
 

 

AZ 

AOSZ 

ALAPSZABÁLYA 
(TERVEZET) 

 

Egységes szerkezetben a 2016…………………napján tartott Közgyűlésen elfogadott 
módosításokkal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve.  

 

 

 

I. 

A SZÖVETSÉG ELNEVEZÉSE ÉS JOGÁLLÁSA 

   

1.  

1.1.A Szövetség neve: Autisták Országos Szövetsége. Rövidített név: AOSZ  

   

1.2. Angol neve: Hungarian Autistic Society.  Rövidített név: HAS  

   

1.3.A Szövetség székhelye: 1053 Budapest, Fejér György u. 10.  

   

1.4. A Szövetség működési területe: Magyarország közigazgatási területe.  

   

1.5. A Szövetség olyan közhasznú társadalmi szervezet, amely Magyarország Alaptörvénye 
XVI. Cikk (1) bekezdésében meghatározott, a gyermek megfelelő testi, szellemi, erkölcsi 
fejlődéséhez szükséges védelemre és gondozásra való jog érvényesülése, az 1991. évi 
LXIV. törvénnyel kihirdetett, a Gyermek jogairól szóló New Yorkban, 1989. november 20-
án kelt Egyezmény 23. Cikk 2. pontjában található a fogyatékos gyermek különleges 
gondozáshoz való joga megvalósítása, a Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló 
Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi 
XCII. évi törvény, továbbá a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint a 
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvényben meghatározott közfeladatok végrehajtásának segítése érdekében fejti ki fő 
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tevékenységét. 

   

1.6.  Önálló jogi személyiségű szervezet, mely közvetlen politikai tevékenységet nem 
folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, pártoknak anyagi 
támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői választáson, továbbá a megyei, fővárosi 
önkormányzat képviselő-testületébe, az Európai Parlamentbe, a megyei jogú város 
képviselő–testületébe jelöltet nem állít és nem támogat, valamint polgármestert nem 
jelöl és nem támogat. Nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön 
törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi 
önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás, valamint a polgármester 
jelölése.  

   

1.7.  A Szövetség bélyegzője:  

        Autisták Országos Szövetsége      

        1053 Budapest, Fejér György u. 10.  

 

1.8.  Rendelkezés a Szövetség nevével, logójával, és a nevéhez kapcsolódó egyéb 
jogokkal:  

A Szövetség saját maga rendelkezik nevével, címerével, logójával és minden a nevéhez 
kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós, 
rádiós, valamint egyéb elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos 
jogokra. 
A szövetség e hirdetési, reklám, illetve közvetítési jogokkal kapcsolatosan egy évnél 
hosszabb időre szerződést (továbbiakban: felhasználási szerződés) csak a Közgyűlés külön 
felhatalmazása alapján köthet. 

A határozatlan vagy egy évnél hosszabb időre kötött felhasználási szerződés megkötésétől 
számítva évente a Közgyűlés újabb felhatalmazása hiányában hatályát veszti. Ezen 
rendelkezést a felhasználási szerződésben szerepeltetni kell.  

 

II. fejezet  

A Szövetség céljai, feladatai és alapelvei  

   

2.  

 

2.1. A Szövetség céljai:  

 A gyermek és felnőttkorú autista személyek, valamint családtagjaik érdekeinek 
szervezett, korszerű képviselete és védelme, a társadalomba való beilleszkedésük 
elősegítése.  

 Emberi és állampolgári jogaik gyakorlásának biztosítása, esélyegyenlőségük 



 3 

megvalósítása.  

 Életkoruknak megfelelő ellátásuk, nevelésük, oktatásuk, foglalkoztatásuk, szociális 
gondozásuk előmozdítása, szervezése, a családok támogatása.  

 Az autizmus spektrum zavar, mint fogyatékosság megismertetése a magyar 
társadalommal, továbbá az autizmus társadalmi elfogadottságának növelése. 

 Az érintett szülők felkutatása és egymást támogató, segítő közösséggé szervezése.  

 A Szövetség céljához hasonló célból már kialakult vagy kialakuló önálló közösségek, 
egyesületek, csoportok együttműködésének segítése. Helyi szervezetek létrejöttének, 
szövetségbe való tömörülésüknek ösztönzése, segítése, az ezzel kapcsolatos szakmai 
tapasztalatok átadása, és a helyi önkormányzati szervekkel való együttműködés.  

 Partnerként, kompetens tárgyaló félként elismertetni a Szövetséget kormányzati 
erőkkel, parlamenti bizottságokkal, önkormányzati testületekkel, társadalmi 
szervezetek vezető szerveivel.  

 Az autista személyeket segítő szakmai szervezetek munkájának támogatása.  

 Minőségbiztosítási rendszer kidolgozásának kezdeményezése és ennek alapján az 
autista személyeket ellátó intézmények, szervezetek monitorozása, részükre szakmai 
ajánlások megtétele. 

   

2.2. A Szövetség feladatai:  

   

 A Szövetség tagjainak, illetve tagságtól függetlenül minden autista személynek, 
valamint családtagja egyéni és közös érdekeinek szervezett védelme.  

 Elősegíteni az autista személyek szociális, oktatási, egészségügyi és munkaügyi 
ellátásáért való küzdelem keretében szociális, egészségügyi, óvodai, iskolai, 
munkahelyet nyújtó, illetve szociális gondozó intézmények, csoportok vagy egyéni 
ellátási megoldások kialakítását, létrejöttét. Az autista személyek foglalkoztatásának, 
a munka világában történő részvételének elősegítése érdekében foglalkoztató 
szervezetet, vállalkozást alapíthat, illetve működtethet a vonatkozó jogszabályok 
figyelembe vételével. 

 Elősegíteni az autista személyek nevelésével, képzésével és ellátásával foglalkozó 
szakemberek képzésének megszervezését.  

 Ismeretterjesztő és társadalmi szemléletformáló céljának megvalósítására:  

 együttműködik az egészségügy, az oktatásügy és a munkaügy, a 
szociális igazgatás megfelelő állami szerveivel, a szakemberek speciális 
képzésének, továbbképzésének támogatására, különös tekintettel a korai 
felismerésre és a speciális fejlesztési, nevelési módszerekre.  

 a tömegkommunikációs eszközök felhasználásával, előadások, 
rendezvények szervezésével, szak- és ismeretterjesztő kiadványok 
megjelenésének támogatásával vagy kiadásával igyekszik a nyilvánossággal az 
autizmust, mint fogyatékosságot megismertetni a társadalom figyelmének és 
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segítő támogatásának elnyerésére.  

 belső, elsősorban tagok számára szervezett képzéssel, tanácsadással, 
tapasztalatcserével segíti a családokat autista gyermekük nevelésében, 
ellátásában, problémáik megoldásában.  

 Hatékonysága fokozására és az autista személyek problémáinak egyetemes jellegét 
felismerve kapcsolatokat vesz fel és tart külföldi, nemzetközi, illetve hazai hasonló 
célú szervezetekkel.  

