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A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete  
ALAPSZABÁLYA 

 

Preambulum 
 

A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete (a továbbiakban: egyesület) 
közgyűlése, 

1. tekintettel a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei látássérültek érdekképviseletének immár fél évszázados 
hagyományára, 

2. a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 
1953-ban történt megalakulására, 

3. a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (továbbiakban: MVGYOSZ) 2004-2005-ben 
történt szervezeti átalakulására, 

4. a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének 2004-ben történt 
megalakulására, 

5. a több évtized óta folytatott magas színvonalú érdekképviseleti munkára, 

6. a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő vak és gyengénlátó emberek közössége hagyományainak 
ápolása, 

7. a közösségi összefogás megőrzése és megerősítése, 

8. a korszerű érdekképviseleti munka megteremtése céljából, 

9. figyelemmel Magyarország új alaptörvényére és az Országgyűlés által az egyesülési jog tekintetében 
végzett új törvényalkotási munkára, 

10. tekintettel a megváltozott gazdasági helyzetre, 

11. egy korszerű, a mai körülményekhez jól alkalmazkodó, rugalmas, és a megyében élő látássérülteket a 
lehető legnagyobb mértékben segítő érdekképviseleti szervezet működése megalapozása céljából, 

12. az egyesület céljai megvalósítása érdekében, tagjainak önkéntes társulása alapján, az egyesület 
közgyűlésének demokratikus eljárásában a következő alapszabályt alkotja. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. § (1) Az Egyesület neve: Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete. 

(2) Az Egyesület angol nyelvű elnevezése: Society of the Blind and Weak-sighted of Borsod-Abaúj-Zemplén 
region.  

(3) Az Egyesület székhelye: 3525 Miskolc, Jókai u. 18.  

(4) Az Egyesület területi hatókörű, működési területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe. 

(5) Az Egyesület bélyegzője: kör alakú szélfelirattal „Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Egyesülete”, középen Miskolc felirattal. 

(6) Az Egyesület logója téglalap alakú, amelyben két emberi alak fehér bottal a kezében sétál. 

(7) Az Egyesület tulajdona a borsodivakok.hu domain, amelyet weboldala eléréséhez, e-mail címeihez 
használ. 

(8) Az Egyesület jogi személy, saját nevében jogokat és kötelezettségeket vállalhat, perelhet és perelhető. 

(9) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól nem fogad el. 

Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési 
képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő 
jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő 
jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön 
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törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői 
választáson történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése. 

 

AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ CÉLJA, FELADATA 
 

2. § (1) Az egyesület jogi személyiségű közhasznú szervezet, mely a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:1.§-3:48.§, valamint 3:63.§-3:87.§ szerinti, valamint az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény (a továbbiakban: civiltörvény) alapján szerkesztett és az egyesület legfőbb szerve (a továbbiakban: 
közgyűlés) által elfogadott alapszabálya szerint működik. 

(2) Az egyesület missziója (küldetése): egyesületünk érdekérvényesítő, érdekképviseleti tevékenységei 
során, igényeken alapuló szolgáltatásokkal, érzékenyítő-, és más közösségi programokkal, képzésekkel, 
személyre szóló tanácsadással járul hozzá a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő vak és gyengénlátó 
emberek életminőségének javulásához. 

(3) Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében – figyelembe véve civiltörvény követelményeit – az alábbi 
közhasznú tevékenységeket végzi (4) bekezdés, amelyeket az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan lát el 
(5) bekezdés. 

(4) Az Egyesület célja, hogy tagjai egyéni és közösségi érdekvédelmét ellássa, ezen belül módot nyújtson 
tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket, 
ennek értelmében: 

a) elősegíti az Alaptörvényben foglalt alapvető jogok érvényesülését, 

b) Figyelemmel kíséri a látássérült személyeket érintő jogszabályi környezet alakulását és véleményezi az 
őket érintő jogszabálytervezeteket. Kezdeményezi a vak és gyengénlátó emberekre vagy családjaikra nézve 
kedvező intézkedések megtételét és a számukra hátrányt okozó rendelkezések megszüntetését, ennek 
értelmében:  

ba) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Ket.) és más jogszabályok által biztosított körben és mértékben a közigazgatási 
eljárásokban ügyfélként léphet fel, 

bb) a Ptk., a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) és más 
jogszabályok által biztosított körben és mértékben a bíróságok előtt közérdekű keresetet indíthat, 

bc) a közvetítői eljárásról szóló 2002. évi LV. törvény szerinti közvetítői és bírósági közvetítői eljárásban 
vehet részt, 

bd) a jogszabályok társadalmi egyeztetéséről szóló 2010. évi CXXXI. és a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvények rendelkezései szerint részt vesz a jogszabály-tervezetek társadalmi egyeztetésében, 
lehetőség szerint stratégiai partnerségi megállapodásokat köt, 

be) a hatóságokkal, bíróságokkal és más szervekkel az adott érdekképviseleti probléma vonatkozásában 
konzultál az irányadó joggyakorlatról, 

c) információs és tanácsadó szolgáltatást működtet a tagok érdekérvényesítése érdekében, 

d) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvénynek 
megfelelően elősegíti a látássérültek 

da) életvitelének, 

db) munkavállalásának, 

dc) oktatásának, továbbtanulásának, önképzésének 

dd) a látássérültek segédeszköz-ellátásának, 

de) a látássérültek fogyasztói jogai gyakorlásának, 

df) a látássérültek jogérvényesítésének megvalósítását, 

e) az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése érdekében: 

ea) az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek, a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénynek és a felhatalmazása alapján kiadott rendeleteknek, a 
személyszállításról szóló törvénynek megfelelően akadálymentesítési, egyenlő esélyű hozzáférési 
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kérdésekben állást foglal, véleményt nyilvánít, részt vesz az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása 
céljából szükséges egyeztetéseken. Így különösen a közutak és tartozékaik, – ideértve különösen a 
járdákat és gyalogátkelőket -, felújítása, középületek akadálymentesítése során történő egyeztetésekben, 
rehabilitációs szakmérnökökkel, kivitelezőkkel történő megbeszélésekben, önkormányzati és egyéb 
tisztviselőkkel való konzultációkban, 

eb) ellenőrzi és véleményezi a pontírású feliratokat például az akadálymentesítési megoldások, 
gyógyszeres dobozok, termékfeliratok, tájékoztatók feltüntetése tekintetében, 

ec) ellenőrzi és véleményezi az infokommunikációs egyenlő esélyű hozzáférés érdekében teendő 
intézkedéseket, egyeztetéseket, konzultációkat folytat, különösen az elektronikus ügyintézés egyenlő 
esélyű hozzáférésének megteremtése, honlapok akadálymentesítése tekintetében, 

f) elősegíti a tagok egészségének megőrzését, ennek keretében: 

fa) egészség-megőrzési, 

fb) betegségmegelőzési, 

fc) életmód-tanácsadási, 

g) a köznevelésről, a nemzeti felsőoktatásról, a szakképzésről és felsőfokú szakképzésről szóló törvényekkel 
összhangban az oktatás keretében: 

ga) támogatja a magyar Braille-írás kultúrájának fennmaradását és fejlesztését, 

gb) segítséget nyújt az integráltan tanulók számára a látássérülés miatt szükséges speciális ismeretek 
(pontírás, gyengénlátók segédeszközeinek használata, fehérbottal való közlekedés, stb.) elsajátításában, 

gc) segítséget nyújt a látássérültek habilitálásában és a később látásukat vesztettek rehabilitálásában, 

gd) a felnőttképzés keretében segítséget nyújt új képzésben, új szakma elsajátításában, valamint 
szükség esetén az egyesület maga szervezhet képzéseket, tréningeket 

ge) segítséget nyújt akadálymentes (számítógépes, hangfelvételes, nagy betűmérettel nyomtatott vagy 
pontírású) tananyagok beszerzéséhez, 

h) a kultúra területén: 

ha) elősegíti a látássérültek művelődését, 

hb) elősegíti hangos könyvtár működését székházában, 

hc) segítséget nyújt számukra számítógépes, hangfelvételes, nagy betűmérettel vagy pontírásban 
nyomtatott kiadványok, újságok, irodalmi művek beszerzéséhez, 

hd) rendezvényekkel, versenyekkel segíti a látássérültek tehetségének kibontakoztatását, elősegíti 
integrációjukat, 

he) szabadidős programokat szervez, turisztikai szolgáltatások igénybe vételéhez segítséget nyújt, 

hf) tanfolyamokat, ismeretterjesztő előadásokat, kulturális rendezvényeket szervez, így például színház-, 
hangverseny- és múzeumlátogatásokat szervez, 

i) a sport területén: 

ia) előmozdítja a látássérültek szabadidős sportjának gyakorlását, keresi a sportolási lehetőségek 
bővítésének módjait, 

ib) folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehet újabb és újabb sportegyesületekkel 
kapcsolatot teremteni és a meglévő kapcsolatokat fejleszteni, 

j) A rehabilitáció keretében: 

ja) programok szervezésével segítséget nyújt ahhoz, hogy a látássérültek a mindennapi életvitelük során 
minél hatékonyabban küzdjenek meg a háztartásban, vásárlás, ügyintézés során felmerülő problémákkal, 

jb) pontírás-oktatást végez, vagy ehhez segítséget nyújt a felnőtt korukban látásukat vesztett személyek 
számára, 

jc) informatikai oktatást végez, vagy ehhez segítséget nyújt a látássérültek számára, 

jd) intézkedéseket tesz, javaslatokat fogalmaz meg a látássérültek munkavállalásának megkönnyítése 
érdekében, segítséget nyújt a munkavállaláshoz szükséges ismereteik megszerzésében vagy 
bővítésében, 
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je) minden lehetséges módon elősegíti a látássérültek társadalmi integrációját. 

