
SZIKRA Tehetseqqondoz6 Eqyesiilet 
ALAPSZABAL YA 

Az EgyesUlet a tagok kOzOs, tart6s, alapszabalyban meghatarozott celjanak folyamatos megval6sltasara letesitett, 
nyilvantartott tagsaggal rendelkezo jogi szemely. 

Az EgyesUlet neve: 
( tovilbbiakban: EgyesUlet ) 
Az EgyesUlet rOviditett neve: 
Az Egyesillet szekhelye: 

I. 
Altalanos rendelkezesek : 

SZIKRA Tehetseggondoz6 EgyesUlet 

SZIK~ Tehetseggondoz6 
2030 Erd, Karment6 u. 2. 

u. 
Az Egyesiilet celja, es tevekenysegei: 

Az egyesUlet celja az atipikus, kiemelked6 es atUt6 fejll\dcsu, akar Asperger szindr6mas ( autizmus spektrumzavarral 
elo) tehetseges gyennekek tehetseggondozasa, egyUttmukOdesUk. szociAlis keszscgeik fejlesztese, tAmogatAsa, a 
tehetsegilk azonositasa, gondozAsa es kibontakoztatAsa. 

Az Alapszabdlyban szerepllf alapcel szerintl tevekenysegek: 
Az egyesUlet kOzhaszmi tevekenyseget vegez, de kOzhasznti jog:\IIAssal nem rendelkezik. Az egyesUlet a celja 
erdekeben letrehozhat, szervezhet es lebonyolfthat a szemelyiseg kepessc!geit megismero, kibontakoztat6, fejlesztll, 
tehetseggondoz6 kezdemenyezeseket. programokat, tehetseggondozast tilmogat6 OsztOndljakat, palyazatot, 
tanul6csoportot, tigy hogy az ehhez szUkseges eszkOzl\ket az egyesUlet biztosltja. 
Az EgyesUlet felvallalja, hogy seglti a tehetseges gyerekek szabadidejenek megszervezeset, oktatAsi, sport vagy 
kultunilis programokon val6 reszvetelet, valamint a gyerekek eredmenyes, mozgalmas es eletkepes jOvlljenek 
erdekeben reszvetelt finansziroz. 
Az egyesUlet feladata kUIOnfele civil egyUttmiikOdesek, felkeszltll eloadAsok, talillkoz6k szervezese, lebonyolitAsa, 
tovabba palyazat figyelo munka, melynek soran minel tObb tehetseges gyermekeknek sikeres pillyazati reszvetelt 
biztoslt. 
F6rurnot, teret adunk a szUIOk kOzl\tti parbeszednek, melynek celja, hogy ismeretekkel e gyakorlati tanilcsokkal 
tarnogassak egymAst gyermekUk problemaival. fejlesztesevel tehetseg azonosltasaval es gondozasaval kapcsolatba. 
Celja a szUlok segltese abban, hogy gyermekUket megertsek, elfogadjilk, a tarnogat6 legkOr kialakltAsilt biztosltani 
tudjak. 
Az egyesUlet elfogadja azokat az adomanyokat es egyeb kOzcelti felajanlAsokat is, amelyeket harmadik szemelyek 
tesznek az egyesUlet javara. Celjainak elereseehez marketing, es reklarn eszkozoket alkalmazhat. 

Az EgyesUlet tagjain kivUI a tOrvenyi szabalyozas feltetelei szerint mas is reszesedhet az EgyesUlet szolgaltatasaib6I. 

Az egyesUlet altal vegzett kOzhasznti tevekenysegek: 
Szocidlis, gyermekjoleti szolgliltatdsok nyujtdsa a Magyarorsztig helyl IJnkormdnyzatairol szo/tS 20/ I. evi 
CLXXXIX tv 13§ (I) bek 8. pontja szerinti klJ7,[e/adathoz 
Tehetseggondoztis es a sajtitos nevelesi igenyU es a beilleszkedesi, tanullisl, magatartdsi nehizsegekkel 
kOzdlf gyermekek, tanulokfejlesztese a Nemzetl kiJznevelesrlJ1 .<zolo 201 I. evi CXC tiJrveny I§ (I) es 3§ 
(6) bekezdese szerinti kiJ7,[eladathoz, 
Egeszsegmegorzes, betegsegmegel6zes kOzhasznti tevekenyseget a Magyarorszag helyi onkonnanyzatair6I 
sz6l6 2011 evi CLXXXIX tv 13§ (I) bek 4. pontja szerinti az egeszseges eletm6d segltesel celz6 
szolgil ltatasok kOzfeladathoz, valamint az egeszsegUgyrl\l sz616 1997. evi CLIV tv. 35§ (I) - (2) bekezdese 
szerinti egeszsegfejlesztesi, betegseg megel6zesi szolgilltatasok kOzfcladathoz kapcsol6d6an vegez. 
Spon - munkaviszonyban es a polgilri jogi jogviszony kereteben megbfzAs alapjiln folytatott 
sporttevekenyseg kivetelevel, mely kt!zhasznti tevekenyseget a Magyarorszag helyi Onkormanyzatair6I 
sz616 2011 evi CLXXXIX tv 13§ (I) bek 15. pontjilban meghatarozott, sport es ifjusagi ilgyek 
kt!zfe ladathoz, valamint a sportr61 sz616 2004. evi I. tv. 49§ c)- e) alapjan az egeszseges eletrn6d es 
szabadidllsport felteteleinek megteremtese, sportfinanszlro7.ils, gyennek es ifjlisilgi sport, a hiltranyos 
helyzetO tarsadalmi csoponok, valamint a fogyatekosok sportjanak tarnogatAsa kOzfeladatokhoz 
kapcsol6d6an. 
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Ill. 
Az Egyesilleti tagsag keletkezese, megsziinese : . 