 Az illetékes állami és civil szervezetekkel együttműködve részt vesz az autista 
személyeket érintő és velük kapcsolatos általános intézkedések és jogszabályok 
kidolgozásában és azok megvalósításában.  

 A Szövetség a működés módját, a szolgáltatások igénybevételének módját, a 
beszámolói közléseket, valamint a Közgyűlés és az Elnökség döntéseit Hírlevélben, 
illetve az Esőember c. időszaki kiadványban történő közléssel hozza nyilvánosságra.  

 Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek céljaiból következnek. 

 

2.3. A Szövetség alapelvei:  

 A Szövetség céljai elérésére, feladatai ellátására az Alaptörvény illetve az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozata, a Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló Egyezmény 
és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv, az Autism-Europe által 1992-ben 
Hágában elfogadott „Autizmussal élő személyek jogi chartája”, valamint az Európa-
parlament 1995. december 3-án a fogyatékkal élők érdekében hozott diszkrimináció-
ellenes záradéka, illetve az Európai Fogyatékosügyi Kongresszus 2002. évi Madridi 
Nyilatkozata továbbá az Európai Fogyatékosügyi Stratégia 2010-2020 által biztosított 
minden eszközt felhasznál, beleértve  

- az anyagi, szellemi, szervezési erőforrások felkutatását és felhasználását,  

- az állami, önkormányzati és szakmai szervek felé való javaslattételt,  

- az autizmussal érintettek közös, illetve egyéni jogainak, szükségleteinek 
képviseletét.  

 Működésében biztosítja tagjai teljes egyenlőségét, a demokratikus formákat, és 
azokat elvárja az illetékes partnerektől is. 

 

2.4 A Szövetség alapcél szerinti közhasznú tevékenysége: 
 
A Szövetség közhasznú tevékenységét a jelen Alapszabály 2.1. és 2.2. pontjaiban foglalt 
alapelveire, céljaira és feladataira tekintettel a következő közfeladatok ellátásához 
kapcsolódóan, azok végrehajtása érdekében az alábbiak szerint valósítja meg: 
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (Esélytv.) 4.§-ában rögzített egyenlő bánásmód követelményének jogviszonyok, 
eljárások, intézkedések során való megtartásához,  
valamint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 
évi XXVI. törvény (Fot.) 2-3.§-ában rögzített a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének 
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biztosítása, érvényesülésének elősegítése (így a fogyatékos állapot kialakulásának, 
rosszabbodásának megelőzése, következmények enyhítése, a fogyatékos személyek sajátos 
szükségleteinek figyelembe vétele a tervezési döntési folyamatokban, érdekükben teendő 
különleges megoldások alkalmazása, társadalmi életben való részvételüket elősegítő 
feltételek megteremtése, jogaik érvényesítése, hátrányaikat kompenzáló intézményrendszer 
működtetése, fogyatékos személyek más módon való előnyben részesítése)  
továbbá az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 1.§ (2) bekezdésének a), 
b) és d) pontjaiban meghatározott gyermekek jogainak, jövő nemzedékek érdekeinek és a 
leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelme, mint közfeladatokhoz  
kapcsolódóan, az autista személyeket, illetve családtagjaikat megillető jogok és érdekek 
védelme, érvényesítése, képviselete, a társadalmi életben való részvételt elősegítő feltételek 
megteremtése, egyéni esetekben és a jogszabály alkotási folyamatokban való társadalmi 
részvétel útján, továbbá a jogérvényesítési eszközök, valamint rehabilitációs eszközök 
biztosítása közvetlen és közvetett módon, 
 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 35. § (1)-(2) bekezdésében 
meghatározott népegészségügyi feladatok (így különösen, egészségvédelem és fejlesztés, a 
betegségek, rokkantság megelőzése; a lakosság egészségi állapotának monitorozásában, az 
egészségproblémák és prioritások meghatározásában, a népegészségügyi intézkedések 
kimunkálásában és foganatosításában való együttműködés; népegészségügyi stratégia és 
ennek megvalósítását elősegítő akcióterv kidolgozásában való részvétel; egészségfejlesztési, 
egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások 
biztosítása, valamint ezek hatékonyságuk, eredményességük, hozzáférhetőségük és egyéb 
minőségi jellemzőik szerinti rendszeres értékelése; a lakosság népegészségügyi helyzetről, a 
felmerült problémákról, az előidéző tényezőkről, a várható következményekről, a megoldás 
lehetőségeiről és korlátairól való rendszeres tájékoztatása stb.),  
valamint az Eütv. 144.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott, a lakosság egészségi 
állapotának javítása, a jobb életminőség érdekében az Eütv.-ben meghatározott célok és 
alapelvek érvényesülése, valamint az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb 
hatások elleni eredményes fellépés,  
továbbá - hatályba lépését követően - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (Ötv.) 23. § (5) bekezdés 9. pontjában szereplő egészségügyi 
alapellátását/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása, mint 
közfeladatok  
megvalósításához kapcsolódóan, közvetlen vagy közvetett módon végzendő, az autista 
személyeket, valamint családtagjaikat érintő ismeretterjesztés, kutatás, monitorozás, 
elemzés, értékelés, az egészségüggyel kapcsolatos, az autista személyeket érintő problémákra 
megoldási módszerek kidolgozása, ezekre javaslat tétele, betegjogok védelme, 
esélyegyenlőség biztosítása egyéni és társadalmi szinten, 
 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
(Gyvt.) 17.§ (1) bekezdésében meghatározott, a gyermekvédelmi rendszer működtetése és - a 
gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése és megszüntetése érdekében - az ehhez kapcsolódó feladatok, mint 
közfeladatokhoz kötődő,  
az autista gyermekek és fiatalkorúak, illetve családtagjaik érdekében közvetlen és közvetett 
módon végzett szolgáltatások ellátása, 
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a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 3. § (6) bekezdésében foglalt 
kiemelt köznevelési feladat: az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos 
nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, 
tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, 
legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés 
lehetőségeinek megteremtése,  

valamint az Nkt. 4. § 1. p)-u) pontjaiban rögzített  fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai 
szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása,  azoknak a 
sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai nevelése, iskolai nevelése-
oktatása, kollégiumi ellátása, akik az e célra létrehozott gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, 
kollégiumi csoportban eredményesebben foglalkoztathatóak,  a gyermekgyógyüdülőkben, 
egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló 
gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás,  pedagógiai-szakmai 
szolgáltatás, mint közfeladatok  
ellátásához kapcsolódóan, közvetlen és közvetett módon az autista személyek és 
családtagjaik segítése, tanácsadáson, jog- és érdekvédelem, valamint esélyegyenlőség 
biztosításán, új fejlesztő és rehabilitációs módszerek, programok kidolgozásán keresztül, 
 