k) a szociális tevékenysége keretében a szociális ellátásokról és a szociális igazgatási eljárásról szóló 1993. 
évi III. és a kapcsolódó törvények és egyéb jogszabályok keretei között: 

ka) elősegíti a családsegítő tevékenységet, 

kb) segítséget nyújt az időskorú látássérültek gondozásában, 

kc) tanácsadást nyújt a fogyatékossági támogatás, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, 
illetve más társadalombiztosítási és szociális ellátások igénybe vétele érdekében, 

kd) az 1991. évi IV. és a kapcsolódó törvényeknek megfelelően aktívan közreműködik a látássérült 
álláskeresők munkához juttatásában, 

ke) a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása érdekében együttműködik társadalmi 
szervezetekkel és nyílt munkaerő-piaci munkáltatókkal és munkaerő-piaci szolgáltatókkal, 

kf) akkreditált foglalkoztatóként elsősorban látássérülteket foglalkoztat, 

kg) kutatja a látássérültek által gyakorolható új foglalkoztatási formákat, 

kh) küzd azért, hogy a munkát vállaló vagy munkára váró látássérült személyek képességüknek és 
végzettségüknek megfelelő munkakörben dolgozhassanak, 

ki) kapcsolatot tart a szociális tevékenységeket ellenőrző hatóságokkal. 

l) a fenti tevékenységek elősegítése céljából: 

la) ismeretterjesztő, érzékenyítő, szemléletformáló tevékenységet végez, 

lb) információs szolgáltatást, felvilágosítást nyújt, 

lc) a látássérültek életvitelét könnyítő segédeszközök minél szélesebb körben történő megismertetésére 
rendezvényeket szervez, 

ld) elektronikus hírlevélben tájékoztatja tagjait és egyéb ügyfeleit aktuális információkról, 
tevékenységéről, rendezvényeiről, 

m) céljai elérése érdekében mindenki számára elérhető közhasznú szolgáltatásokat nyújt úgy, hogy a 
szolgáltatást bárki igénybe veheti függetlenül attól, hogy tag-e vagy sem, ha látássérültségét megfelelően 
igazolja, ennek keretében többek között: 

ma) segédeszközöket értékesíthet, adományozhat vagy adhat haszonkölcsönbe, 

mb) egyéb természetbeni vagy pénzbeli támogatást nyújthat, 

n) tagja a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, 

o) együttműködik az állami és társadalmi szervezetekkel, a különböző felekezetek karitatív szolgálataival, 
más fogyatékossággal élő személyek érdekképviseleti szervezeteivel, a vak és gyengénlátó emberekről 
gondoskodó intézményekkel, az őket foglalkoztató munkáltatókkal, minden személlyel, 

p) figyelemmel kíséri a vak és gyengénlátó gyermekek helyzetét, sajátos igényeikhez és szükségleteikhez 
igazodó, korai gondozását, óvodai és iskolai fejlesztését, oktatását, és szorgalmazza a tanköteles korúak 
megfelelő helyen történő beiskolázását, 

q) minden lehetséges eszközzel elősegíti a látássérültek esélyegyenlőségének megvalósítását, 

r) tájékoztatókat ad ki, előadásokat, képzéseket, programokat szervez, amely által információt szolgáltat a 
látássérült személyeknek adható segítség formáiról, módjairól. Kiállításokat, szemléletformáló programokat 
szervez a vak és gyengénlátó emberek életéről, munkakörülményeiről és társadalmilag hasznos 
tevékenységéről, hogy ezáltal is előmozdítsa a látássérült személyek társadalmi integrációját. Ezen célok 
érdekében igénybe veszi a tömegkommunikációs eszközöket, 

s) feltárja azokat a lehetőségeket, feltételeket és eszközöket, amelyek a vak és gyengénlátó emberek 
számára a látássérülésből eredő hátrányok leküzdését, a társadalomba való minél teljesebb 
integrálódásukat szolgálják, 

t) véleményt nyilvánít, előterjesztést tesz a látássérült személyeket érintő ügyekben az állami és társadalmi 
szerveknél, közreműködik a vak és gyengénlátó embereket érintő rendelkezések kidolgozásában, 
végrehajtásában, 

u) Az Egyesület önállóan vagy együttműködve kiemelt gondot fordít szolgáltatásai működtetésére, 
figyelemmel azok költséghatékony üzemeltetésére. 
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(5) Az egyesület közfeladatai: 

a) A látássérültek foglalkoztatásának elősegítése. 

A Foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 6. § és 16. § 
szerint; 

b) Leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelme. 

Az alapvető jogok Biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 1. § (2) bekezdésének d) pontja szerint; 

c) Gondoskodás a fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékos személyek 
hátrányait kompenzáló intézményrendszer működtetéséről. 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
(Továbbiakban Fot.) 2. § (5) bekezdése szerint; 

d) A rehabilitáció folyamatában közreműködő szervezetekkel, személyekkel való együttműködés, a 
rehabilitációs tevékenységük figyelemmel kísérése. 

A Fot 21. § c) pontja szerint; 

e) A szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos 
adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében. 

A Fot 21. § g) pontja szerint; 

f) A tudatosság növelése. 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény (Továbbiakban ENSZ Egyezmény) 8. cikk szerint; 

g)Támogatja a habilitációhoz és rehabilitációhoz kapcsolódó, a fogyatékossággal élő személyek számára 
tervezett támogató-segítő eszközök és technológiák elérhetőségét, ismeretét és használatát. 

Az ENSZ Egyezmény 26. cikk 3. pontja szerint; 

h) Annak biztosítása, hogy a látássérültséggel élő személyek hozzáférhető formában jussanak hozzá a 
kulturális anyagokhoz. 

Az ENSZ Egyezmény 30. cikk 1. a) pontja szerint; 

i) Valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának előmozdítása, védelme és 
biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy számára, és a velük született méltóság tiszteletben 
tartásának előmozdítása. 

Az ENSZ Egyezmény 1. cikk szerint; 

j) Figyelembe veszi a fogyatékossággal élő személyek emberi jogainak védelmét és előmozdítását 
valamennyi politika és program során. 

Az ENSZ Egyezmény 4. cikk 1. c) pontja szerint; 

k) Hozzáférhető információkat biztosít a fogyatékossággal élő személyek számára a közlekedést segítő 
eszközökről, a készülékekről és segédeszközökről, ideértve az új technológiákat, csakúgy, mint a 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatások és szolgálatok más formáiról. 

Az ENSZ Egyezmény 4. cikk 1. h) pontja szerint; 

l) Hozzáférhetőség. 

Az ENSZ Egyezmény 9. cikk szerint; 

m) A fogyatékossággal élő személyeknek a minőségi mobilitási támogatásokhoz, eszközökhöz, segítő 
technológiákhoz, valamint a személyes segítségnyújtás különböző formáihoz és a közvetítőkhöz való 
hozzáférésének megkönnyítése, beleértve azok elérhető áron történő rendelkezésre bocsátását. 

Az ENSZ Egyezmény 20. cikk b) pontja szerint; 

n) Az információhoz való hozzáférés. 

Az ENSZ Egyezmény 21. cikk szerint; 

o) Elősegíti a Braille-írás, az alternatív írásmódok, az alternatív és augmentatív módok, a kommunikáció, a 
tájékozódás és a közlekedés formáinak és eszközeinek elsajátítását, valamint a kortársi támogatást és 
mentorálást. 
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Az ENSZ Egyezmény 24. cikk 3. a) pontja szerint. 