Az EgyesUlet tagja lehet minden olyan, magyar vagy kUlfllldi , termeszetes vagy jogi szemely, ak1 az alapszabilly es 
az egyesUlet egyeb szabillyzatainak rendelkezeseit magara nezve onkent kotelezonek elfogadJa es kotelezettseget 
villlal a tagdfj megfizetc!sc!re. 

Az EgyesUleti tagsagi fonnak: 

I. Rendes tag: aki a fenti korOlmenyeknek megfelel, vallalja a megallapitott tagdij rendszeres fizeteset, 
IJnkt!nt rt!szJ vesz az EgyesUlet munkajaban, rendezvt!nyeit rendszeresen latogatja. 

2. Partol6 tag: az a magyar es kUlfllldi termeszetes szemely, jogi szemely, stb. (politikai partok kivetelevel), 
aki az EgyesUletnek celjaival egyetert, az egyesUlet tevekenysegeben csak vagyoni hozzajarulassal vesz 
reszt. Koltsegvetesi szerv az egyesUlet partol6 tagja nem lehet. 

3. Tiszteletbeli tag: az a tennc!szetes szemely, aki az egyesUleti elet valamely szakterilleten tevekenysegevel 
kiemelkedo erdemeket szerzett, munkassagaval, szakmai, erkolcsi sulyaval eli\segiti az EgyesUleti celok 
megval6sftasat. A tiszteletbeli tagot az Egyesillet tagjai valasztjak meg. 

Az Egyesilleti tagsag megszilnik a tag halalaval, jogut6d nelkllli megszUnesevel, kilepesevel, kizan\ssal, torlessel. A 
kilepest lrasban kell kozolni az Egyesulet elnOkevel. Kilepessel a tag a tagsilgi jogviszonyat bilrmikor, indoklas 
nelkill megszllntetheti. 
A Kozgy(lles titkos, a jelenlt!v{f, szavazati joggal rendelkezlf tagok 213-os sz6tobbseggel hozott hatarozatilval -
bilrmely egyesilleti tag vagy egyesllleti szerv kezdemenyezesere - kizarhatja az Egyesilletnek azt a tagjat, aki 
jogszabalyt, az egyesUlet alapszabalyanak rendelkezeseit vagy egyesoleti hatarozatot sulyosan vagy ismetelten sert6s 
magatartasaval megszegi (kivt!ve a tagd(jhatralt!k, mely a tag tlJrlt!st!t vonja maga utan), az EgyesUlet celjainak 
megval6sftasat jelenti\sen veszelyezteti vagy ezzel osszeegyeztethetetlen - sulyos vagy ismt!telt • magatartast 
tanusft. Kizarasr61 donto kozgyillesen biztosftani kell, hogy mega dOntest megelozoen a kizarand6 tag a vedekezeset 
eloadja, ennek rt!szekt!nt a kizdrdsi inditvdnyt, es az alapul szolgd/6 iratokat ellfzetesen megismerhesse. A 
kizarand6 tagnak a kOzgyillc!sto val6 tavolmaradasa nem akadalya a dontc!shozatalnak. A tag kizarasat kimond6 
hatarozatot irasba kell foglalni es indoklassal kell ellatni; az indoklasnak tartalmaznia kell a kizaras alapjaul szolgal6 
tenyeket es bizonyftekokat, tovabba a jogorvoslati lehetosegrol val6 tajc!koztatast. A kizar6 hatarozatot a taggal 
ko~lni kell. A tag a kizaras targyaban hozott hatarozatot a tudomasra jutast61 szilmitott 30 napon belill bir6sag elott 
megtilmadhatja. 
Az elnokseg hatarozattal torolheti azt a tagjat, aki a tagdijat az esedekesseget kovetoen, irasbeli felsz61itas ellenere 6 
h6napon belUI sem fizeti meg. Ezen frasbeli felsz61ftasban figyelmeztetni kell a tagot, hogy a tagdfj meg nem fizetc!se 
eseten az egyesUleti tagsaga megszilnik. A tag a torlest kimond6 hatarozatot a tudomasra jutast61 szamftott 30 napon 
belill blr6sag elott megtilmadhatja. 
A tiszteletbeli tagot a Kozgyiiles ( Egyeslllet tagjai ) valasztja meg egyszerii sz6tObbseggel. A tiszteletbeli tagsag a 
tag halalaval, kilepesevel es kizarasaval sziinik meg. A kilepc!st a kozgyillessel kell kozolni. A Kozgyilles titkos, 
Jelenlev/1, szavazoti joggal rendelkezlf tagok 213-o.f sz6tllbbscggel hozott hatarozataval kizarhatja az EgyesOletnek 
azt a tiszteletbeli tagjat, aki az alapszabaly rendelkezeseit vetkes magatartasaval megszegi, az EgyesUlet celjainak 
megval6sftasat jelentosen veszelyezteti vagy ezzel ellentetes magatartast tanusft. Kizarasr61 dOntO kozgyillesen 
biztosftani kell, hogy meg a dontest megel6z0en a kizarand6 tag a vedekezeset clOadja. A kizarand6 tagnak a 
kozgyillest6 val6 tilvolmaradasa nem akadalya a donteshozatalnak. A tag a kizaras targyaban hozott hatarozatot a 
tudomasra jutast61 szamftott 30 napon belol bfr6sag elOtt megtamadhatja. 
A tagok felvetelerol val6 dOntes, illetve a tagsag, kilepes es halal miatti megszilnesenek a regisztralasa az Elnokseg 
hataskorebe tartozik. 
Az Egyeslllct tagjair61, partol6 tagjair6I es tbzJeletbeli tagjairol nyilvantanast vczet. 