a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI törvény (Cst.) 1-6. §-aiban foglal a családok 
védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet 
összeegyeztetésének elősegítése,  
továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.) 
59. § foglalt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló 
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más 
okból származó problémáik megoldása érdekében történő segítségnyújtással kapcsolatos 
együttműködés,  
továbbá a Szoctv. 64. §-ában rögzített családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés 
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára 
az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás,  
valamint a Szoctv. 65/C § (3) bekezdésének c) e) f) g) h) pontjaiban foglalt 
információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi 
beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása; segítségnyújtás a 
fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez 
speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz; egyes szociális alapszolgáltatási 
részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan; 
segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, 
valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú 
részvételhez szükséges feltételek biztosítása; a fogyatékos személy munkavégzését, 
munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése, mint 
közfeladatok  
ellátásához kapcsolódóan, az autista személyek, valamint családtagjaik szociális jólétének 
biztosítása érdekében közvetlenül és közvetett módon végzett támogató, segítő, 
ismeretterjesztő tevékenységek, 
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a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 4.§ (1) 
a) pontjában foglalt középtávú tudományos kutatási, fejlesztési és innovációs stratégia (KFI 
stratégia) kialakítása érdekében való együttműködésben történő részvétel, mint közfeladat  
megvalósítása érdekében végzendő tevékenységek közvetlen és közvetett módon, az 
autizmushoz kapcsolódóan, 
 
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény (Fot.) 21.§ a)-g) pontjaiban foglalt a fogyatékos személyek rehabilitációjának 
megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások (így a fogyatékos személy meglévő, illetve 
fejleszthető képességeinek megfelelő programtervezetek kidolgozásához olyan 
szempontrendszer kiadása, amely magában foglalja a rehabilitációs folyamat során elért 
képességfejlődés rendszeres felmérését, és lehetővé teszi a rehabilitációs program szükség 
szerinti módosítását, továbbfejlesztését; a rehabilitációs programban megjelölt 
szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való hozzáférés megszervezése; a rehabilitáció folyamatában 
közreműködő szervezetekkel, személyekkel való együttműködés, a rehabilitációs 
tevékenységük figyelemmel kísérése; a segédeszköz, valamint a segédeszköz-ellátás fejlesztés 
irányainak kidolgozása; a segítő szolgálatok, illetve azok hálózatának kialakításánál 
figyelembe veendő szempontok kidolgozása; a rehabilitációs folyamatban összegyűjtött 
tapasztalatok alapján szakmai-módszertani ajánlások kidolgozása; a szolgáltatást nyújtó 
szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, 
információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása 
érdekében), mint közfeladatokhoz  
kapcsolódóan az autista személyek és családtagjaik érdekében, közvetlen és közvetett módon 
végzett szolgáltatások, tevékenységek, 
 
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjában 
foglalt meghatározott jogalanyok az Fktv-nek megfelelő az 1.§ (1) bekezdés a) és b) 
pontjában meghatározott természetes személyek iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló 
tevékenysége, amely – 1.§ (5)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével -  
a) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzésről szóló 

törvény) szerinti, állam által elismert szakképesítés (a továbbiakban: OKJ szerinti 
szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés, 

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés, 
c)támogatott általános nyelvi képzés, támogatott egyéb nyelvi képzés és támogatott 

kombinált nyelvi képzés, 
d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés 
mint közfeladat  
ellátásához kapcsolódó tevékenységek végzése és szolgáltatások nyújtása az autista 
személyek, valamint családtagjaik érdekében közvetlen és közvetett módon. 
 
A Szövetség (Továbbiakban: Egyesület) által nyújtott szolgáltatásokból bárki, tagsági 
viszonyára tekintet nélkül részesülhet. Az igénybevétel módjáról a Szövetség honlapján 
közzétett információk alapján lehet tájékozódni. 
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III. 

AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

1. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület közhasznú 
szolgáltatásaiból.  

2. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

3. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen 
alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem 
veszélyeztetve végez.  

4. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen 
alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.  

 
5. Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának 

nyilvánosságát a www.AOSZ.hu internetes honlapján, az egyesület székhelyén 
elhelyezett hirdetőtáblán és az Egyesület lapjában  „Esőember” való közzététel útján 
biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év május 31. 
napjáig a www.AOSZ.hu internetes honlapján és az egyesület székhelyén kihelyezett 
hirdetőtáblán közzéteszi.  

6. Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény 
alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a 
saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó 
igényeket írásban, az egyesület elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség 
az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az egyesület székhelyén, az igény 
bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező számára.  

 

IV. 

A VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS 

1. Az egyesület tagja belépéskor, illetve tagsági jogviszonya folyamán évente tagdíjat 
köteles fizetni.  

. 

2. A tagdíj mértéke tagonként éves összegben kerül meghatározásra, melynek pontos 
nagyságát a Közgyűlés határozza meg. Évközben történő belépéskor a tagdíj a belépés 
hónapjától az év hátralévő részére időarányosan számított mértékű, melyben a belépés 
hónapja egész hónapnak számít. A tagdíjat egy összegben előre a tárgyév április 30. 
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napjáig kell megfizetni készpénzben a pénztárosnak átadva, vagy közvetlenül az 
egyesület bankszámlájára történő átutalással, befizetéssel, vagy csekken történő 
megfizetéssel. 

3. Tagdíjmentesség 
Tagdíjmentességet élvezhetnek azok a rendes tagok, akik igazoltan 
a) önálló jövedelemmel nem rendelkeznek vagy 
b) szociális körülményeik indokolják vagy 
c) autizmus diagnózissal rendelkeznek, annak igazolásával. 
d) mint nem természetes személyek a belépés napját megelőző egy évnél korábban 
kerültek létrehozásra 
Az a) és b) pontok szerinti esetekben a tagdíjmentességet külön kérelemmel, írásban 
kell kérni. A kérelemről az Elnök a körülmények megvizsgálása és értékelése alapján 
dönt. 
  
A c) pontban szabályozott esetben, továbbá amennyiben az autista személy és önálló 
jövedelemmel nem rendelkező, együtt élő családtagjai is önálló tagsági jogviszonyt 
létesítenek, úgy tagdíjfizetésre a család legfeljebb egy tagja köteles. E körülményeket 
és a családtag(ok) nevét a belépési nyilatkozaton fel kell tüntetni a tagdíjmentesség 
engedélyezése érdekében. 
 
A tagdíjmentesség engedélyezéséről az Elnök indoklást is tartalmazó írásos határozatot 
hoz a kérelemnek az egyesülethez történő érkezését követő 30 napon belül, melyet 
postai úton, vagy a kérelmezőnek történő közvetlen kézbesítés útján kell közölni a 
kérelmező taggal. 
Az Elnök döntésével szemben jogorvoslatért az Elnökséghez lehet fordulni a döntés 
közlését követő 15 napon belül. Az Elnökség a soron következő ülésén köteles dönteni 
a fellebbezés tárgyában, melyet írásban közöl a taggal. 
A tagdíjmentesség engedélyezése esetén a rendes tagsági jogviszonyból eredő jogok és 
kötelezettségek nem korlátozhatóak. 