(6) Az Egyesület közhasznú tevékenysége és a közfeladatai ellátása érdekében a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján közérdekű önkéntes tevékenységet szervezhet, 
továbbá ilyen tevékenység keretében önkénteseket fogadhat, és önkéntes tevékenység kedvezményezettje 
lehet. 

(7) Az Egyesület alapcél szerinti tevékenységként folytatja a látássérültek érdekében az alábbiakat:  

Nyomás (kivéve: napilap) 

Nyomdai előkészítő tevékenység 

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 

Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)  

Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 

Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 

Piac-, közvélemény-kutatás 

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

Máshová nem sorolt egyéb oktatás 

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

Könyvtári, levéltári tevékenység 

Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 

Helyiség bérbeadás. 

(8) Az egyesületi célok és feladatok minél hatékonyabb megvalósítása érdekében a tagok önkéntes 
kezdeményezésére az Egyesületen belül tagozatok, csoportok hozhatók létre és működtethetők az elnökség 
jóváhagyásával. 

(9) Az egyesület nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhessen. 

(10) Az Egyesület egyes szolgáltatásainak igénybevételére jogosult pályázatot kiírni. A pályázati kiírásokat 
az Egyesület székházában hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel, elektronikus hírlevelében és internetes 
honlapján köteles közzétenni. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell azt, hogy a benyújtott pályázatok 
elbírálásánál az Elnökség milyen szempontok alapján hoz döntést. Az egyesület a pályázat eredményéről a 
pályázókat névre szóló levélben értesíti, továbbá az eredményesen pályázók névsorát az egyesület 
székházában hirdetőtáblán kifüggeszti és internetes honlapján közzéteszi.  
 

AZ EGYESÜLET TAGJAI ÉS JOGÁLLÁSUK 
 

3.§ (1) Az egyesület tagjai: 

a) a rendes tagok, 

b) a különleges jogállású tagok: 

ba) a pártoló tagok, 

bb) a tiszteletbeli tagok 

lehetnek azzal, hogy az egyesületnek legalább tíz rendes tagja van. 

 

4.§ (1) Rendes tag az a vak és gyengénlátó természetes személy lehet, aki ezen állapotát az alábbiak 
szerint igazolja: 

a) vakság tényét 

- a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló határozat másolatával, vagy  



 7

- a látási fogyatékosságot megállapító határozat, a látási fogyatékosságot tartalmazó OOSZI, ORSZI, 
NRSZH szakvélemény másolatával, vagy 

- a magasabb összegű családi pótlékra jogosító határozat és az alapjául szolgáló betegséget tanúsító orvosi 
szakvélemény, illetve OOSZI, ORSZI, NRSZH szakvélemény másolatával; 

b) gyengénlátás tényét, a legalább 67 százalékos látáscsökkenés mértékéről a szemész szakorvos 30 
napnál nem régebbi keletű igazolásával. 

(2) Az egyesület rendes tagjává válhat, aki az egyesület elnökéhez címzett nyilatkozattal kéri az egyesület 
rendes tagjai közé való felvételét. A kérelmet írásban, az erre rendszeresített formanyomtatványon kell 
benyújtani, mellékletként pedig be kell csatolni a tagság feltételeként szükséges igazolásokat. A kérelem 
aláírásával a tag elismeri, hogy az egyesület alapszabályát ismeri, és azt magára nézve kötelezőnek tartja.  

(3) A tagfelvételi kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról az elnök vagy az általa kijelölt személyek 
döntenek és a tagsági viszony keletkezését, fennállását sorszámozott és fényképpel ellátott tagsági 
igazolvány kiállításával igazolják.  

(4) Elutasítás esetén a kérelmező az elnökséghez fordulhat fellebbezéssel. Az elnökség a tag felvételét 
megtagadja és határozattal elutasítja, ha a tag nem felel meg a taggá válás feltételeinek. Az elnökség 
köteles lehetővé tenni, hogy a tag az eljárásban részt vegyen és álláspontját előadja, azonban ha a tag 
nyilatkozatot nem terjeszt elő, az elnökség nem köteles azt beszerezni vagy bevárni, hanem a rendelkezésre 
álló adatok alapján dönt. 

(5) A kérelmező a határozat ellen a közgyűléshez fellebbezhet a határozat kézhez vételétől számított tizenöt 
napon belül. A közgyűlés a fellebbezést a rendes éves ülésén tárgyalja meg. A tagsági jogviszony csak 
akkor jön létre, ha a közgyűlés a megtagadó határozatot teljes egészében megváltoztatja. 

5.§ (1) Pártoló tag az a természetes és jogi személy lehet, aki rendszeres adományozással támogatja az 
egyesület közhasznú céljainak elérését. Politikai párt nem lehet pártoló tag. 

(2) A pártoló tag a felvételét a pártoló tagra vonatkozó egyszerűsített formanyomtatvánnyal kérelmezheti. Ha 
a pártoló tag nem természetes személy, a nyomtatvány mellékleteként becsatolja a nyilvántartásba vételét 
igazoló dokumentumokat, pl. cégkivonatot, bírósági kivonatot. A pártoló taggá válás feltétele, hogy a pártoló 
tag az általa meghatározott adomány átadásával támogassa az egyesület közhasznú céljainak elérését. A 
pártoló tag a formanyomtatvány kitöltésével az alapszabályt magára nézve kötelezőnek ismeri el. A pártoló 
tag felvétel iránti kérelmének elfogadásáról vagy elutasításáról az elnök dönt és a tagsági viszony 
keletkezését, fennállását pártoló tagsági igazolvány kiállításával igazolja.  

6.§ (1) Az egyesület tiszteletbeli taggá választhatja azt a természetes vagy jogi személyt, aki nem pártoló 
tag, de tevékenységével jelentős segítséget nyújt az egyesületnek és a megyében élő látássérülteknek. 

(2) A tiszteletbeli tagot az egyesület közgyűlése határozattal választja meg és veszi fel a tiszteletbeli tagok 
közé. A tiszteletbeli tag köteles az alapszabályban foglaltakat betartani. 

 

7.§ (1) A tag jogai: 

a) részt vehet az Egyesület munkájában, rendezvényein, felszólalhatnak az Egyesület Közgyűlésén, a 
rendes tag gyakorolhatja szavazati jogát;  

b) részt vehet az Egyesület tevékenységében, az Alapszabály célkitűzéseinek megvalósításában, ezek 
érdekében megfelelő tájékoztatást kérhet, véleményét, javaslatait szóban vagy írásban előterjesztheti; 

c) az Egyesület egészének és szerveinek működésével, célkitűzéseinek, terveinek megvalósításával és 
anyagi, pénzügyi helyzetével összefüggésben az Egyesület szerveihez, tisztségviselőihez kérdéseket 
intézhet; 

d) igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait;  

e) az Egyesület segítségét kérheti minden olyan esetben, amikor jog- vagy érdeksérelem éri őt; 

f) a rendes tagok bármelyike megválasztható az Egyesület bármely tisztségére, ha vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn; 

g) bármilyen, az Egyesületre tartozó kérdésben a Felügyelő Bizottságnál vizsgálatot kezdeményezhet; 

h) az Egyesület minden rendes tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és közvetlen módon részt vehet 
az Egyesület működését érintő kérdésről rendelkezni jogosult Közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati 
jogát minden tag kizárólagosan személyesen gyakorolhatja. 
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(2) A rendes tagok a Ptk., civiltörvény és ezen alapszabály szerint teljes körben gyakorolhatják a tagságból 
eredő jogokat és teljesítik a tagságból eredő kötelességeket.  

(3) Tisztséget az a rendes tag vállalhat, illetve vezető tisztségviselő az a rendes tag lehet, aki megfelel a Ptk. 
3:22.§ (1) bekezdésében foglalt feltételeknek és vele szemben a Ptk. 3:22.§ (4)-(6) bekezdésében foglalt 
kizáró okok nem állnak fenn.  

(4) A különleges jogállású tagok a Ptk., civiltörvény és ezen alapszabály szerint korlátozott jogokkal 
rendelkeznek és kötelességeik is korlátozottak. Az egyesület szerveinek ülésén csak tanácskozási joggal 
vehetnek részt, az egyesület szerveibe tisztségviselőket nem választhatnak, tisztségviselőkké nem 
választhatók, de az elnökség mellett működő bizottságba felkérhetők. 