IV. 
A tagok jogai es kOtelezettsegei : 

Az Egyeslllet minden rendcs tagja azonos szavazati joggal rcndelkezik es rc!szt vehet az EgyesOlet mukodeset erinto 
minden kcrdcsrOI rcndclkezni jogosult Kozgyillcs donteshozatalaban. Yelcmenyt nyi lvanfthat az Egyesoletet erinto 
barmely kerdesben. lgcnyelheti az egyeslllet szakcmbereinek segitseget. Az egyesOlet valamely szervenek 
tOrvenysertO hatarozatat a tudomasszerzestol szamitott 30 napon belill - blr6s:\g el6tt mcgtamadhatja. Valaszthat es 
v:\laszthat6 az egyeslllet bannely szervebe vagy tisztsegebe. A tagok javaslatokat, e16terjesztesekct tehetnek az 
EgyesOlet bannely szervehez. Reszeslllhet az egyesillet altal nyujtott kedvezmenyekben. Reszt vehet az egyesUlet 
tevc!kenysegeben es rendezvenyein. 
Az Egycslllet rendes tagja kOteles az egycsllleti vagyon meg6vas:\ra. rendelt~tesszerii ~asznalatara. kotelcs elcget 
tcnni az alaps1..abalyban meghatarozott kOtelesscgeinek es nem veszelyeztetheti az EgyesUlet celJilnak 
megval6sftasilt. Dr. MACSALI ORSOL:Y\ 
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Az EgyesOlet rendes tagja kllteles a KOzgyilles altal meghatarozon merteku tagdljat megfizetni az alapszabaly 
rendelkezeseit betartani. 
A partol6 es tiszteletbeli tagok jogosultak a Kllzgyulesen, 11/etve bdrmely egyesD/et szerv Olesen tamicskozasi, 
javaslaneteli joggal_ reszt venni, de szavazati joggal nem rendelkeznek, nem valaszthatnak es nem is valaszthat6ak az 
EgyesOlet 11sztsegv1selli1ve. A partol6 tag az egyesolet tevekenysegeben csak vagyoni hozzajaruhlssal vesz reszt. 

v. 
Az Egyesiilet szervei : 

Az Egyesolet dlJnteshozo szerve a KOzgyiiles. A Kllzgyilles az EgyesOletet erint6 minden kerdesben dOnthet. A 
KOzgyillest az elnllk hivja Ossze az egyesUlet szekhelyere. A Kllzgyulesre minden tagot a napirend kOzlesevel kell 
meghfvni ilgy. hogy a meghiv6k elkllldese es a Kozgyules napja kOzlln legalabb tizenOt munkanap idokl!znek kell 
Jennie. A meghiv6nak a napirenden klvtll a kllzgyiiles idopontjat es helyt\t, az EgyesUlet nevet es szekhelyet, 
valamint a hatarozatkeptelenseg miatt megismetelt kllzgyules idopontjat es a jogkllvetkezmenyekre vooatkoz6 
felhivast kell tartalmaznia. A napirendet a meghiv6ban olyan reszletesseggel kell feltUntetni, hogy a szavazasra 
jogosultak a targyalni klvant temakllrl!kben allaspontjukat kialakithassak. A Kllzgyillesen a szabalyszerilen kllzOlt 
napirenden szerepl6 kerdesben hozhat6 hatarozat, kiveve ha valamennyi reszvetelre jogosult jelen van es a 
napirenden nem szereplo kerdes megtargyalasahoz egyhangillag hozzajarul. A napirendet atveteli elismerveny 
elleneben, _ajanlott levelben, faxon, e-mailben - az atvetel igazolasa mellett - vagy egyeb bizonylthat6 m6don lehet 
kllzOlni. Evente egyszer rendes Kllzgyillest kell tartani, melyen meg kell targyalnia eves penzllgyi tervet, illetve az 
el6z6 eves penzUgyi terv teljeslteserol sz6l6, szamviteli tllrveny szerinti beszamol6t es rendkiVOli Kllzgyillest kell 
tanani, ha a tagok egyhannada azt - az ok es eel megjellllesevel - igenyli, vagy az Elnokseg azt szllksegesnek tanja. 
KOzgyillest kell tanani abban az esetben is, ha a bir6sag azt elrendeli. A kllzgyulesi meghiv6 kezbesiteset61 vagy 
kOzzeteteletol szamltott 3 napon belUI a tagok az egyesolet elnoketiil a napirend kiegeszlteset kerhetik a kiegeszltes 
indoklasaval. A napirend kiegeszltesenek targyaban az egyesolet elnllke dOnL Ha a napirend kiegeszitese inlnti 
kerelemr61 az elnOk nem dOnt vagy azt elutasltja, a kiJzgyU/es csak szabdlyszerUen nem kiJzlJ/t napirendi pontkint 
hatdrozat a napirendre va/6 felvt!telrlfl ha a reszvt!telre jogosultak legaltibb hdromnegyede jelen van es 
egyhangulag howijtirul a napirenden nem szerepllf kerdes megttirgyaltistihoz. 
Koteles az Elnok a kllzgyulest llsszehlvni, a szUkseges intezkedesek megtetele celjab6I, ha 
a) az egyesUlet vagyona az esedekes tanozasokat nem fedezi 
b) az egyesOlet eliirelathat61ag nem lesz kepes a tanozasokat esedekessegkor teljeslteni vagy 
c) az egyesUlet celjanak elerese veszelybe kerUlt. 
Az lgy llsszehlvott kllzgyulesen a tagok klltelesek az llsszehivasra okot ad6 kOrUlmeny megszllntetese erdekeben 
intezkedest tenni vagy az egyesUlet megszonteteser61 dllnteni. 