 

V. 

A TAGSÁG 

1.Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása 
érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban 
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 
2. Az egyesületi tagság formái: 
a) rendes tagok 
b) különleges jogállású tagok 
 (i) tiszteletbeli tagok 

 (ii) pártoló tagok 
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2.1.Rendes tagok 
Az Egyesület rendes tagjai csak autista személyek, családtagjaik, a velük foglalkozó, őket 
segítő természetes, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek lehetnek, 
feltéve, hogy az Egyesületbe belépnek és kinyilvánítják szándékukat a tagsággal járó 
jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére.  

 

2.2.Különleges jogállású tagok 

Az Egyesület különleges jogállású tagja a pártoló tag és a tiszteletbeli tag. A különleges 
jogállású tagokra – a 2.2.1. és a 2.2.2. pontokban meghatározott eltérésekkel – 
alkalmazni kell mindazokat a szabályokat, amelyeket az Alapszabály a rendes tagok 
tagsági jogviszonyának keletkezésére, megszűnésére, a tag kizárására, valamint tagsági 
jogaik gyakorlására és kötelezettségeik teljesítésére előír. 

2.2.1. Pártoló tagság:  

Az Egyesületnek pártoló tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, jogi 
személyiség nélküli szervezet, amely elfogadja az Egyesület Alapszabályát és anyagi 
hozzájárulásával  Az Egyesület céljainak megvalósítását rendszeresen segíti. 

A pártoló tag tanácskozási joggal vehet részt a Közgyűlés munkájában. Igénybe veheti 
az Egyesület szolgáltatásait, azonban az Egyesület tevékenységében csak vagyoni 
hozzájárulásával vesz részt. Jogosult továbbá az általa nyújtott anyagi juttatás 
felhasználásának ellenőrzésére. A pártoló tagok tagdíjat nem fizetnek, szavazati joggal 
nem bírnak, az Egyesület szerveibe, tisztségre nem választhatóak és nem választhatnak.  

A pártoló tag felvételéről az Elnökség dönt. 

2.2.2. Tiszteletbeli tagság:  

Az Egyesület Közgyűlése – bármely rendes vagy pártoló tag javaslata alapján – 
tiszteletbeli taggá választhatja azokat a kiemelkedő – természetes – személyeket, akik 
az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában különleges érdemeket szereztek. A 
tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem bírnak, tagdíjat nem fizetnek,  Az Egyesület 
szerveibe, tisztségre nem választhatóak és nem választhatnak. A tiszteletbeli tag 
tanácskozási joggal vehet részt a Közgyűlés munkájában. 

 

VI. 

A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE 

 
1. A tagsági jogviszony - az Alapszabályban meghatározott különleges jogállású taggá 

válásra vonatkozó kivételekkel (V.2.) -  , az Alapszabály elfogadásával és a tagdíj 
megfizetésével keletkezik. A belépési nyilatkozatot az Egyesület Elnökségéhez kell 
benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak 
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meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a 
tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén 
jogorvoslatnak helye nincs. 

 

VII. 

A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE 

 

1. A tagsági jogviszony megszűnik: 

a) A tag kilépésével 

b) A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával 

c) A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével 

d) A tag kizárásával 

 

2. Kilépés 

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

3. A tagsági jogviszony egyesület általi felmondása 

3.1. A tagsági jogviszonyt a Közgyűlés harminc napos határidővel felmondhatja, ha 

3.1.1. A rendes tag hat hónapon keresztül az Elnökség írásbeli – póthatáridőt tűző, és 
az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére 
elmaradt a tagdíj megfizetésével. 
Az írásbeli felszólításban fel kell hívni a tagot arra, hogy amennyiben a felszólítás 
alaptalan, vagy mulasztását ki kívánja menteni, adja elő az ezekkel kapcsolatos 
tényeket és bizonyítékokat.  

3.1.2. A rendes tag már nem teljesíti a V.2.1. pontban írt taggá válási feltételeket 
 

3.1.3. A tagsági jogviszony felmondás esetében a felmondási idő leteltével szűnik 
meg. 
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4. A tag halála vagy jogutód nélküli megszűnése 

4.1. A tag halálának vagy jogutód nélküli megszűnésének napjával a tagsági jogviszonya 
megszűnik. 

5. Kizárás 

5.1. 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 hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A 
tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat 
hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a 
jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a 
tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen 
maradt. 

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség 
folytatja le. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott 
okokat, annak bizonyítékait közölni kell, továbbá lehetőséget kell biztosítani számára, 
hogy védekezését és bizonyítékait előadja. 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 számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a 
tag képviselővel is képviseltetheti magát. 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 35 napon belül meghozza és igazolható módon kézbesítését 
kezdeményezi az érintett tag részére. 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől 
számított 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 
15 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 

 
5.2. A tag tagsági jogviszonya kizárás esetén a következő időpontokban szűnik meg: 

a) az Elnökség döntése esetén a kézhezvételtől számított 15 napos fellebbezési 
határidő leteltét követő napon, 
b) fellebbezés esetén a Közgyűlés kizárást helybenhagyó határozatának 
meghozatalával.  
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VIII. 

TAGI KÉPVISELET 

 
1. A tagok képviselete  

1.1. A teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személy tagok tagsági jogaik és 
kötelezettségeik teljesítése során személyesen vagy meghatalmazott képviselőjük útján 
járnak el. A kiskorúság miatti cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes 
természetes személy tagok helyett a tagsági jogaik érvényesítése során, valamint 
tagsági jogaik teljesítésével összefüggésben a törvényes képviselőjük tesz 
jognyilatkozatot. Nagykorú cselekvőképességében részlegesen korlátozott személynek a 
bíróság ítéletében meghatározott ügycsoportokra vonatkozó jognyilatkozatának 
érvényességéhez gondnokának hozzájárulása szükséges. Nem szükséges ezen 
személyek esetében a törvényes képviselő nyilatkozata, vagy a gondnok hozzájárulása 
a jognyilatkozat megtételéhez, ill. érvényességéhez azon esetekben, amikor ezt 
jogszabály, vagy a bíróság ítélete teszi lehetővé. 

A cselekvőképtelen nagykorú személy nyilatkozata semmis, nevében gondnoka jár el. 
  

1.2. A jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek törvényes 
képviselőjük útján tesznek jognyilatkozatot, gyakorolják tagsági jogaikat, teljesítik 
kötelezettségeiket, illetve vesznek részt az Egyesület működésében. 