 

8.§ (1) A tag köteles: 

a) az Alapszabályban foglaltakat betartani, betartását elősegíteni; 

b) eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek; 

c) a közgyűlés határozatait betartani, betartását elősegíteni; 

d) az elnökség határozatait betartani, betartását elősegíteni; 

e) ha azt egészségi állapota megengedi, köteles közreműködni az Egyesület célkitűzéseinek 
megvalósításában, továbbá a vállalt tevékenységet képességei szerint elvégezni az Egyesület feladatainak 
minél hatékonyabb ellátása érdekében; 

f) elősegíteni a Egyesület céljának megvalósítását, magatartásával, tevékenységével azt nem 
veszélyeztetheti, nem gátolhatja; 

(2) Az egyesület rendes tagjának éves tagsági díja 2000 Ft, azaz Kettőezer Forint. A tagsági díj megfizetése 
legkésőbb tárgyév december 31-ig esedékes.  

(3) A pártoló tag az általa vállalt rendszeres adományt legkésőbb tárgyév december 31-ig köteles megfizetni.  

 

9.§ (1) Az egyesületi tagsági viszony megszűnik: 

a) kilépéssel, 

b) törléssel, 

c) kizárással, 

d) elhalálozás esetén, 

e) törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével; 

f) amennyiben a taggá válás feltételei már nem állnak fenn; 

g) az Egyesület megszűnésével. 

(2) Bármely tag az egyesületi tagságát indokolás nélkül az Egyesületből történő kilépésre irányuló írásbeli 
nyilatkozattal megszüntetheti. Ezen nyilatkozatot a tag joghatályosan az Elnöknek címezve teheti meg. Az 
Elnök a kilépési szándék tudomásul vételével egyidejűleg törli a tagot az Egyesület tagnyilvántartásából. 

(3) Az Elnökség azt a tagot, aki az Alapszabályban meghatározott tagdíjfizetési kötelezettségét egy évnél 
hosszabb időn át nem teljesíti, és e kötelezettségének írásbeli felszólítás és a jogkövetkezményekre való 
figyelmeztetés ellenére, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül sem tesz eleget, úgy határozatával 
törli az Egyesület tagjainak sorából. 

(4) Az Elnökség határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki valamely, az egyesületi tagságból 
eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, a tagsági jogviszonyából eredő jogosultságát az 
Egyesület kárára visszaélve gyakorolja, így különösen: ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az 
Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. A kizárási eljárásban csak azt követően 
hozható meg a kizárásról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére 
lehetőséget biztosítottak védekezésének előadására és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. 
Amennyiben az érintett tag ezen lehetőséggel nem él, a kizárási eljárás távollétében és a rendelkezésre álló 
adatok alapján befejezhető. 

(5) A kizáró határozat ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni, azt az éves rendes közgyűlés tárgyalja. Ebben 
az esetben a tagság a közgyűlés kizárást megerősítő határozatával szűnik meg. 
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(6) A tagot törölni kell, ha meghalt, továbbá a jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
egyéb szervezetnek minősülő különleges jogállású tagot (pártoló vagy tiszteletbeli tagot) törölni kell, ha 
jogutód nélkül megszűnik. 

 
AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

10.§ (1) Az Egyesület szervezeti felépítése: 

a) A legfőbb döntéshozó szerv: a Közgyűlés. 

b) Az ügyintéző szerv: az Elnökség. 

c) Bizottságok: Felügyelő Bizottság, Jelölő bizottság, Szavazatszámláló Bizottság. 

d) Munkaszervezet. 

(2) Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnök, az elnökség tagjai, a Felügyelő bizottság elnöke és tagjai. 

 

A KÖZGYŰLÉS 
 

11.§ (1) A közgyűlés formái: rendes, rendkívüli, választó közgyűlés. 

(2) Az egyesület évenként egy alkalommal rendes közgyűlést tart, amelyen elfogadja az elnökség 
beszámolóját és a civiltörvény szerinti beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

(3) Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha az Elnökség úgy határoz, vagy ha azt a bíróság vagy a Felügyelő 
Bizottság elrendeli, vagy ha azt a rendes tagok legalább egyharmada - az ok és a cél megjelölésével - 
írásban kezdeményezi az Elnökségnél. Az elnökség köteles a Ptk.3:81.§ bekezdése szerint rendkívüli 
közgyűlést összehívni akkor, ha: 

a) a egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 

b) a egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy 

c) a egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

A rendkívüli közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében 
intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 

(4) Az egyesület ötévenként választó közgyűlést tart, amelyen a jelenlévők a teljes létszámú Elnökséget, 
Felügyelő Bizottságot, Küldötteket választják meg. A Jelölő Bizottságot a választó közgyűlést követő rendes 
közgyűlésen kell öt év időtartamra megválasztani. Ha valamely tisztség megüresedik, az időközi 
választásokat a következő rendes közgyűlésen kell megtartani. Az így megválasztott tisztségviselő 
mandátuma a többi tisztségviselő mandátumával azonos időpontig tart. 

(5) Választó Közgyűlés esetén a Közgyűlésnek ezen részén csak a rendes tagok és a választás 
lebonyolításában segédkezők vehetnek részt, a választóhelyiségben a választás alatt sem a kísérők, sem 
egyéb meghívottak nem lehetnek jelen.  

(6) Az alapszabályban nem szabályozott, a választással kapcsolatos további kérdések vonatkozásában a 
választási szabályzat rendelkezései az irányadók. 

 

12.§ (1) A Közgyűlés összehívásról az Elnök, akadályoztatása esetén az alelnök köteles gondoskodni. Az 
elnöki és alelnöki tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén a közgyűlést az 
elnökség legidősebb tagja mint korelnök hívja össze. A választó közgyűlés eredménytelensége esetén 
haladéktalanul össze kell hívni az új választó közgyűlést. A Közgyűlés ülését írásban, az ülést megelőző 
legalább 15 nappal korábban a tagok részére kiküldött, a napirendet is tartalmazó meghívóval kell 
összehívni. Választás esetén a Jelölőbizottságnak a tisztségviselők és MVGYOSZ küldöttek személyére 
vonatkozó javaslatait a meghívóban fel kell tüntetni. A Közgyűlés üléseinek tervezett időpontjáról, 
napirendjéről és a jelöltlistáról szóló értesítőt az Elnökség köteles az Egyesület székhelyén elhelyezett 
hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel nyilvánosságra hozni. A meghívót egyebekben az Egyesület internetes 
honlapján tájékoztatási céllal is közzé lehet tenni. 
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(2) A rendes és a rendkívüli közgyűlés ülését az elnök vezeti. Akadályoztatása esetén az alelnök elnököl. Az 
elnöki és alelnöki tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén az elnökség 
legidősebb tagja, mint korelnök elnököl. A választó közgyűlés levezető elnököt választ. 

 
13.§ (1) A közgyűlés hatásköre kiterjed az egyesületet érintő minden kérdésre. 

(2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) döntés az Alapszabály, a Választási Szabályzat és a Befektetési Szabályzat elfogadásáról és 
módosításáról; 

b) döntés az elnök, az elnökség hat tagjának, két póttagjának, a Felügyelő Bizottság három tagjának, egy 
póttagjának, a Jelölő bizottság öt tagjának és egy póttagjának, a Szavazatszámláló Bizottság elnökének és 
tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról; 

c) az elnökség munkáját összegző éves beszámolójának megvitatása és elfogadása; 

d) döntés a civiltörvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról; 

e) az elnökség javaslata alapján döntés az éves tagdíj összegéről; 

f) döntés a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadásáról; 

g) döntés az egyesület 

ga) más egyesülettel való egyesüléséről, 

gb) más egyesületbe való beolvadásáról, 

gc) az egyesületnek több egyesületre való szétválásáról, 

gd) az egyesületből új egyesület kiválásáról, 

ge) szövetséghez vagy egyesülethez való csatlakozásról, vagy szövetség, egyesület alapító tagjaként 
való részvételéről, 

gf) szövetségből vagy egyesületből való kiválásról, 

h) döntés az egyesület: 

ha) feloszlatásáról és végelszámolásának a bíróság előtti kezdeményezéséről, 

hb) fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet esetén a fizetésképtelenség elhárításával kapcsolatos 
intézkedésekről, 

hc) az egyesületnek önmaga ellen indítandó csődeljárásának a bíróság előtti kezdeményezéséről, 

hd) az egyesületnek önmaga ellen indítandó felszámolási eljárásának a bíróság előtti 
kezdeményezéséről, 

i) az MVGYOSZ Küldöttgyűlésébe küldöttek megválasztása és visszahívása; 

j) döntés az Elnökség, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapításában; 

k) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, vagy a 
Közgyűlés magának tart fenn, kivéve, ha az más egyesületi szerv hatáskörébe tartozik. 