A KOzgyules hatarozatkepes, ha azon a leadhat6 szavazatok lllbb mint felet kepviselll szavazasrajogosult reszt vesz. 
Hatarozatkepesseget minden hatarozathozatalnal vizsgalni kell. Ha egy tag valamely Ugyben nem szavazhat, lit az 
adott hatarozat meghozatalanal a hatarozatkepesseg megallapltasa soran figyelmen klVOI kell hagyni. A Ptk 3: 19§ (2) 
bekezdesebea meghatarozott esetekben nem szavazhat a tag. Ha a Kllzgyilles nem volt hatarozatkepes, az emiatt 
megismetelt KllzgyUles az eredeti napirenden szereplll Ugyekben a jelenlevllk szamat61 fllggetlenUI hatarozatkepes, 
melyre a tagok figyelmet az eredeti meghiv6ban fel kell hivni. A hatarozatkeptelenseg miatt megismetelt Kozgyillest 
az elmaradt kOzgyillest kllvet6 15 napon belUI, - akdr az eredetl kiJzgyO/es napjdn is - kell megtartani valtozatlan 
napirenddel, melynek id6pontjat az eredeti Kllzgyilles meghiv6jllban kell meghatarozni. 
A kOzgyilles egyszeril sz6tllbbseggel hozott hatarozatllval valasztja meg a kllzgyilles tisztsegvisclllit, a levezetll 
elnllkllt es szUkseg eseten a szavazatszamlal6k szemelyet. 

A KOzgyilles olesei nyilvanosak, azon barki reszt vebet. A Kllzgyules - hacsak a jelen alapszabaly vagy jogszabaly 
ennel nagyobb szavazati anlnyt nem allaplt meg - hatarozatait a hatarozatkepesseg megallapitasanal figyelembe vett 
szavaztok sz6tllbbscgevel, nyllt szavazassal hozza. Nyflt szavazas eseten a tagok kezfelemelessel szavaznak, a 
szavazatokat a levezet6 elnllk szamlalja llssze. A kllzgyules a tag kizarasa tlrgyaban nyilt szavazassal, a jelen/M, 
szavazat/ Joggal rende/kezlJ tagok 2/3-os sz6tllbbseggel hoz hatarozatot. A kOzgyilles titkos szavazast barmely tag 
kezdemenyezesere elrendelhet. E kerdesben a kllzgyilles vita nelklll hataroz. A tag a szavazati jogat szemelyesen 
vagy legahibb maganokiratba foglalt meghatalmazassal ellatott kepviselOje utjan gyakorolhatja. A meghatalmazott 
/ginybevt!telinek /el1etlfsigire a tagokflgyelmit az eredeti kl>,gy(llesl meghlvobanfel ke/1 hlvnL 

A Kllzgyiiles a tisztsegvise16ket nyilt szavazassal valasztja meg, kiveve ha barmely tag kezdemenyezesere a 
kllzgyilles a titkos szavazast hatarozta el. Megvalasztottnak azt a szemelyt kell tekinteni, aid az ervenyes szavazatok 
tllbb mint fel et mcgszerezte. Amcnnyiben a jelllltek kOzOI valaki nem kapja meg az ervenyes szavaztok tllbb mint 
fel~t, abban az esetben a tisztsegre jellllt ket legtllbb szavazatot szerzett szemely kllzlltt iljabb szavazast kell tartani. 
A megismt!telt szavazds gylfztese az aki a hatdrozatkipes kiJzgy(lltsen leadott szavazJok legaldbb egysurU 
., zl)tiJbbsegit elirl. 
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Titkos szavazas eselen a szavazalokat 8 1agok tnlsban adjt\k meg, mclyel a sz.avuzas ell\u megvalas21011 
sZllvazatszamhll6 biztossag szt\mlal Osszc. 

Kizt\r6lag a Kllzgyilles halAskllrebe 1anozik: . 
a veze16 1isztsegvisell\k, ngyintezl'l es kcpviselO szervek megvlilasztasa, visszahfvasa. dfJazAsAnak •~ieg:illaplu\sa, 
az eves beszamol6 - ezen belOI az ugyvezetl\ szervnek az egyesnlet vagyoni helyzeterl\l sz616 Jelentesenck • 
elfogadasa 
az alapszabaly meglillapilAsa, j6vlihagyasa, m6dosftasa 
az eves kllltsegvetes elfogadasa 
az EgyesUle1 megszilnesenek, egyesulesenek. illetve sze1valasanak elhataroz:asa 
clnokseg beszt\rno16janak elfogadasa 
az EgyesUlet kovetkezo evi celkitilzeseinek. fe ladatainak megallapilasa. 
az EgyesUlet tagjai tagdijanak, anyagi hozzajlirulasanak. azok legkisebb menekenek meghatarozasa. 
Az ElnOkseg halArozatai ellen benyujlotl fellebbezesek. panaszok elbfnllasa. 
Az EgyesUlet egyeb szablilyzatainak - amelyek ncm lehetnek ellentetcsek az EgyesOlet Alapszabtllytlva l-. elfo-
gadasa 
vezetO tisztsegviselOk feletti munkaltat6 jogok gyakorlasa. ha a vezetO tisllSegviselO az egycsUle1tcl munkavi -
sz.onyban all, 
olyan szerrodes mcgklltcstnek j6vllha&}isa amelyet az cgycsnlet saj llt tagjdval . vezet<'l tisztsegviselOjcvel. fc l-
ngyelO bizottsagi tagjaval vagy ezek hozzatartoz6javal I.lit . 
a jclcnlegi es a konlbbi egyesnlcli 1agok. ,'tzet t\ 1is1t.segvisclOk. felngyell\ bi zonstlgi taguk vagy mtls cgyesUlcti 
szervek tagjai elleni kaneritesi igen) ervenyesltcst'rol val6 dOntes 
kllnyvvizsgal6 megvalaszt:isa. visszahl\'llsa es d1jazasllnak mcgllllapitllsa. 