 

IX. 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. Az egyesület tagja jogosult: 

a) az Egyesület tevékenységében részt venni 

b) az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni 

c) a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően 
felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni 

d) az Egyesület irataiba betekintetni 

e.) arra, hogy az Egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben 
jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 

f)  ajánlást, javaslatot tenni az Egyesület testületeinek, tisztségviselőinek.  
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g) a közösen vállalt feladatok végrehajtásáról tájékoztatást kérni.  

h) bírálatot gyakorolni az Egyesület és annak tisztségviselői tevékenységével 
kapcsolatban.  

i)  az Egyesület törvényes működését figyelemmel kísérni, szervezeten belül vagy a 
törvényes keretek között jogorvoslatot kérni.  

j)  az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat és támogatásokat, valamint az Elnökség 
által megállapított feltételek szerint az Egyesület Hírlevelét és újságát megkapni. 

k) korlátlan választási jogát gyakorolni.  

l) arra, hogy, amennyiben a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező nagykorú 
természetes személy tag nem áll közügyektől eltiltás alatt, megválasztható az Egyesület 
képviseletével nem járó, teljes cselekvőképességet nem igénylő tisztségekre.  

m) arra, hogy a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is 
gyakorolja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű 
magánokirati, vagy közokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlésen a 
Közgyűlésen levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. 

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 

 

2. Tagi kötelezettségek 

 

2.1. Az egyesület tagja: 
a) Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület 
tevékenységét. 

b) Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni. 

c) Köteles az egyesület Alapszabályának, szabályzatainak, döntéshozó szervei 
határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani. 

d) Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez 
bejelenteni. 
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X. 

AZ EGYESÜLET SZERVEI 

 

1. Az egyesület szervei: 

a) Közgyűlés 

b) Elnökség 

c) Felügyelő Bizottság 

d) Bizottságok 

2. Közgyűlés 

 

3.A Közgyűlés 

3.1. A Közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve. 

 
A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület döntéshozó szerve.  
 

A Közgyűlés rendes és rendkívüli Közgyűlés lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente 
egyszer tart.  

A Közgyűlés döntéseit ülés tartásával hozza meg 

3.2. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

 
a)  az alapszabály módosítása; 
 
b)  az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
 
c) az Egyesület évi költségvetésének meghatározása. Az éves beszámoló - ezen belül az 

elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentése - és a közhasznúsági 
melléklet elfogadása.  

d) Az Elnökség beszámoltatása.  

e) Befektetési tevékenység esetén a befektetési szabályzat elfogadása 

f) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
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g) Az Egyesület Elnökének, Alelnökeinek, és az Elnökség további tagjainak, a Felügyelő 
Bizottság tagjainak a megválasztása és visszahívása, ezen választott tisztségviselők 
esetleges díjazásának, költségtérítésének megállapítása. 

h) az éves tagdíj összegének megállapítása ; 
i  a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő 

az egyesülettel munkaviszonyban áll; 
j az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával 
köt; 

k)  a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottsági 
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 
döntés; 

l) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;  
m) a végelszámoló kijelölése. 
n)   Az Egyesület stratégiai tervének jóváhagyása.  
o)  az Egyesület egyes szervezeti egységeit önálló jogi személlyé nyilvánítása, ha annak 

személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei adottak. 
p) Döntés minden olyan ügyben, amelyet a hatályos jogszabály kizárólagos hatáskörébe 

utal, vagy amelyre vonatkozó döntési jogát határozatával saját hatáskörébe utalta.  

3.3. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott 
esetekben korlátozható. 

3.4. A Közgyűlést az elnökség határozata alapján legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt 
kiküldött meghívóval, elsődlegesen az Egyesület székhelyére hívja össze írásban, 
igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. 
ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési 
címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön 
(elektronikus tértivevény). 

 
3.5. 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 felhívást, hogy a 
megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek 
számára tekintet nélkül határozatképes lesz. 

3.6. Ha a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlés 15 napon belül, az eredeti 
meghívóban megjelölt időpontra összehívható. Ez az ülés az eredeti meghívóban 
megjelölt napirendi pontok tekintetében a megjelenek számától függetlenül 
határozatképes. Az erre történő figyelmeztetés az eredeti meghívó kötelező tartalmi 
eleme. A határozatképtelen és a megismételt Közgyűlés egy napon is megtartható. 

A Közgyűlés az egyesület székhelyén tartandó, de az összehívó határozhat az ülésnek a 
székhelyet magában foglaló megye (főváros) területén, vagy az egyesület működésével, 
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tevékenységével kapcsolatos szempontok figyelembe vételével bármely magyarországi 
megye területén történő megtartásáról. 

A Közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

3.7. A Közgyűlési meghívó közzétételétől számított három napon belül a tagok és az 
Egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség két 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 napon belül igazolható módon közli a 
tagokkal. 

3.8. Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, 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. 

A rendes Közgyűlés napirendjén szerepelnie kell:  

 Az Elnökség beszámolójának az elmúlt időszakban végzett munkáról.  

 Az éves beszámolónak és a közhasznúsági mellékletnek.  

 A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének az elmúlt időszak költségvetésének 
teljesítéséről, a Közgyűlés elé kerülő előterjesztésekről és az Egyesület 
gazdálkodásáról, figyelembe véve a közhasznú szervezetek beszámolási 
szabályait.  

 Az Elnökség írásbeli javaslatának a következő időszak költségvetéséről.  

A fenti kötelező napirendi pontok rövidített írásbeli anyagait a Közgyűlés időpontja előtt 
legalább hét munkanappal a tagoknak meg kell kapniuk. 

3.9. Rendkívüli Közgyűlés 

3.9.1. Az Elnök köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések 
megtétele céljából, ha 

a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 
teljesíteni; vagy 

c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

d) Elnökség határozata alapján.  

e) A Felügyelő Bizottság indítványára.  
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f) Ha a tagság legalább egy tizede az ok és a cél megjelölésével írásban kéri.  

g) Ha valamely vezető tisztségviselői hely bármely okból megüresedik.  

h) A bíróság döntése alapján. 

Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra 
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület 
megszüntetéséről dönteni. 

3.10. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő 
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál 
vizsgálni kell. 
 

3.11. A Közgyűlést az Egyesület Elnöke, vagy az Elnökség által felkért levezető elnök vezeti.  
A Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőt és két jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választania. A 
Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyv-vezető és két 
jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá.  

A jegyzőkönyv vezetőnek és a jegyzőkönyv hitelesítőknek a Közgyűlésen végig jelen kell 
lenniük. 

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

3.13.A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel 
megválasztja a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint 
szükség esetén a szavazatszámláló bizottságot. 

3.13.1. A szavazatszámláló bizottság tagjait egyszeri alkalomra a Közgyűlés választja 
tagjai sorából, nyílt szavazással. Tagjainak száma három fő, melyből – a Közgyűlés 
döntése alapján – egy fő a bizottság vezetője.  