(3) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az Egyesület rendes tagjainak több mint a fele jelen van. 

(4) Ha a Közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő 
ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés 
napjára, ugyanarra a helyszínre, ugyanazzal a napirenddel, fél órával későbbi időpontra is összehívható. Az 
eredeti Közgyűlésre szóló meghívóban fel kell tüntetni a megismételt közgyűlés körülményeit: időpontját, 
helyszínét, és azt, hogy az eredeti napirendek tárgyában a megjelentek számától függetlenül 
határozatképes. 

(5) A közgyűlés a döntéseit a jelen lévő rendes tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.  

(6) A közgyűlés a (5) bekezdéstől eltérően minősített, a jelen lévő rendes tagok kétharmados 
szótöbbségével határoz az 13.§ (2) bekezdés a), g), h) pontjaiban és ezek alpontjaiban rögzített kizárólagos 
hatásköreiben. 

(7) A közgyűlés a (5) bekezdéstől eltérően titkosan, írásbeli szavazással dönt a szavazásban részt vevő 
rendes tagok egyszerű szavazattöbbségével: 
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a) az elnök, az elnökség hat tagjának, két póttagjának, a Felügyelő Bizottság három tagjának, egy 
póttagjának megválasztásáról; 

b) az elnök, az elnökség tagjának, a Felügyelő Bizottság tagjának visszahívásáról. Az elnököt csak akkor 
lehet visszahívni, ha az új elnököt megnevezik. A két kérdésről egyszerre kell határozni. 

(8) Ha a Közgyűlés olyan súlyú kérdésben kíván dönteni, amely a jelen lévő tagok egyenkénti szavazatát 
igényli, az ülést levezető személy e kérdésben elrendelheti a név szerinti szavazást.  

(9) A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, szavazati joggal azonban csak az Egyesület rendes tagjai 
rendelkeznek. 

 

14.§ (1) A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítőt választ. 

(2) A közgyűlésről az írásba foglalt jegyzőkönyvet hangfelvétel alapján, az ülést követő tizenöt napon belül 
kell elkészíteni, amely tartalmazza az ülés helyét, kezdési időpontját, a részt vevők nevét, a hozzászólások 
lényegét és a határozatokat. A határozatokat úgy kell elkészíteni, hogy abból megismerhető legyen a döntés 
tartalma, időpontja és hatálya, továbbá a döntéstámogatók és -ellenzők számaránya (ha lehetséges, a 
személye). A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a meghívót, a jelenléti íveket, az írásbeli előterjesztéseket. A 
jegyzőkönyv elkészülte, hitelesítése és aláírása, valamint nyilvánosságra hozása után 30 nappal a 
hangfelvételt meg kell semmisíteni abban az esetben, ha az ülésen felszólaló, a jegyzőkönyvben idézett 
egyetlen személy sem emel kifogást a jegyzőkönyv hitelessége ellen. A kifogást a jegyzőkönyv 
nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül lehet előterjeszteni. Nyilvánosságra hozatalon az 
interneten történő közzétételt kell érteni, ennek dátumát a honlapon és az irattárban rögzíteni kell. 
Amennyiben az ülésen felszólaló és a jegyzőkönyvben idézett személy olyan kifogással él, hogy szavait a 
jegyzőkönyv nem hűen idézi, úgy a hangfelvételt az eset tisztázásáig meg kell őrizni. A kifogással élőnek 
módot kell adni arra, hogy a saját szavairól készült hangfelvételt meghallgassa. A hangfelvétel tényét, az 
ülés megkezdésekor, az elnök köteles közölni a Közgyűlés résztvevőivel. A jegyzőkönyvet az elnök, a 
jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő írja alá. 

(3) A Közgyűlés határozatait a határozatok tárában közzé kell tenni. Az elnök megszervezi és felügyeli a 
határozatok tárának vezetését, melyből a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók 
és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. 

(4) A határozatban érintetteket írásban kell értesíteni. 

 

AZ ELNÖKSÉG 
 

15.§ (1) Az Egyesület ügyintéző szerve az Elnökség, amely Elnökből, hat elnökségi tagból és két póttagból 
álló, összesen hét fős testület. Az alelnököt az Elnökség választja meg tagjai közül egyszerű 
szavazattöbbséggel, a megválasztását követő első ülésén. 

(2) Az Elnökséget a közgyűlés az Egyesület rendes tagjai közül öt év időtartamra titkos szavazással 
választja meg.  

(3) Az Elnökség tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben is részesülhetnek, melynek feltételeit, összegét és 
elszámolásának rendjét a Közgyűlés évente határozza meg. 

(4) Megszűnik az elnökségi tagság: 

a) a tisztségről való lemondással. A lemondást az elnökség felé írásban, igazolható módon kell közölni;  

b) visszahívással. Visszahívásra kerülhet sor, ha a tag bármely okból feladatait nem látja el és emiatt az 
elnökség működése elnehezül; 

c) az Egyesület megszűnésével; 

d) ha a taggal szemben a 29-31.§-okban meghatározott összeférhetetlenségi helyzet alakul ki; 

e) a határozott idő lejártával. Az öt éves határozott idő a választó közgyűlést követő ötödik évben a választó 
közgyűlésen, a választás megkezdésével jár le.    

f) ha az egyesületi rendes tagsági jogviszonya megszűnik vagy a 7.§ (3) bekezdésben foglalt feltételeknek 
már nem felel meg. 
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(6) Ha valamelyik elnökségi tag tagsága annak lejártát megelőzően megszűnik, helyébe a legtöbb 
szavazatot kapott póttag lép. Póttag hiányában az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg 
megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól. 

 
16.§ (1) Az Elnökség ülése nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben 
korlátozható. Az Elnökség ülésén az ülést levezető személy engedélyével az érintett személy felszólalhat, 
szavazati joga azonban csak az Elnökség tagjainak van. 

(2) Az Elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. Az Elnökség munkamegosztásban 
dolgozik, ügyrendjét maga állapítja meg. Az elnökség ülését az elnök hívja össze és vezeti. 

(3) Az elnökséget írásban, igazolható módon, vagy rövid úton: telefonon vagy elektronikus levélben kell 
összehívni. Az értesítés alkalmazott formájáról feljegyzést kell készíteni. 

(4) A meghívót az ülést megelőzően legalább 5 munkanappal előbb kell megküldeni, megjelölve az ülés 
helyét, idejét és a napirendi pontokat. Halaszthatatlan ügyben, sürgős szükség esetén az említett időköz 
legfeljebb 3 napra lerövidíthető. 

(5) Az egyes napirendi pontokhoz - tanácskozási joggal – meghívhatók az érdekelt személyek és szakértők 
is. 

(6) Az Egyesület elnöke az Elnökség összehívásáról – a meghívó megküldésével – értesíti a Felügyelő 
Bizottság tagjait. 

(7) Az elnökség határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz. 

(8) Az elnökség döntéseiről határozatot hoz. Az elnökség határozatait a jelen lévő tagok szótöbbségével, 
nyílt szavazással hozza. Két elnökségi ülés között, halaszthatatlan döntéshozatal esetén, lehetőség van 
elektronikus szavazással határozni. Ebben az esetben a határozat akkor érvényes, ha azt az összes 
elnökségi tag több mint fele támogatja. Az elektronikus szavazást a soron következő elnökségi ülésen meg 
kell erősíteni.  

(9) Az ülésen részt vevő elnökségi tag szavazáskor köteles szavazni, ennek hiányában szavazatát 
nemlegesnek kell számítani. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

(10) Az elnökségi ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a résztvevők nevét, a hozzászólások 
lényegét és a határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyv vezetésére felkért 
jegyzőkönyvvezető írja alá. Az elnökségi ülésen jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani, aki ellenőrzi a 
jegyzőkönyv valóságtartalmát és azt aláírásával igazolja. Az Elnökség üléséről készült jegyzőkönyvhöz 
mellékelni kell a meghívót, a jelenléti ívet és az írásbeli előterjesztéseket. Egyebekben a 14.§-ban foglaltakat 
értelem szerűen alkalmazni kell. 

(11) Az Elnökség határozatait a határozatok tárában közzé kell tenni. Az elnök megszervezi és felügyeli a 
határozatok tárának vezetését, melyből a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók 
és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. 

(12) Az Elnökség tagjai, mint vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő 
személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek 
ellátni. A jogszabályokban, az alapszabályban, egyéb szabályzatokban, illetve a Közgyűlés által hozott 
határozatokban foglalt kötelezettségek vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a polgári 
jog szabályai szerint felelnek. 