Az Alapszabaly elfogadasllhoz. m6dositllsAhoz a jclcn lt'vti tagok Mromnegycdcs s1610bbsegge l hozott hattlroznta, 
az cgyesUlet celjanak m6dosllisahoz. az E&),-esillet megszilncserol szolo kllzgyOlesi dOnteshez a swvazatl joggal 
rendclkezO tagok haromnegyedes sz6t0bb5eggel hozott hatdroza1a (minOsftctt lllbbscg ) szllkseges. 

A KOzgylllcs hattlrozalllir6I. dontt'se1rol az eln<!k kl:\teles olyan nyilvdntortl\stlt vezetni. mely nyilv/mtarttlsb61 
megallaplthat6 a dOntes tartalma. id6pontja. hatalya. es a d<lntt'st tamogat6k. vo lamint ellen1.0k szemelye is. 

Az egyesnlct llgyw:u,6 szrrvenek tagja az a nagykoru szcrnely lehet. akinek cselekvOkepesseget a tevekcnysc!ge 
ella!Mhoz szOkscgcs kOl'ben nan korliloztik es a kOzOgyck gyakorlllsat6l nines eltiltva. Ha a vezetO tisztsegvi,el<'I 
jogi szemc!ly klltelcs kijclOlni azt a termeszetcs szemel),1.. aki a vezct<'I tisztsc!gviselOi feladatokat neveben ellatja. A 
vczetO tisztsegviselOkre vonatkoz6 szabalyokat a kijellllt szemelyre is alkalmazni kell. Amennylben a jogl szemely, 
llletl>t! a.: dllala lcl}di>lt is r,ntt,oi djcro ID'rllis:etD sumely krrt.lJtt a fenndllo jogvlswny megszl/nlk, ligy a jogi 
s-zemtly veza6 tls~/6 Jotosa/1 lij ID'fttt:r..DD sumelyt kljellJlni. Az ElnOkseg tagjai az Ogyvezetc!si 
feladataikat szemelycsen klltelcsek enitni. Nern lehet az egyesolet Ogyintezo es kepviseleti szervenek tagja az. akit 
bOncselekmeny elkl:\vetese mian jogerosen szabadsagvesztes bllntetesre iteltek. amig a bUntetett el6elethez filzlldo 
hatnlnyos kllvetkczmenyck al61 nem mcmcsnt. Nern lehet az egyesolet Ugyintc!z6 es kepviseleti szervenek tagja az. 
akit e fog lalkozAst6I Joger6sen eltiltottak. Aklt valaniely foglalkozast6I eltlltottak az eltiltas hat\lya alatt az lteletben 
megjell\lt tevekenyseget folytat6 egycsUlet vez.eto tisztsegvisel6je nem lehet. Az eltiltast kimond6 hat!rozatban 
megszabott id<'ltartamig nem lehet YCzeto tisztsegviscl<'I az. akit eltiltottak a vezell\ i tisztsegvisell\i tevekenysegtll l. 

Az EgyesOlet llgyvr..er6 szerve. a KOzgyiiles altal valasztott Elnllkseg, mely l16rom tagb61 all. 
A KllzgyOles az Elnl\kseg tagjai kOZI! l fo e\nl\kOt. I f6 alelnOkOt es I lo elnl\ksegi tagol valaszt. 
A KOzgyOles az ElnOkseg tagjait 5 c!vn: valasztja. 

A.: egyDlllt!1, atapsz.,1/Jdly modosftdsalrorl dllapor szerlnl/ elnlJksige: elnlJII Zador/ Henrietta / 1085 lfudopest, 
Somogyi Bila u. 19., anyja nl!\le;: Sz/avin/cs lren. J aldnlJII Suinyi Nagy Monlll_a I 2440 S,az/lalombatta, D6zsa 
Gy. u. 37. anyja nl!\I~: Mori Agnes ) dnlJksegi rag Petrov/cs Kornel (2030 Erd, Kdrment6 u. 2 .. anJja neve: 
Herter Erzsebet) 

Ket KOzgy(i les kOzOtti idoben az ElnOkseg dOnt mindcn olyan kcrdcsben. ame ly nem tartozik kizarolag a Kozgyi11cs 
hataskorebe. Dl\nteseirll l. intezkedeseirlll a kl\vetkezo KOzgyii lesen az Elnllkscg kllteles bcszamolni . 
Az Elnllkseg jogosult az cgyesOletet 1erhelo kOtelezettsegek ( szcrztidt!sck) es illetl\ jogok vallalasar61 - a KOzgyillcs 
fel t! beszamolasi es tajekoztatasi kotelezett5eg mellett - dOnteni . 

Az Elnokseg akk.or hatlirozatkepes, ha azon legalabb 2 tagja jclcn van. Az ElnOkseg lcgalabb haromhavonta tan 
nlcst, melyct az elnOk hiv Osszc. Az Elnokscg Olesere mindcn 1ago1 a napirend kozlcsevel ke ll mcghivni. i1~. hogy a 
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meghiv6k elkllldese es az Oles napja kozon legalabb 8 munkanap id6kOznek kell Jennie. A napirendet atveteli 
elismerveny elleneben, ajanlott levelben, faxon, e-mailben - az atvetel igazolasa mellett - vagy egyc!b bizonylthat6 
m6don lehet kOz!!lni. Barmely az Eln!!kseg dOnteseben erdekelt egyeb szemelyt, szervet az Ulesre lehetllseg szerint 
kUl!!n is meg kell hlvni. Az Eln!!ksegi Ulesekre alland6 meghlvottak a bizottsagok eln!!kei. 