3.13.2. A szavazatszámláló bizottság feladata jegyzőkönyv készítése a szavazásról, 
valamint szavazatok összeszámolása és hitelesítése. Ügyel a szavazás tisztaságára.  

3.14. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok 
sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók 
és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). 

 
3.15. A Közgyűlésen szavazásra jogosultak határozatukat a határozatképesség 

megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.  

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 
terhére másfajta előnyben részesít; 



 19 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 
áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) 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.  

 

3.16. A Közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – 
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés az éves beszámoló 
jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt. Az Egyesület alapszabályának 
módosításához 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. 

 

3.17. Titkos szavazást kell tartani:  

(a) személyi kérdésekben 

(b) amennyiben a Közgyűlés kétharmados minősített többségi szavazással titkos szavazást 
rendel el.  

3.18. A Közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és az 
érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő nyolc napon belül írásban, 
igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő 
közzétételével egyidejűleg, mely határozatot az Egyesület Elnöke a Közgyűlési 
Határozatok Könyvébe bevezettet. 

3.19. Vezető tisztségviselő választó Közgyűlésre vonatkozó eltérő szabályok 
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3.19.1. A Vezető tisztségviselő választó Közgyűlésre a Közgyűlés időpontját az Elnökség tűzi 

ki úgy, hogy a választó Közgyűlés előtt egy hónappal a jelölések 

megkezdődhessenek. 

 

4. Elnökség 

4.1. A Közgyűlés 5 (öt) tagú Elnökséget: Elnököt, két Alelnököt, két Elnökségi tagot választ.  
4.2. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés 4 évre választja.  

4.3. Az Elnöki tisztségre csak autista személy vagy annak közvetlen családtagja választható. 

4.4. Az Egyesület Elnöksége az Egyesület ügyvezető szerve, valamint jogosult meghozni 
mindazokat a döntéseket, amelyeket jelen Alapszabály nem utal a Közgyűlés, vagy az 
Elnök kizárólagos hatáskörébe. 

4.5. Az Elnökség kizárólag a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.  

4.6. Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői az 
elnökség tagjai.  

4.7. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

a) a megbízás időtartamának lejártával; 

b) visszahívással; 

c) lemondással; 

d) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben történő korlátozásával; 

f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 
bekövetkeztével. 

4.8. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik 
vezető tisztségviselőjéhez intézett írásbeli, indokolt nyilatkozattal bármikor lemondhat, 
melyet az Elnökség jogosult az Egyesület mindenkori honlapján nyilvánosságra hozni. 
Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető 
tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a 
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.  

4.9. Vezető tisztségviselő – az Elnökre vonatkozó kivételtől eltekintve (X.4.3.)- az a nagykorú 
személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben nem korlátozták.  
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4.10. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől 
eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). 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. 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 
fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

4.11 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.  

4.12. Az egyesület törvényes képviseletét az Elnök látja el. 

4.12.1. A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 

4.12.2. A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 
 

4.12.3. Az Elnök az ügyek meghatározott csoportja tekintetében képviseleti jogát valamely 
Alelnökre és az Elnökség egy másik tagjára ruházhatja, akiknek aláírási joga együttes.  

4.12.4. A bankszámla feletti rendelkezés joga az Elnököt illeti meg akként, hogy a banki 
megbízás az Elnökség erre kijelölt két tagja közül legalább az egyik tag és az Elnök 
aláírásával érvényes. 

4.12.5. Az Elnököt közvetlenül vagy közvetve érintő, továbbá az Elnök javára kötött 
szerződés, illetve teljesítendő bármely juttatás, kifizetés az Elnökség másik két 
tagjának aláírásával érvényes.  
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4.13.  Az elnökség hatáskörébe tartozik: 
a) A két Közgyűlés között irányítja az Egyesület munkáját.  

b) Gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az Alapszabályban 
meghatározott feladatok végrehajtásáról.  

c) Beszámoltatja a bizottságok elnökeit.  

d) Az Egyesület munkájával kapcsolatos javaslatokat, előterjesztéseket készít, 
illetve felkéri azok elkészítőit.  

e) Meghatározza a Közgyűlés helyét és idejét, összeállítja napirendjét, a 
Közgyűlés elé terjesztendő beszámolók, javaslatok tervezetét.  

f) Elkészíti saját munkatervét.  

g) Az Elnök útján beszámol a Közgyűlésnek az elnökség munkájáról.  

h) Jóváhagyja az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamit egyéb 
szabályzatait 

i) Hazai és nemzetközi szervezetekbe delegáltak, képviselők jelölése, küldése.  

j) Dönthet minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés, vagy Elnök 
kizárólagos hatáskörébe  

k) Az Egyesület tagszervezeteinek működését az Egyesület anyagai erejének 
függvényében, pályázat útján, az Elnökség döntése alapján támogathatja. A 
támogatás kifizetése Támogatási szerződés alapján elszámolási 
kötelezettséggel történhet. 

 

4.14. Az Elnök hatáskörébe tartozik 

a) Az elnökség tevékenységét az Elnök irányítja. Az elnökség tagjai végzett 
munkájukról az Elnöknek beszámolni kötelesek 

b) Önállóan képviseli az Egyesületet harmadik személyek, bíróságok, más hatóságok 
előtt, ellátja az Egyesület törvényes képviseletét  

c) Az ügyek meghatározott csoportja tekintetében képviseleti jogát valamely 
Alelnökre és az elnökség egy másik tagjára ruházhatja, akiknek aláírási joga 
együttes.  

d) Jogosult minden olyan ügyben eljárni, amely nem tartozik a Közgyűlés és az 
elnökség kizárólagos hatáskörébe, illetve e szervek valamelyike azt nem vonta 
hatáskörébe.  

e) Elkészít, vagy elkészítteti az Egyesület számviteli törvény szerinti beszámolóját, 
valamint a közhasznúsági mellékletet és ezeket a Felügyelő Bizottság, illetve a 
Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyás végett.  

f) Köteles a Közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásáról gondoskodni.  

g) Gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesülettel munkaviszonyban állók 
vonatkozásában.  
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4.15. Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal tarja. Az 
elnökségi ülést az elnök legalább nyolc nappal az ülés időpontja előtt kiküldött 
meghívóval, elsődlegesen az Egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható 
módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére 
történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 
tértivevény). 

Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, az 
elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a 
meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok 
álláspontjukat kialakíthassák. 

Az elnökségi ülésre szóló meghívót az egyesület székhelyén és honlapján 
nyilvánosságra kell hozni. Az elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság 
jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.  

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az elnökség ülésén tanácskozási joggal részt 
vehetnek. 

 
Amennyiben az elnökség szabályszerű összehívás nélkül összeül és megállapítja, hogy 
minden tagja jelen van, továbbá az ülés megtartását egyik tag sem ellenzi, úgy az 
elnökség – a fenti szabályoktól eltérően is - szabályszerű határozatot hozhat. 