 

17.§ (1) Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a 
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

(2) Az Elnökség a döntéseiről, intézkedéseiről a soron következő rendes Közgyűlésen köteles beszámolni. 
Az elnökség tevékenységéről éves beszámolót készít. 

(3) Az Elnökség feladata: 

a) gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról; 

b) biztosítja az Alapszabályban és más egyesületi szabályzatokba foglaltak megtartását és megtartatását; 

c) megtárgyalja és a Közgyűlés elé terjeszti az Alapszabály, a Választási Szabályzat és a Befektetési 
Szabályzat módosítását;  

d) előkészíti a Közgyűlést és beszámol a tevékenységéről; 
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e) javaslatot tesz az éves tagdíj mértékére;  

f) elfogadja az Egyesület éves költségvetését;  

g) megtárgyalja és előterjeszti a közgyűlés felé elfogadásra az Egyesület civil törvény szerinti beszámolóját 
és közhasznúsági mellékletét; 

h)  a jogszabályoknak és az alapszabálynak megfelelően elfogadja az egyesületnek azokat a belső 
szabályzatait, amelyeknek elfogadása nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe; 

i) dönt az Elnökség mellett működő bizottságok létrehozásáról, vezetőik kinevezéséről, az Egyesületen belül 
csoportok működésének engedélyezéséről, megszüntetéséről;  

j) javaslatot tesz a Közgyűlésnek a Felügyelő- és a Jelölőbizottság tagjai, a jegyzőkönyvvezető, választó 
közgyűlés esetén a levezető elnök személyének megválasztására, visszahívására;  
k) dönt intézmény alapításáról vagy ahhoz való csatlakozásról; 

l) dönt gazdasági vállalkozási tevékenység indításáról, folytatásáról vagy megszüntetéséről; 

m) a civiltörvény szerint a bíróságon (illetőleg az Országos Bírósági Hivatal erre létesített rendszerében) 
letétbe helyezi, továbbá közzéteszi honlapján a közgyűlés által elfogadott közhasznúsági mellékletet, a 
számviteli beszámolót; 

n) dönt tagnyilvántartásból való törlésről, tag kizárásáról; 

o) a tiszteletbeli tagra tett javaslatot a közgyűlés elé terjeszti; 

p) dönt sajtótermék kiadásáról, Internetes honlap létesítéséről, működtetéséről; 

q) gondoskodik az egyesületekben, érdekvédelmi szövetségekben fennálló tagságával járó kötelezettségei 
teljesítéséről és jogai gyakorlásáról; 

r) dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

(4) A Felügyelő Bizottság tagjainak jelölésénél fokozott figyelemmel kell lenni a feladathoz szükséges 
szakképesítésre és gyakorlati ismeretekre. 

(5) Az Elnökség - sokoldalú feladatainak ellátása érdekében - véleményező, javaslattevő és döntést 
előkészítő jogkörrel bizottságokat hozhat létre. 

(6) Az Elnökség biztosítja az Egyesületnek az Alapszabályban meghatározottak szerinti folyamatos 
működését, gondoskodik az Egyesület vagyonának az Alapszabályban rögzített céloknak megfelelő 
felhasználásáról. Meghatározza a kitűzött cél megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, 
az Elnök útján gondoskodik azok biztosításáról.  

(7) Az Elnökség feladata, hogy az Egyesület részére az Alapszabályban meghatározott közhasznú célja 
megvalósításához szükséges anyagi forrásokat biztosítsa a törvényes lehetőségek igénybevételével, 
adományok gyűjtése, tartós támogatók szerzése, pályázatokon való részvétel útján.  

 

MUNKASZERVEZET 

 

18.§ (1) Az elnökség az egyesületi tevékenységgel összefüggő operatív, végrehajtó és szolgáltatási jellegű 
feladatok elvégzésére Munkaszervezetet működtet.  

(2) A munkaszervezet felépítésének meghatározása - az aktuális lehetőségek figyelembe vételével, 
tevékenységének irányítása és koordinálása, a munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása az Elnök 
hatáskörébe tartozik. 

(3) Az elnök a munkaszervezet működéséről tájékoztatást ad az elnökségnek. 

 

KÉPVISELET, AZ ELNÖK, AZ ALELNÖK, AZ ELNÖKSÉG TAGJAI 
 

19.§ Az Egyesület általános, önálló és törvényes képviselője az elnök. Akadályoztatása esetén az alelnök az 
Elnököt meghatalmazás nélkül helyettesíti és a képviseletet is ellátja. 
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20.§ (1) Az Elnök feladata: 

a) előkészíti, összehívja és vezeti a Közgyűlést; 

b) összehívja és vezeti az Elnökség ülését; 

c) dönt tagfelvételről, intézkedik a tagnyilvántartás hiteles vezetéséről, illetve az Egyesület könyveinek és 
egyéb nyilvántartásainak vezetéséről, gondoskodik az adatszolgáltatások teljesítéséről; 

d) gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek végrehajtásáról; 

e) irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, beleértve a Munkaszervezet és az Egyesület 
önkénteseit; 

f) az Egyesület székhelyén biztosítja az iratbetekintési jog gyakorlását; 

g) az Elnökség tevékenységéről legalább évente egy alkalommal a Közgyűlésnek beszámol; 

h) utalványozási jogkört gyakorol; 

j) az Egyesület tagsága által felvetett kérdésre vagy panaszra 30 napon belül írásban köteles érdemi választ 
adni; 

k) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, alapszabály, közgyűlési határozat vagy belső 
szabályzat a civil szervezet vezetője számára előír. 

(2) Az Egyesület Alelnökének feladata, hogy támogassa az Elnök munkáját, akadályoztatása esetén teljes 
jogkörrel helyettesítse az Elnököt. 

(3) Az Elnökség tagjainak feladatai: 

a) az Elnökség határozata alapján ellátják állandó vagy ideiglenes bizottság vezetését vagy tagságát; 

b) ellátják az Egyesület Elnöke által átadott, rájuk ruházott feladatokat 

c) részt vesznek az Elnökség ülésein és döntéshozatalában. 

 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 
 

21.§ (1) A Közgyűlés az Elnökség javaslata alapján az Egyesület tevékenységének ellenőrzésére öt év 
időtartamra, titkos szavazással háromtagú Felügyelő Bizottságot, továbbá egy felügyelő bizottsági póttagot 
választ. A három bizottsági tag, a megválasztásukat követően ülést tart és nyílt szavazással megválasztják 
maguk közül a bizottság elnökét. Az alakuló ülést a korelnök nyitja meg és vezeti. 

(2) A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik: 

a) a megbízatás időtartamának lejártával; 

b) a tag elhalálozásával; 

c) a tag lemondásával; 

d) törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével; 

e) a tag visszahívásával; 

f) az Egyesület megszűnésével 

g) ha az egyesületi rendes tagsági jogviszonya megszűnik vagy a 29-31.§-okban meghatározott 
összeférhetetlenségi okok bekövetkeznek. 

(3) A Felügyelő Bizottság tagja tisztségéről bármikor írásban indokolás nélkül lemondhat. A lemondás akkor 
hatályos, ha az írásba foglalt lemondást az Elnök a lemondó tagtól akár személyesen, akár postai úton 
átvette. 

(4) Visszahívásra kerülhet sor, ha a tag bármely okból feladatait nem látja el és emiatt a Felügyelő bizottság 
működése elnehezül.  A tag visszahívására a Közgyűlés jogosult. A visszahívás módjára a megválasztásra 
irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  

(5) Ha valamelyik Felügyelő bizottsági tag tagsága annak lejártát megelőzően megszűnik, helyébe a póttag 
lép. Póttag hiányában az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag 
megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól. 
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(6) Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott minimális létszám (három 
fő) alá csökken vagy nincs, aki az ülését összehívja, az Egyesület Elnöke a Felügyelő Bizottság 
rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében 30 napon belül köteles rendkívüli Közgyűlést 
összehívni.  

(7) Az alatt az időszak alatt, amíg a Felügyelő Bizottság feladatát nem képes ellátni és vizsgálat lefolytatása 
indokolttá teszi a sürgős beavatkozást, az Elnökség a vizsgálat lefolytatására felhatalmazhatja az 
MVGYOSZ Felügyelő Bizottságát. 

(8) A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben is részesülhetnek, amelynek feltételeit, 
összegét és elszámolásának rendjét a Közgyűlés évente előre határozza meg. 