Az ElnOkseg Ulesei nyilvanosak, azokon barki reszt vehet. Az Eln!!kseg hatarozatat valamennyi tag jelenlete 
eseteben egyszerii sz6t!!bbseggel, 2 eln!!ksegi tag jelenleteben egyhangu, nyllt szavazassal hozza. Barmely tag 
indltvanyozhat titkos szavazast, err61 az eln!!kseg vita nelkUI d!!nt. 

Az Eln!!k k!!teles az Eln!!kseg altal hozott d!!ntesek nyilvantartasat naprakeszen vezetni, mely nyilvantartasb61 
megallaplthat6 a d!!ntes tartalma, id6pontja, hatalya, es a dOntest tamogat6k, valamint ellenzlik szemelye is. 
Az ElnOkseg Ugyrendj et maga batarozza meg. 

A megva/asztott tisztsegviselok iogai es kotelezeusegei: 

Az ElnOk jogai es k!!telezettsegei : 
Kepviseli az Egyesilletet harrnadik szemelyekkel szemben 
Osszehtvja a KOzgyiilest 
Gyakorolja a munkaltat6i jogokat (kiveve a vezeto tisusegvise/oket, akik felell a kiJrgyU/es gyakorolja a 
munkdltatoi jogokat) 
Harrnadik szemelyekkel szerzMesek megkOtese 
Elszarnoltatja az EgyesUlet penzeszk!!zeinek kezel6it 
A kiadasok szarnlait utalvanyozza 
Megbiz6levelek kiadasa a penzUgyek intezesehez 
A tagsag eszreveteleit figyelembe kell vennie, es a Kozgyules hatarozatainak 
megfelell!en kell az intezkedeseket megtennie 
A tagsagt61, harrnadik szemelyekt61 barmilyen cimen befolyt Osszeg kezeleset, illetve 
felhasznalasat ellen6riznie kell. 
Az egyesUlet tevekenysege soran keletkezett dokumentumok ellenorzese. 

- A szarnviteli nyilvantartasok vezetesenek ellenorzese 
- A sz.amlak hitelessegenek ellen6rzese 

A sz.allit6i es a vev6 szamlak nyilvantartasanak ellen6rzese 
Tagdtjbefizetes nyilvantartas{mak vezetese 

Az alelnOk jogai es kOtelezettsegei : 
- az Eln!!k akadalyoztatasa eseten teljes hataskOrrel helyettesiti az ElnOkOt 
- az Eln!!k harom h6napot meghalad6 akadalyoztatasa eseten azonban a teljes hataskOnl 

helyettesitesehez a KOzgyiiles hozz.ajarulasa szUkseges, 

A bankszarnla feletti rendelkezeshez az eln!!k vagy az alelnok ona. 116 alairasa szUkseges. 

A vezet6 tisztsegviselo az EgyesUlet vezeteset a megfelel6 gondossaggal, az EgyesUlet crdekei alapjan kOteles 
ellatni. A jogszabalyok, az a lapszabaly, illetve a KOzgyii les Alta i hozott hatarozatok. kOtelczettsegeik vetkes 
megszegese eseten az egyesUlemek okozott karokc!rt a polgari jog szabil lyai szerint felel. 

Megsziln ik a vezet6 tisztsegv iselOi megbtzas: 
a.) a megbizas id6tartamanak lejartaval 
b.) visszahivassal 
c.) lemondassa l 
d.) elha lalozassal 
e.) megszUntet6 feltetelhez k!!t!!tt megbizatas cseten a feltctel bekovetkeztevel 
f.) a vezeto tisztsegvise16 cselekvllkcpessegenek a tevekenyseg ellarashoz szilkseges kl!rben t0rten6 korlatoz.asaval 
g.) a vezet6 tisztsegvise16vcl szembeni kizar6 vagy !!sszefcrhetetlensegi ok bekOvetkeztevel. 

A vezeto tisztscgviselo a tisztsegerol barrnikor lemondhat. azonban ha az egyesOlet milkl\dokepessege ezt 
megkivanja a lemondas csak annak bejelenteset61 szamitott ham1incadik napon valik hata lyossa kiveve ha a legfilbb 
57.erv az uj tisztscgvisel6 mcgvalasztasar61 mar ezt megelozoen gondoskodon. A lemondas hatalyossa valasaig a 
vezet6 tisztsegviselo a halaszthatatlan d!!ntesek meghozatalaban. illetve az ilyen intezkedesek megteteleben kOteles 
reszt venni. 
A Kozgyii les egyszerii sz6Hlbbsc!ggcl hozolt hatarozataval a vezeto tisztsegvisel6t visszahivhatja amennyiben a 
vezero tisztscgvise l6 az egyesuletct nem a celjanak megfeleloen. illetve ha a kozgyiiles dOnteseivel ellentetesen 
kt'pviseli. ha magntartasa egyebkent az alapsz.aba lyba UtkOzik. au.al ellentetcs. ha a btr6sagjog?j~_so;a~ \9.i_q~~~L,,. 
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eltiltotta, erkOlcstelen eletm6dot folytat. A vezeto tisztsegviselo a visszahivas targyaban hozott 
tudomasra jutast61 szamitott 30 napon belUI bir6sag elott megtamadhatja. 

VI. 
A batarozatok nyilvantartasa, kiizlese, az iratokba \'alo betekintes : 

\ 
haOro"'• • \ 

Mind a KOzgyules, mind az Elnokseg minden lenyeges d!\ntesetjegyz6k!\nyvben r!\gzfti . Az ElnOksegi Oles eseteben 
a jegyzokOnyvet alafrja az ElnOkseg jelenlevo ket tagja, K!\zgyiiles eseten a levezet6 Eln6k, valamint a K1lzgyiiles altal erre kijelOlt ket hitelesfto tag. 

A KOzgyilles levezet6 ElnOke a KOzgyilles altal hozott hatarozatokat kOteles haladeJ..1alanul bejegyezni a hatarozatok 
konyvebe, a bejegyzest a jegyzokOnyvet hitelesito eg._v ik tag hitelesfti . 

Az ElnOkseg kOteles a KOzgyiiles es az ElnOkseg !lltal hozott olyan hataro1..atoka1, amclyck barmcly lagrn 
vonatkoz6an jogokat es kOtelezettsegckct allaplt meg. illctvc harmadik szemelyt eri111he1, n d0111es meghozatalat61 
szamftott 30 napon belill, lrasban, ajanlott pos1ai killdcmenykent feladvn az erin1ennek is megkUldeni. 

Az egyesillet kOteles a j6vahagy:lsra jogosuh 1es1Ule1 Altai elfogadott beszamol6ja1 az adon Uzleli ev 
merlegfordul6napjat kOvet6 OUldik h6nap u1ols6 napjaig letetbe hclyczni es kOzzelcnni a civil szervezetek blr6sagi 
nyilvantartasarol es az ezzel Osszefllgg6 eljllrasi s1..abalyokr6I sz6l6 tOrvenyben megha1arozott m6don. Az cgyesUlel a 
kUIOn jogszabalyokban meghatArozott kozzetetel i kl!telezensegenek a leljesltesevcl, vulnrnint az alapszabalyban 
szabalyozott irat betekintesi es felvihlgosittls adasi jog rOgzitesevel is biztosftja n nyilvanossagot. 

Az EgyesUlet milkOdesevel kapcsolatban keletkez(> irntok nyilvanosak. abba barki betckinthet. Az iral betekintesi jog 
gyakorltlsa nem sertheti mtlsok jogait es Uirvenyes erdekeit. Aki irat betekintesi jogaval elni kfvan, ezt kOteles az 
Eln!lksegnek fnlsban bejelenteni. aki kOteles a jog gyakorlasanak felteteleit biztosftani. 

Az EgyesUlct iratait. szamvitel i bizonylatait es a milkOdes soran keletkezett mas bizonylatait az AlelnOk kezeli. 
Az Elnokseg jogosult akar a tagok kozot. akar kivUlall6 szemc!lyt penztarosi teendok ellatasaval megbizni. 

VII. 
Az Egyesiilet vagyona, gazdalkodasa : 

Az egyesillet tagjai a kOzgyiiles Altai elfogadon mindenkori tagdljat kOtelesek fizetni , mely tagdlj 1.000.-Ft evente es 
melyet a tagok minden ev febru.ir 28. napjaig kOtelesek az egyesUlet hazipenztaraba befizetni. Az tfv ktJzhen belt!po 
tagok az ivn tagdij 11rtinyos IJsszegt!t a belt!pist klJvetlf honap utolso nap/dig klJtelesek az egyesater hd;;Jpinztdrtlba befiutnL 

A tagok II.Ital befiz.etett tagdfjak, valamint minden a kOWs celt szolga.16 befizetes az EgyesUlet vagyonat kepezi. Az 
EgycsUlet vagyona oszthatatlan. Az Egyes!ileti tagsAg barmilyen m6don t0rten6 megszt1nesc esc1en a tagol az 
Egyeslllet vagyomlb61 semmilyen terites nem illeti meg. Az EgyesUlet a tagok Altai befize1et1 tagdfjakb61. a tagok 
Onkent vAllalt egyeb juttatasaib61, illetoleg a kU1s6 tAmogal6k Altai juttatott Osszegekbol gazdalkodik. A tagsagi 
dijakat az egyesillet el.sllsorban - fenntartasi - llgyviteli kOltsegek, valamint az Egyesllletet terhelo jaradekok es ad6k 
megfiz.etesere hasznalja fel. 

Az Egyeslllet vallalkozasi tevekenyseget csak az EgyesUlet celja szerinti tevckenysegehcz kapcsol6d6an, illetve 
celjainak megval6sitasa erdekeben, azokat nem veszelyeztctve vc!gez, a gazdalkodasa soran elert eredmenyc!t nem 
osztja fel, azt az alapszabalyban meghatarozott tevekenysegre fordltja. Az egyesUlet befektetcsi tevekenys_eget a 
k!lzgyiiles altal elfogadott befektetesi szabalyzat alapjan folytathat. Az egyesUlet csak oly m6don vehc1 _fel l11telt es 
vallalhat kOtelezettseget, amely nem veszelyezteti az alapcel szermu tevekcnyscgenek ellatasat es mOkOdesenck 
fenntartasAt. 

Az EgyesUlet eves koltsegvetes alapjan gazdalkodik. Az egyesUlet tartozasaiert sajat vagyonAval felel. A tagok csak 
az esedekes tagdljbefizetcsilk mertckeig felelnek. 

Az EgyesUlet megszilnik a Ptk 3:48§ (I) bekezdeseben cs a 3:84§-ban meghatarozon esetekben. Az egyesUlet mas 
jogi sz.emellye nem alakulhat at, csak egyesOlenel egyesUlhet es csak egyesUletckre valhat szct. 
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Az EgyesOlet alapszabalya vagy 111 c! 1 . . . vagyont az 
01 

er rv ny e tc!r6 rendelkezc!se h1anyaban- a h1telezl\k k1elc!gftc!se utan megmaradt -
atadni. Az e e~;~,e~~: Java! megegyez6 vagy hasonl6 eel megval6sftasara lc!trejlllt kOzhasznu szervezetnek keU 

gy gsziinesere egyebekben a Ptk 3:85§ c!s 3:86§-ban meghatarozott szabalyokat kell alkalmaz111. 

Az EgyesOlet miik0dc!sc!r6I a kOIO · vegc!n le kell zami. 0 Jogszabalyok el6frasai szerint Uzleti konyveket kell vezetni es azokat az Ozletc!v 

Az EgyesOlet a miik6dc!serol · . . . . . . vetoen az 
O 1 

. c! ' ~agyo~,, pc!nzOgy, c!s JOvedelm, helyzetero l az Ozlet, c!v konyvemek a lezarasat kO-
hataro It : et, _v utols6 napJaval, 1lletve megszilnc!s napjaval mint mc!rleg fordul6nappal a jogszabalyban meg-

al k 16
zo .

1
a
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szermt kOteles beszamol6t kc!szfteni. Az ilzleti c!v azonos a naptari evvel Az llzleti c!v az c!v kOzben 
a u , 1 etve megsziin6 sze I k . c! 

1 
f, d 

1 
. rveze e esetc!ben a megalakulas vagy a megszilnes c!vc!ben ter el a naptan c!vtl\1. A 

::g 0 : u 6napJa - a megszilnc!st kivc!ve - december 3 I. A beszamol6 fonn ajat az egyesUlet allal folytatott 
ev enys g, az c!ves Osszes bevetel ( az alapcc!I szcrinti tcvc!kenysc!g cs a gazdasagi - vallalkozasi tevc!kenyseg 

Osszes be_vetelenek ) nagysaga. valamint a kOnyvvezctes m6dja hatarou .a meg. Az egyesUlet kOnyvvezetc!se - be-
~za~oblas, kOtelezettsc!ge ftlggvenyeben - az egyszeres vagy a kc116s kOnyvvitcl rcndszereben, magyar nyelven, 
,ormt an !Ortc!nhet. 
A beszamol6 tartalmazza: 
a.) mc!rleget ( egyszerilsftell mc!rleg ) 
b.) eredmc!ny-kimutatast ( eredmeny-levezetest ) 
c.) kett6s kOnyvvitel esetc!ben a kiegeszfl6 mellekletekct. 
Ha az egyesUlet sajat honlappal rendelkezik. a kOzzc!tc!teli kOtelezcttsc!g kiterjcd a beszamol6 sajal honlapon tOr-
tc!no elhelyezc!sc!re is. Az egyesOlet a sajat honlapon kOzzc!Jett adatok folyamatos megtekinthetosc!gct legalabb a 
kOzzc!tetelt kOveto masodik llzleti c!vre vonatkoz6 adatok kOzzc!tetclc! ig biztos ftja . 
Az egyesOlet beszamol6jara egyebekben a szamvitelrol sz616 tOrvc!ny. valaminl az annak felhatalmazasa alapjan 
kiadott konnanyrendelet elllirasait kell alkalmazni. 

Az EgyesUlet kOteles a eel szerinti tevc!kenysegc!b<'II, illetve vallalkozasi tevc!kenysc!gc!b61 szannaz6 bevc!teleit es 
kiadasait elkOIOnftetten nyilvantartani. egyebekben area iranyad6 kOnyvvezetc!si szabalyokat alkalmazni. 

A KOzgyiiles kizar61agos hataskOrebe tanozik annak eldOntc!se, hogy a keletkezett nyeresc!get, illetve annak mely 
reszet hogyan hasznalja fel, figyelemmel arra, hogy az Egyeslllet tevekenysc!gc!b61 szannaz6 nyeresc!g nem oszthat6 
fel , az csak a jelen alapszabalyban rOgzitett tevekenysc!gre fordfthat6. 

VIII. 
Vegyes rendelkezesek: 

Az Egyeslllet bfr6sagi nyilvantartasba vetellel jOn letre. 

Az Egyeslllet kOzvetlen politikai tevc!kenyseget nem folytat, szervezete partokt6I fllggetlen, azoknak tamogatast nem 
nyujt. 
Az egyesOlet feletti ad6ellenorzest . a s~khelye szerint illetc!k~s ad6hat6sag, a kOltsegvetesi tamogatas 
felhasznalasanak ellenorzc!sc!t pedig az Allam, Szamvevl\szc!k gyakorolJa. 
A jelen okiratban nem szabalyozott kc!rdesekre a Polgari tOrvenykOnyvr61 sz616 2013. evi V tOrveny, az egyeslllc!si 
jogr61 a kOzhasznu jogallasr61, valamint a Civil szervezetek m0k0deser61 cs tamogatasar61 sz616 2011 . evi CLXXV 
tOrven'y, illetve a kes6bb meghozand6 kOzgyiilesi hatarozatok az iranyad6ak. 

Alullrott igawlom, hogy az egyst!ges sZl!rkezetbe fog fall alapszabtily sz/Jvege megfelel az alapszabtily - modosftok 
alapjtin hattilyos tartalmonak. Az alapszabtilya a legutobbi modosfttisokat vastagon szedve, db1t betUkkel 

tartalmazza. 

Szazhalombatta, 2019. augusztus 23 . 

Ellenjegyzem Szazhalombatta, 2019. augusztus 23-an: 
(KASZ:36064774) 
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