Az elnökség ülései nyilvánosak.  

Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha a tagoknak több mint a fele jelen van. Az 
elnökség határozatait – alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában - 
egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök 
szavazata dönt.  

Amennyiben az elnökség taglétszáma öt fő alá csökken, azt a következő Közgyűlésen - a 
választásra vonatkozó szabályok szerint - öt főre kell kiegészíteni.  

4.16. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 
terhére másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 
áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
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4.17. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) 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. 

4.18. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő 
jegyzőkönyvvezető és az Elnök hitelesíti aláírásával. 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 elnök köteles a Határozatok Könyvébe bevezetni.  

Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 
határozat meghozatalát követő nyolc napon belül írásban, igazolható módon is közli a 
határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.  

 

5. Felügyelő Bizottság 

 
5.1. Az egyesület felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság. A Felügyelő Bizottság tagja az a 

nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben nem korlátozták. 

5.1.1. A Felügyelő Bizottság 3 (három) tagból áll, akik maguk közül Elnököt választanak. 
Felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel a Közgyűlésnek tartoznak.  

Tagjai az egyesületnél más tisztséget nem tölthetnek be, az egyesülettel 
munkaviszonyban nem állhatnak.  

 

5.1.2. Nem lehet a Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagja az, aki  

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az 
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően 
nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 
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d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
e) akivel szemben az Egyesület vezető tisztségviselőire vonatkozó kizáró ok áll fenn 
f) aki vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője. 

 

5.2. A Felügyelő Bizottság működése: 

A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja 4 évre. A Felügyelő Bizottsági tagsági 
jogviszony az elfogadásával jön létre. Ügyrendjét és munkatervét a Felügyelő Bizottság 
maga határozza meg. Az Elnökségtől, mint ügyvezető szervtől elkülönülten működik.  

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az egyesület teljes működését és gazdálkodását, mind 
jog-, mind célszerűségi szempontból, az ügyvezetést pedig különösen az egyesület 
érdekeinek megóvása céljából. Ellenőrzi a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi 
határozatok végrehajtását, betartását. 

A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább egy évben két alkalommal 
tartja. Üléseit az Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. Határozatképes az ülés, ha az 
ülésen legalább két tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén a Felügyelő Bizottság elnökének szavazata dönt.  

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, az ügyvezetéstől 
függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 

A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelő Bizottsági 
tag lemondó nyilatkozatát az Egyesület vezető tisztségviselőjéhez intézi. 

 
 

5.3.  A Felügyelő Bizottság feladat és hatásköre:  

A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek 
során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és 
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
 
A Felügyelő Bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén 
tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat 
így rendelkezik. 
 
A Felügyelő Bizottság köteles az Egyesület döntéshozó szerve elé kerülő 
előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv 
ülésén ismertetni. 

 
A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a 
döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 
döntését teszi szükségessé; 
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b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel 
. 
A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára - 
annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell 
hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető 
szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. 
 
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni 
a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

 
 

XI. 

AZ EGYESÜLET ÜGYVITELI SZERVEZETE  

1. A Bizottságok 

Az egyes szakterületek ellátására, az Elnökség munkájának segítésére, meghatározott 
feladatok elvégzésére, döntések előkészítésére az Elnökség állandó vagy eseti bizottságok 
felállítását határozhatja el.  

A Bizottságok három tagúak. Elnököt a tagok egymás közül választanak.  

A tagok személyére bármely egyesületi tag és az Elnökség tehet javaslatot, lehetőség 
szerint annak figyelembevételével, hogy a bizottság legalább egy tagja az adott területet 
jól ismerő, szakmailag képzett személy legyen.  

Az állandó vagy eseti bizottságok tagjait a javaslatok figyelembe vételével az Egyesület 
Elnöke kéri fel. A tagok személyéről a tagságot a Hírlevélben vagy az Egyesület lapjában, 
honlapján tájékoztatni kell.  

Az állandó és ideiglenes bizottságok tagjai munkavégzésükkel kapcsolatos költségeik 
megtérítésére jogosultak.  

A bizottságok feladataira valamint működésére az Egyesület Szervezeti és Működési 
Szabályzata további szabályokat állapíthat meg.  

 

2. Az ügyviteli szervezet:  

Az Egyesület testületi munkájának segítésére, az adminisztrációs, pénzügyi, számviteli és 
egyéb szakmai feladatok ellátása érdekében ügyviteli szervezetet hozhat létre és tarthat 
fenn.  

Az ügyviteli szervezet tagjai mindazok a személyek, akik az Egyesülettel valamilyen 
rendszeres munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak.  

Az ügyviteli szervezetet az Elnök irányítja.  

Az ügyviteli szervezet jogállására, feladataira, létszámára és összetételére vonatkozó 
esetleges további szabályokat az Elnökség által jóváhagyott szabályzat állapíthat meg.  
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XII. 

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK DÍJAZÁSA 

1. Az Egyesület választott tisztségviselői az Egyesület Elnöke, két Alelnöke és az Elnökség 
tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai.  
A választott tisztségviselők feladataikat ellenszolgáltatás nélkül látják el. Működésükkel 
kapcsolatosan azonban költségtérítésben részesíthetők. 

Indokolt esetben a választott tisztségviselők (kivéve a Felügyelő Bizottság Elnökét és 
tagjait) rendszeres díjazásban (tiszteletdíj) részesíthetők, melynek módját és mértékét a 
Közgyűlés jogosult meghatározni. A díjazás és költségtérítés előirányzatait az Egyesület 
költségvetésében kell előirányozni. 

 

XIII. 
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA  

   

1. Az Egyesület vagyoni - pénzügyi forrásai és kiadásai: 

1.1. Bevételek, források: 

- költségvetési támogatás: 

 a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás 

 az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 
költségvetésből juttatott támogatás; 

 az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől 
származó támogatás; 

 a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerint kiutalt összege; 

 

- az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett 
bevétel; 

- más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 

- a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 
bevétel;  

- az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 
kapcsolódó bevétel;  

- a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel;  

- a tagdíj;  

- a gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel; 

- egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel. 
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1.2. Kiadások: 

- alapcél szerinti közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

- gazdasági-vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül 
kapcsolódó költségek; 

-  Az Egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az 
adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), 
valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök 
értékcsökkenési leírása; 

- egyéb költségek. 

 

1.3.   Az Egyesület bevételeit az 1.1. szerinti részletezésben, költségeit ráfordításait 
(kiadásait) a 1.2. szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint 
tartja nyilván. 

Az Egyesület 1.2. két utolsó pontja szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél 
szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység, továbbá a közhasznú 
tevékenység között az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) 
arányában kell évente megosztani. 

 Az Egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a 
tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe. 

 

1.4.  Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy jelen 
Alapszabályban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végez. Erre tekintettel gazdasági-vállalkozási tevékenységének 
fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.  

Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 
tevékenység végzésére jogosult. 
Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel 
tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 
 

Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt a jelen 
Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordíthatja.  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.  

 

1.5. Az Egyesület vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 
közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, 
illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
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létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem 
részesítheti. 

   

1.6. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását – az 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).  

 

2. Adománygyűjtés 

Az Egyesület nevében vagy részére történő adománygyűjtés nem járhat a személyek 
zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.  Az Egyesület 
nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Egyesület Elnökének, vagy 
nyilatkozattételre felhatalmazott tisztségviselőjének írásbeli meghatalmazása alapján 
végezhető.  

Az adománygyűjtés részletes szabályait a 350/2011 (XII.30.) kormány rendelet határozza 
meg. 

 

3.A beszámoló és a közhasznúsági melléklet  

3.1. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell 
vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az 
Egyesület gazdálkodásáról a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről 
vagyonkimutatást készít. (Éves beszámoló) 

Az Egyesület köteles alapcél szerinti tevékenységéből, illetve gazdasági-vállalkozási 
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, 
egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.  

3.2. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni 
és közzétenni.  

A közhasznúsági melléklet elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.  

A közhasznúsági mellékletnek összhangban kell állnia a számviteli beszámoló adataival.  

 Az Egyesület beszámolójába és a hozzá tartozó közhasznúsági mellékletbe bárki 
betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.  

 

4. Az Egyesület által létre hozott gazdálkodó szervezet(ek)re vonatkozó különös 
rendelkezések 

Az Egyesület feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében, a Közgyűlés határozata 
alapján, a szükséges vagyoni hozzájárulás mértékének és rendelkezésre bocsátás 
módjának meghatározása mellett, gazdálkodó szervezetet alapíthat, abban tagként részt 
vehet azzal, hogy közhasznú céljai ellátását nem veszélyeztetheti, továbbá a gazdálkodó 
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szervezetben felelőssége csak korlátozott mértékű lehet. 

Az Elnökség egyhangúlag dönt – a gazdálkodó szervezet működése során bármely 
jogcímen szükségessé váló, a gazdálkodó szervezet részére teljesítendő további vagyoni 
hozzájárulások, egyéb juttatások szolgáltatásáról, – ide értve a törvényben kötelezően 
előírt minimális vagyoni hozzájárulással alapítható gazdálkodó szervezetek tőkéjének 
felemelésére vagy leszállítására vonatkozó döntést - amennyiben azok összege nem 
haladja meg az ötmillió forintot. Ezen összeget meghaladóan a Közgyűlés jogosult dönteni. 

A gazdálkodó szervezet ötmillió forintot meghaladóan vállalt kötelezettségeiért,  Az 
Egyesület csak a Közgyűlés hozzájárulásával vállalhat felelősséget. 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Egyesület gazdálkodó szervezetben 
fennálló tulajdoni részesedésének részben vagy egészben történő átruházásáról való 
döntés, továbbá a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszüntetéséről szóló döntés 
meghozatala.  

Az Elnökség jogosult dönteni a gazdálkodó szervezet formaváltásáról és átalakulásáról, 
valamint szintén jogosult felfüggeszteni a gazdálkodó szervezet tevékenységét, 
amennyiben az az Egyesületg közhasznú céljának ellátását nagy mértékben veszélyezteti. A 
tevékenység felfüggesztésével egyidejűleg az Elnökség megteszi a veszélyeztető helyzet 
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. Amennyiben a veszélyeztető helyzet 
másképp nem elhárítható, az Elnökség a Közgyűlés javaslatot tehet a gazdálkodó szervezet 
jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatban is. 

A gazdálkodó szervezet tisztségviselőinek megválasztása során figyelemmel kell lenni mind 
az Egyesület Alapszabályában rögzített összeférhetetlenségi szabályokra, mind az adott 
szervezeti formára vonatkozó jogszabályban rögzített egyéb összeférhetetlenségi és kizáró 
rendelkezésekre.  

Az Egyesület által létre hozott gazdálkodó szervezetben a tulajdonosi jogokat  Az Egyesület 
mindenkori Elnöke gyakorolja, aki egy személyben dönthet a gazdálkodó szervezetet érintő 
azon kérdésekben, amelyekben a Közgyűlés nem maga dönt, vagy nem utal az Elnökség 
hatáskörébe. 

Az Egyesület által létre hozott gazdálkodó szervezet működéséről, pénzügyi helyzetéről, a 
gazdálkodó szervezettel kapcsolatban meghozott fontosabb Elnökségi és Elnöki 
intézkedésekről, döntésekről az Elnök köteles a Közgyűlésnek évente beszámolni. 

Az Egyesület által létre hozott gazdálkodó szervezetek és  Az Egyesület közötti viszony 
szabályozása érdekében az Egyesület SZMSZ-e további részletszabályokat is megállapíthat.  

 

5. A gazdálkodás egyéb szabályai:  

 Ha  Az Egyesület befektetési tevékenységet végez befektetési szabályzatot kell 
készítenie, amelyet a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság véleményének kikérését 
követően fogad el.  

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

 A költségvetés egyes tételei közötti évközi átcsoportosításokat, amennyiben azt a 
feladatok indokolják, az Elnökség határozhatja el, melyről a legközelebbi Közgyűlésen 
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be kell számolnia.  

 Az Elnökségi határozat alapján az Egyesület tagszervezeteit anyagi erejéhez mérten 
meghatározott célokra pályázat vagy egyedi elbírálás alapján – pénzbeli támogatásban 
részesítheti. A támogatás cél szerinti felhasználását, szabályszerűségét, minőségét a 
Felügyelő Bizottság ellenőrzi.  

 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett 
nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy az 
Egyesület tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen 
Alapszabályban rögzített tevékenységre fordítható.  

  Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, tartozásaiért a tagok, illetve a vezető 
tisztségviselők saját vagyonukkal nem felelnek.  

   

XIV. 
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE, JOGORVOSLAT 

 
1. Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:  

a) a tagok kimondják megszűnését; vagy 

b) az arra jogosult szerv megszünteti. 

c) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

d) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, 

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására 

irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a 

nyilvántartásból törli. 

2. Az egyesület jogutódlással szűnik meg, ha más egyesülettel egyesül, illetve egy vagy több 

egyesületre szétválik 

3. Az Egyesület tagja, vezető tisztségviselője és Felügyelő Bizottsági tagja kérheti a 

bíróságtól a tagok vagy Egyesület szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, 

ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. 

A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon 
belül lehet keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról 
tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat 
meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. 
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Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, 

kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat 

mellett 

XV. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. Ezt az alapszabályt az Egyesület Közgyűlése ……………………-én fogadta el. 
 
 
A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CXLXXV. törvény, illetve a kapcsolódó egyéb 
hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak 

 

Kelt: …................................., …. év. …....................... hó ….. . napján 