(9) A Felügyelő Bizottság üléseit a Bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A bizottság szükség szerint, de 
évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülés időpontjáról és napirendjéről a Felügyelő bizottság elnöke 
írásban, az ülést megelőzően 5 munkanappal, névre szólóan értesíti a bizottság tagjait, továbbá az egyéb 
érdekelteket. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja 
írásban kérheti a Felügyelő bizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül 
köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról.  

(10) Ha a Felügyelő bizottság elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés 
összehívására. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, kivéve, ha külső szakértőt vagy 
szakértői szervet vonnak be a vizsgálat lefolytatásába, képviseletnek azonban nincs helye. A Felügyelő 
Bizottság tagját e minőségében az Egyesület tagja nem utasíthatja. 

(11) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén minden tagja jelen van, határozatait a jelenlévők 
szavazattöbbségével hozza. A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg. 

(12) A Felügyelő Bizottság a Közgyűlésnek felelős testület, amelynek feladata az alapszabályban 
meghatározott célok, a jogszabályok keretei között az Egyesület pénz- és vagyongazdálkodásának, továbbá 
működésének folyamatos ellenőrzése. Ennek során a Ptk. 3:27.§ (1) bekezdése szerint az Elnökség tagjaitól 
jelentést, az Egyesület munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhetnek, továbbá az Egyesület 
könyveibe és irataiba betekinthetnek, azokat megvizsgálhatják. A Felügyelő Bizottság a feladata 
hatékonyabb ellátása érdekében indokolt esetben jogosult külső szakértő vagy szakértői szervezet 
bevonására is, ennek költségét az Egyesület viseli. 

(13) A Felügyelő Bizottság tagja a Közgyűlésen és az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet, egy 
tagja a Közgyűlésen köteles tanácskozási joggal részt venni.  

(14) A Felügyelő Bizottság munkájáról évente beszámol a Közgyűlésnek.  

(15) A Felügyelő Bizottság véleményt alkot Közgyűlés általi elfogadását megelőzően a Befektetési 
Szabályzatról. 

(16) A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról 
szerez tudomást, hogy 

a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan 
sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve 
enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé;  

b) a vezető tisztségviselők felelősségre vonását megalapozó tény merült fel. 

(17) A Közgyűlést vagy az Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 
napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés és 
az Elnökség összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.  

(18) 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. 

 

JELÖLŐBIZOTTSÁG 
 

22.§ (1) A Közgyűlés nyílt szavazással a választó közgyűlést követő évben – öt év időtartamra - öt tagból 
álló Jelölőbizottságot és egy póttagot választ. Az öt bizottsági tag, a megválasztásukat követően ülést tart és 
nyílt szavazással megválasztják maguk közül a bizottság elnökét. Az alakuló ülést a korelnök nyitja meg és 
vezeti. 



 16

(2) A Jelölőbizottság mandátuma az egyesületi tisztségviselők választásáig áll fenn, a választás napján 
átalakul Választási Bizottsággá és a választás lebonyolításáig, illetve a választási kifogás elbírálásáig 
működik. Ezt követően ismét Jelölőbizottságként működik tovább, mandátuma a választást követő első 
Közgyűlésig, az új Jelölőbizottság megválasztásáig marad fenn. 

(3) A Jelölőbizottsági tagság megszűnik: 

a) a megbízatás időtartamának lejártával; 

b) a tag elhalálozásával; 

c) a tag lemondásával; 

d) törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével; 

e) a tag visszahívásával; 

f) az Egyesület megszűnésével 

g) ha az egyesületi rendes tagsági jogviszonya megszűnik.  

(4) A Jelölőbizottság tagja tisztségéről bármikor írásban indokolás nélkül lemondhat. A lemondás akkor 
hatályos, ha az írásba foglalt lemondást az Elnökség a lemondó tagtól igazolt módon átvette. 

(5) Visszahívásra kerülhet sor, ha a tag bármely okból feladatait nem látja el és emiatt a Jelölőbizottság 
működése elnehezül.  A tag visszahívására az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés jogosult. A 
visszahívás módjára a megválasztásra irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

(6) Ha valamelyik Jelölőbizottsági tag tagsága annak lejártát megelőzően megszűnik, helyébe a póttag lép. 
Póttag hiányában az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási 
idejének hátralévő időtartamára szól. 

(7) Ha a Jelölőbizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, az 
Elnökség a Jelölőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében a legközelebbi 
Közgyűlésen új tag megválasztására tett javaslattal a megüresedést pótolja. 

(8) A Jelölőbizottság ügyrendjét maga határozza meg. A bizottság határozatait egyszerű szavazattöbbséggel 
hozza. 

(9) A Jelölőbizottság javaslatot tesz a Közgyűlés felé az elnök, az elnökség tagjai és a küldöttek személyére. 
Egyebekben a tevékenységét a Választási Szabályzat tartalmazza. Az Egyesület elnöki tisztségére lehetőleg 
felső-, vagy középfokú végzettséggel rendelkező tagot kell jelölni. Az elnökség tagjává jelöléskor is ajánlott 
figyelembe venni az iskolai végzettséget. 

(10) A Jelölőbizottság a választást megelőzően 30 nappal a választásra javasolt személyek listáját az 
Elnökségnek megküldi, melyhez csatolja a jelöltek elfogadó nyilatkozatát. 

 

AZ EGYÉB ÁLLANDÓ ÉS NEM ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK 
 

23.§ (1) Az Elnökség a munkája minél hatékonyabb elősegítése céljából tanácsadó, véleményező feladat 
ellátására állandó (a választási ciklus végéig működő), illetőleg ideiglenes (meghatározott ideig működő) 
három-öt tagból álló bizottságot hozhat létre. 

(2) A bizottság az ügyrendjét, ülései gyakoriságát maga állapítja meg azzal, hogy az Egyesület Elnökének 
erre vonatkozó utasításait figyelembe veszi.  

(3) Az Elnökség a bizottságba tagként meghívhatja az Egyesület bármely tagját vagy külső szakértő 
személyt.  

(4) A bizottság a tagjai közül vezetőt választ, aki beszámol az Egyesület Elnökének a bizottság működéséről 
annak kérésére, de legalább évente. A bizottságok vezetését elsősorban az Elnökség tagja vagy póttagja 
látja el, de felkérésre az Egyesület bármely tagja is elláthatja. Ez utóbbi esetben az Elnökség egy tagja a 
bizottság tagjává válik.  

(5) Visszahívásra kerülhet sor, ha a tag bármely okból feladatait nem látja el és emiatt a bizottság működése 
elnehezül. Visszahívásra az elnökség jogosult.  

(6) A bizottságok által végzett tevékenységről, javaslatokról és megállapításokról és ezzel kapcsolatban 
hozott esetleges intézkedésekről a bizottságok elnökei évenként összefoglaló jelentést készítenek az 
Elnökség számára. 
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KÜLDÖTTEK 
 

24.§ (1) A Közgyűlés az Egyesület érdekvédelmi szövetségben való képviseletére, vagy más civil 
szervezetben tagsági joga képviselete ellátása érdekében az érdekvédelmi szövetség vagy más civil 
szervezet által meghatározott számú küldöttet nyílt szavazással választ öt évre. A választás módjára, 
feltételeire, lebonyolításának rendjére a Választási Szabályzatban foglaltak az irányadók. 

(2) A Küldötteket az Egyesület rendes tagjai közül lehet jelölni, de nem lehet jelölt a Felügyelő Bizottság 
tagja. A jelölt írásban vagy a Közgyűlésen szóban nyilatkozni köteles arról, hogy jelölés és megválasztás 
esetén a küldötti megbízatást vállalja-e. A megválasztott személy megbízatását csak személyesen 
gyakorolhatja, meghatalmazásnak nincs helye. 

(3) A küldötti megbízatás megszűnik: 

a) a megbízatás időtartamának lejártával; 

b) elhalálozással; 

c) lemondással; 

d) törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével; 

e) visszahívással; 

f) az Egyesület megszűnésével.  

g) ha az egyesület vagy szövetség, amelyben a küldött a képviseletet ellátja, megszűnik, vagy az egyesület 
az adott szövetségből, egyesületből kilép, vagy kizárják, vagy az adott egyesület vagy szövetség 
alapszabálya alapján az egyesület tagsága az egyesületben vagy szövetségben megszűnik. 

g) ha az egyesületi rendes tagsági jogviszonya megszűnik.  

(4) A megválasztott személy a megbízatásáról bármikor írásban indokolás nélkül lemondhat. A lemondás 
akkor hatályos, ha az írásba foglalt lemondást az Elnökség a megválasztott személytől igazolt módon 
átvette. 

(5) Visszahívásra kerülhet sor, ha a tag bármely okból feladatait nem látja el. Visszahívásra a Közgyűlés 
jogosult. A visszahívás módjára a megválasztásra irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
(6) A küldötti mandátum fenti okokból bekövetkezett megüresedése esetén a Közgyűlés a legközelebbi 
ülésén köteles azt a megválasztásra vonatkozó szabályok szerint a még a megbízatásra fennmaradó 
időtartamra pótolni. 

 

CSOPORTOK 
 

25.§ (1) Az Egyesület érdekelt tagjai szakmai vagy érdeklődési kör szerint az Elnökség hozzájárulásával, az 
Egyesület keretei között működő csoportot hozhatnak létre. A csoport létrejöttének feltétele, hogy legalább 
10 egyesületi tag az alakuló taggyűlésen megalakulását kimondja és azt az Egyesület Elnöksége elismerje. 
Vezetőjét és vezetőségének tagjait saját taggyűlésükön választják meg, az Elnökség a választás 
eredményét elfogadja. A csoportok egy-egy képviselője a Közgyűlésre és az Elnökség ülésére tanácskozási 
joggal meghívható. A csoportok az Elnökségnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel. 
(2) A csoportok működésének részletes szabályait önmaguk testületi döntéssel határozzák meg - szükség 
szerint - azokat az Egyesület Elnökségének bemutatják. A csoportok vezetőinek feladatait és jogosultságait 
a maguk által alkotott működési szabályzat tartalmazza. A megválasztott személy jogosult az adott csoport 
vezetésére, képviseletére. Az Elnökség a csoport képviselője részére a megbízatás fennállásának 
igazolására megbízólevelet adhat ki. Az Elnökség e személyeknek az ügyintézéssel kapcsolatosan felmerült 
költségeit megtérítheti. 

(3) A csoport megszűnik, ha egy éven át nem fejt ki érdemi tevékenységet. Az Elnökség a csoport 
megszűnését a feltételek bekövetkezését követő ülésén határozattal állapítja meg. 

(4) Az egyesület hatókörébe tartozó járási székhelyeken vagy nagyobb településeken a tagokkal való 
rendszeres és közvetlen kapcsolattartás érdekében az Elnökség Területfelelőst bízhat meg az ott élő tagok 
ügyeinek intézésével. A Területfelelős a tagok érdekében szoros kapcsolatot tart fenn az Elnökséggel és az 
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egyesület munkavállalóival, ezen kívül évente legalább egy alkalommal beszámolási és tájékoztatási 
kötelezettsége van az Elnökség felé. Az Elnökség a Területfelelős részére a megbízatás fennállásának 
igazolására megbízólevelet ad ki. Az Egyesület a Területfelelősnek az ügyintézéssel kapcsolatosan felmerült 
költségeit megtérítheti.  

 

AZ EGYESÜLET VAGYONA, NYILVÁNOSSÁG 
 

26.§ (1) A civiltörvény 17.§ (1) szerint az egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik. A civiltörvény 17.§ (2) 
szerint az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.  

(2) A civiltörvény 17.§ (3) szerint az Egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem 
folytathat, ilyen tevékenységet csak a célja megvalósításának előmozdítása érdekében, kiegészítő jelleggel 
végezhet. 

(3) A civiltörvény 45.§ (1) szerint az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt 
létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. 

(4) A civiltörvény 45.§ (2) szerint az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e 
személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az 
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások 
kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

(5) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

(6) A civiltörvény 18.§ (1) szerint az Egyesület 

a) alapcél szerinti közhasznú tevékenységet folytat, és 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat. 

(7) A civiltörvény 18.§ (2) szerint az Egyesület vagyonát a gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye is 
gyarapíthatja. 

(8) A civiltörvény 19.§ (1) szerint az Egyesület bevételei: 

a) tagdíj; 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 

c) a költségvetési támogatás: 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 

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

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

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

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; 

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 

f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 

g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

(9) A civiltörvény 44.§ szerint az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, 
amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének 
fenntartását. Váltót, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

(10) Az egyesület közgyűlése fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet esetén köteles a lehető legrövidebb 
időn belül megtenni minden olyan intézkedést, amely a fizetőképesség helyreállítását szolgálja. 

(11) Az egyesület költségvetését a civiltörvény 19. § szerinti részletezésben, a civiltörvény 20. §-ában foglalt 
követelmények figyelembe vételével köteles megállapítani. Egyebekben az egyesület gazdálkodására a 
civiltörvény 17–23. §-aiban, a könyvvezetésre a civiltörvény 27. §-ában, a beszámolókra a civiltörvény 28-30. 
§-aiban foglaltak az irányadók. 

(12) Az egyesület a gazdálkodása során köteles az átláthatóság elvét figyelembe véve számot adni 
gazdálkodási tevékenységéről. 
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(13) Egyebekben az Egyesület gazdálkodására és adománygyűjtésére a vonatkozó, hatályos jogszabályok 
érvényesek. 

(14) Az Egyesület beszámolójára a számvitelről szóló törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján 
kiadott kormányrendelet, továbbá a civiltörvény előírásait kell alkalmazni. 

 

27.§ (1) Az Egyesület köteles a közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét 
- kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is 
tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik 
hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában 
és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. Az Egyesület közzétételi 
kötelezettségének a civiltörvényben meghatározott módon tesz eleget. 

(2) A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon 
történő elhelyezésére is. Az Egyesület a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét 
legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

(3) Az egyesület működése nyilvános, a nyilvánosságot csak a jogszabályban meghatározott esetekben 
lehet korlátozni. 

(4) Az Egyesület beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe, működésével kapcsolatosan keletkezett 
irataiba bárki betekinthet. Az iratbetekintést és az iratmásolatokat olyan formában kell biztosítani, amilyen 
formában az igénylő azt kéri, az ezzel kapcsolatos költségeket az igénylőnek kell viselnie. 

(5) Az iratbetekintés igényét az elnöknél kell írásban előterjeszteni, aki ezt munkanapokon, előre egyeztetett 
időpontban köteles biztosítani az Egyesület székhelyén. 

(6) Az iratbetekintés és a nyilvánosság biztosítása során figyelemmel kell lenni a személyes adatok 
védelmére, valamint a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségének 
biztosítására. 

 

AZ ADOMÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYAI 
 
28.§  Az egyesület a civiltörvény 24–26. §-ainak, valamint a 350/2011.(XII.30.) Korm. Rendelet 2-4. §-ainak 
figyelembe vételével, azok megtartásával gyűjthet adományt, végezhet forrásteremtő tevékenységet.  

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 
 

29.§  A Ptk. 3:22. § szerint a vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok az alábbiak: 

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

(2) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

(3) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól 

jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi 

személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

(5) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

30.§ (1) A Ptk. 3:26. § (2) bekezdése szerint a felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a 
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felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki 

vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 

(2) Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a közgyűlés, illetve az elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a Egyesület közgyűlésének azon tagjait, 
akik tisztséget nem töltenek be); 

b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; 

c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján az alapszabályban 
foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 

31.§ (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az Egyesület 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, illetőleg törölte. 

(2) Az Egyesület Elnöke, az Elnökség tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai kötelesek előzetesen bejelenteni a 
Közgyűlésnek vagy a Jelölőbizottságnak, ha más civil szervezetnél vezető tisztséget látnak el vagy vezető 
tisztségre megválasztották. 

 

32.§ (1) A Közgyűlés, valamint 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 előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  

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

 

 
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 
 

33.§ (1) Az egyesület megszűnésére a Ptk. 3:44-3:45, 3:48, 3:83-3:84. §-ainak rendelkezései vonatkoznak. 

(2) Az Egyesület megszűnése esetén a jogszerű követelések kielégítése után vagyonáról a Közgyűlés 
rendelkezik.  

(3) Megszűnését követően az Egyesület vagyona a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét 
illeti meg, amennyiben az egyesület közgyűlése másként nem határoz. 

 

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 
34.§ (1) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. és a civiltörvény rendelkezései 
irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat. 
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(2) Ez az alapszabály a közgyűlés általi elfogadását követően lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti 
a 2014 év március hónap 4-én egységes szerkezetbe foglalt és elfogadott alapszabály azzal, hogy a 
megválasztott szervezetek a soron következő választásig a korábban megválasztott összetételben 
működnek tovább. 
Jelen alapszabályt a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének közgyűlése 
Miskolcon fogadta el 2016 év február hónap 15-ödik napján. 

 

Miskolc, 2016. február 15. 

 

 

 

 Barnóczki Gábor ph. 

 elnök 

 


