyettes,
illetve a titkár közül két együttes aláírás szükséges.
Az elnök képviseleti jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára, az
elnökhelyettesre és a titkárra átruházhatja, akik ketten együttesen jogosultak aláírásra.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
14.

14.1 Az alapszabály úgy rendelkezik, hogy a Szövetségnél háromtagú Felügyelő Bizottság
működik. A Felügyelő Bizottság megbízatása három évre szól.
14.2. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított
tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági
tag, írásban tájékoztatni köteles.
A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét
maga állapítja meg.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a./ az Elnökség elnöke vagy tagja,
b./ a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c./ a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d./ az a./-c./ pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
14.3. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Szövetség működését és gazdálkodását. A Felügyelő
Bizottság feladat- és hatásköre különösen:
-

Összehívja a Szövetség legfőbb szervének rendkívüli ülését, javaslatot tesz annak
napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségviselők (vezetés) tevékenysége jogszabályba,
az alapszabályba, illetve a legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti
a Szövetség vagy a tagok érdekeit.

-

Köteles megvizsgálni a legfőbb szerv ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges
üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a legfőbb szerv
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

-

Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban:
számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a
legfőbb szerv részére.

-

Ellenőrzi a vagyonmérleg- tervezeteket és a vagyonleltár- tervezeteket.

-

Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást, vagy felvilágosítást a
Szövetség munkavállalóitól.

-

Megvizsgálhatja, illetve betekinthet a Szövetség könyveibe, irataiba.

14.4. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a.) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Szövetség érdekeit

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé,
b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
14.5. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak
megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
14.6. A Felügyelő Bizottság haladéktalanul köteles értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó
szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg.
14.7. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja,
illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés
megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az
ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységére is
kiterjessze.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

15.

15.1. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt
választ.
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van, határozatát egyszerű
szótöbbséggel hozza.
A Felügyelő Bizottság üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak
sorszámozza.
A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A
Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Szövetség tagjai, illetve munkáltatója nem
utasíthatja.
15.2. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását- az ok és
a cél megjelölésével- a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a
kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő
Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a
kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
15.3. A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés

hagy jóvá.
15.4. A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az elnökség ülésein, illetve
részt vesznek, ha jogszabály, vagy a létesítő okirat így rendelkezik.
15.5 Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá
csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Szövetség elnöke a felügyelő bizottság
rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb
szervet.
15.6. Az első Felügyelő Bizottság megbízatásának lejárta után az új Felügyelő Bizottság tagjait a
Szövetség legfőbb szerve választja meg.
15.7. A Szövetség közgyűlésén nem lehet meghatalmazott a Felügyelő Bizottság tagja.

TISZTSÉGVISELŐI MEGBÍZÁS
16.
16.1. A vezető tisztségviselők a Szövetség vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől
elvárható fokozott gondossággal, a Szövetség érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek
ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok,
kötelezettségeik vétkes megszegésével a Szövetségnek okozott károkért a polgári jog szabályai
szerint felelnek.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:
a) megbízás időtartamának lejártával,
b.) visszahívással,
c.) lemondással,
d.) elhalálozással.

SZÖVETSÉG VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

17.
17.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, közös célt szolgáló befizetés a Szövetség
vagyonát képezi. A Szövetség vagyona oszthatatlan. A Szövetségi tagsági bármilyen módon
történő megszűnése esetén a tagot a Szövetség vagyonából semmilyen térítés nem illeti
meg.
17.2. A Szövetség a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból,
illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. A Szövetség
gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak

közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
Gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt csak az előzőekben írt
tevékenységére fordítja.

17.3. A tagsági díjakat a Szövetség elsősorban- fenntartási,- ügyviteli költségek, valamint a
Szövetséget terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel

17.4. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Szövetség tartozásaiért saját
vagyonával felel. A tagok azonban csak az esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.
A Szövetség megszűnése (feloszlás, egyesülés) esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik.
Amennyiben a vagyon hovafordításáról a közgyűlés nem rendelkezik, illetve ha
feloszlatással szűnik meg, vagy a felügyelő bizottság állapítja meg a megszűnést, akkor a
vagyon a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell
fordítani.
17.5. A Szövetség működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell
vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő a
Szövetség gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről
vagyonkimutatást készít.
17.6. A Szövetség céljainak megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott
támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél
támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok
támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában
meghatározott körben használja fel.
17.7. A Szövetség befektetési tevékenységet a közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat
alapján folytathat.
17.8. A Szövetség 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 e rendelkezés szerint igénybe vehető
támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell
hozni. A Szövetség által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
A Szövetség a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a Szövetség által tagjának a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével
- cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
A Szövetség bármely cél szerinti juttatását - a jelen alapszabályban meghatározott
szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan
feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható,
hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).
Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

A pályázati feltételeket az Elnökség határozza meg, melyet a Szövetség honlapján
meghirdet. A beérkezett pályázatokat az Elnökség értékeli és dönt a támogatások
odaítéléséről, majd annak eredményéről az érdekelteket 30 napon belül írásban tájékoztatja.
17.9. A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
A Szövetség a közhasznú társaság kivételével
a./ vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt
nem vehet fel;
b./ az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel
törlesztésére nem használhatja fel.
Befektetési tevékenység esetén a Szövetségnek befektetési szabályzatot kell készítenie,
mely a szabályzat elfogadása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

NYILVÁNTARTÁSI, BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK
18.

18.1. A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
A Szövetség bevételei:
a./ a tagdíj;
b./ az alapítóktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára
vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
c./ a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
d./ az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel;
e./ a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
f./ egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
g./ a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
A Szövetség költségei:
a./ a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);
b./ az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);
c./ a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);
d./ a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek
(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett irataiba, jegyzőkönyveibe,
beszámolóiba, határozataiba – az elnökhöz intézett írásbeli kérelem és az elnökkel történő
előzetes egyeztetés alapján – a Szövetség székhelyén a kérelem beérkezésétől számított 30
napon belül bárki betekinthet.
A Szövetség működésének, szolgáltatásai igénybevétele módját, beszámolói közlésének
nyilvánosságát a Szövetség honlapján kell biztosítani.
18.2. A Szövetség köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést
készíteni.
A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a./ a számviteli beszámolót;
b./ a költségvetési támogatás felhasználását;
c./ a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d./ a cél szerinti juttatások kimutatását;
e./ a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
f./ a Szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g./ a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A Szövetség éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját
költségére másolatot készíthet.
A Szövetség köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június
30-áig saját honlapján közzétenni.
A jelen pontban foglalt rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére,
letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem
érinti.
18.3. A Szövetség a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait
rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit
időarányosan teljesíteni.

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
19.
A Szövetség megszűnik feloszlással, más szövetséggel való egyesüléssel, feloszlatással,
illetőleg megszűnésének megállapításával.

VEGYES RENDELKEZÉSEK
20.
A Szövetség bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

21.
A Szövetség politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól
támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat,
továbbá országgyűlési képviselő jelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon és a
továbbiakban sem fog.

22.
A Szövetség elnöke a Szövetségnél elhatározott változások bírósági bejegyzése során a
Szövetség képviseletével meghatalmazza DR. BÁCS MIKLÓS Ügyvédi Irodát (1111
Budapest, Bartók Béla út 20. I/4.), aki a meghatalmazást jelen okirat ellenjegyzésével
elfogadja.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. évi
II. tv. Rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.
Ezt az időközi módosításokat tartalmazó alapszabályt a Szövetség a 2011. június 8. napján
összehívott közgyűlésen fogadta el.

Kelt, Budapesten, 2011. év június hó 8. nap

a Szövetség elnöke
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Ellenjegyezte:

