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Alapszabálya
- Egtséges szerkezetbefoglalva a 2017. december 1.í, (dőIten szedett) módosítósokkal-

1.

Általános rendelkezések

1.1.

A társaság neve, székhelye,működési területe

l .1.l . A szewezetneve:Magyar AddiktológiaiTársaság

1.1.1.1.

angolul:

HungarianAssociationon Addictions

r.r.1.2.

franciául:

AssociationHongroised'Addictologie

1.1.1.3.

németül:

UngarischeGesellschaftfiir Addiktologie

r.r.1.4.

oroszul:

Vengerszkoje Addiktologicseszkoje Obscsesztvo

1.1.1.5.

spanyolul:

Húngarade Adictología

I,I,2. A szewezetműködésiterülete:Magyar Köztársaság
1.1.3.A szervezetszékhelye;l064 Budapest,Izabella
u,46.
|.2.

A társaság céljaésfeladatai:

|,2.I. A Társaság céljaaz addiktológia és határterületeifejlődésénekelősegítése.
A Társaság cé|jaaz
egészségnevelésben,
a szenvedélybetegségek
(kémiaiés viselkedésesaddikciók) megelőzésében,
győgyításában, rehabilitáciőjában, illetve az ártalomcsökkentő programokban tevékenykedő
szakemberek, pszichiáterek, addiktológusok, pszichológusok,
szociális
munkások,
szociálpedagógusok,addiktológiai konzultánsok'szakápolók' önkéntessegítőkésmás szakemberek
szervezetiösszefogásaésképviselete.
A társaságcéljaa területentevékenykedőszakemberekelméleti
és gyakorlati továbbképzése,s ezze| osszeftiggésbenszakmai ismereteik bővítése,csakúgy,mint
képességeik
fejlesztése
a hatékonyabb
prevenciós,illetve terápiásésgondozói munkaérdekében.
A társaság cé|1aaz addiktológiában és határterületein tevékenykedő szakemberek, va|amint az
addikciókkal ésa veliik összefiiggő problémákkalérintettszemélyekérdekeinekszakmaiképviselete.
A társaságelkötelezett a társadalombanhéttrányos
helyzetűnekszámító szenvedélybetegek
társadalmi
egyenlőségének, valamint rcszocia|izációjának, a társadalomba való reintegrációjának
elősegítésében.
A társaság alapvető cé|1ánaktekinti olyan tudományos kutatások kezdeményezését
és szakmai
támogatását, amelyek eredményei hozzájárulhatnak az addiktológiai problémák pontosabb
tudományosmegértóséhez,
illetve ezek csökkenéséhez
a lakosságkörében.A Társaság támogat1aa
tudományos kutatások eredményeinekszakmai forumokon történő ismertetését,
folyamatos' gyors
közkinccsé tételét' A
társaság' elkötelezett a
lakosság egészségnevelésében,
a
szenvedélybetegségekkel
kapcsolatosszéleskörűismeretterjesztésben,
az ezze|kapcsolatosnevelési
I

ésoktatási feladatok kezdeményezésében
éstámogatásában.
A Társaság kiemelt célja, hogy együttműködjön a káros pszichoaktív szerhaszná|at,valamint a
viselkedésiaddikciók terjedésének
visszaszorításábanrészt vá||a|ó, továbbá a hátrányos he|yzetú
csoportoktársadalmi esélyegyenlőségének
elősegítésé
érdekében
működő társaságokkal,szakmai
szervezetekkel'intézményekkel,
önsegítő csoportokkaléscivil szervezetekkel;e problémákminél
hatékonyabbmegoldása,csökkentéseérdekében.
|.2.2.A Társaságaz a|ábbiközfeladatokat láda el:l
kutatás;az Alapt<irvényXXVI. cikke alapján
a.) tudományostevékenység,
b.) együttműködésa középtáví tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiakialakításában;a
kutatás-fejlesztésről
ésa technológiai innovációról szóló 2004. évi-CXxXIV. tv. 5. $ (3) bek. a|apján
c.) nevelésésoktatás,képességfejlesztés,
ismeretteijésztés;
az Alaptörvény XI. cikke a|apjén
d.) lakosság egészségi
állapotának javitása,a jobb életminőségelősegítése,
az egészségkárosító
környezeti,
társadalmiésegyébhatások elleni fellépés,azegészségügyről
sző|ő |997. évi CLN,tv I44, $ (1)-(2)bek.
a|apján
e.) az egészségeséletmód segítésétcé|ző szo|gáltatások nyújtásának támogatása Magyarország helyi
önkormányzatairő|sző|ő 2011.éviCLXXXIX. tv. l3.$ (1) bek. 4' pont és23. $ (5) bek. 9. pont alapján
f.) gyermek- ésifiúságvédelema gyermek veszé|yeztetettségének
megelőzéseésmegszüntetése
érdekében;
a
j.
gyermekekvédelméről
gyámügyi
(1)
ésa
igazgatásrólszóló 1997. éviXXXI. tv. 17. $
bek. pontjaalapján
g.) háttrányoshelyzetű csoportok társadalmi, esélyegyenlőségének,
elősegítéseaz A|aptörvény XV. cikke
a|apján
h.) hajléktalannávált személyekellátása és rehabilitáciőja' megelőzésbiztosításaa Magyarország helyi
önkormányzatairő|szó|ő2011.
éviCLXXXX. tv. 13 $ (l) bek. l0. pontés23.$ (5) bek. 12.ponta|apján.z
A Társaság (általános)közhasznúságifokozatúközhasznű szervezet.A közhaszn,ű szervezetté
minősíthető
szervezetközhasznújogállását akozbasznúszervezetkéntvaló nyilvántartásbavétellelszerzi meg.
|.2.2.I. A fenti célokésa vállalt közfeladatokmegvalósítása
érdekében
a Társaságkülönösen az a|ábbi,közhasznil
tevékenységeket
folytatj
a: 3
ad |.2,2.a.) - az említettközfeladat ellátáshozaz a|ábbitevékenységek
végzése
közvetlenu|hozzájáru|Az addiktológia tudományos szemléletének és módszertani fuányzatainak fejlesztése és
eredményeinekterjesztése.
Addiktológiai szakfolyóiratok,szakkönyvek ésj egyzetekkiadása.
ad I.2.2.b.)- az említettközfeladat e||átáshozaz a|ábbitevékenységek
végzése
közvetlenú|hozzájáru|A hazai és külfrldi tudományos eredmények széleskörű ismertetése,hozzáférhetővététele,
terjesztése,
ezek gyakorlatifelhasználásánakelősegítése
az addiktológiateriiletén.
A tagok szakmai éskutatási célúkiilföldi utazásainak szakmai és- lehetőségeihezmérten. anyagi
támogatása,
Addiktológiai szakemberek,kutatók csereprogramjánakszervezése.
Allami éstársadalmi szervek, illetve egyetemekkérésére
véleményt
alkot,
addiktológiai kérdésekben
szakmai állásfoglalásokat ad ki a szakterületétérintő oktatási, továbbképzésiés tudományos
kérdésekben.
Céljai megvalósítása érdekébenegytittműködik más hazai- és nemzetkozi szervezetekkel,melyek
céljaiéstevékenysége
a Társaságéhoz
hasonló.
Aktív kapcsolatot tart fenn az országhatárain kívtil é|ő magyar addiktológiával foglalkozó
l Módosítva a20|4. március 27-iközgyu|és á|ta|.
2 Módosítva a20|4. március 27-iközgyii|és á|ta1'
3 Módosítva a20|4' március 27-iközgyíj|és á|ta|.

szakemberekkel.
Kezdeményezi a kozfeladatok megvalósításához és a meghatározott célok eléréséhez
szükséges
intézményifejlesztéseket.
Tudományos kutatások kezdeményezése
ésszakmai támogatásaaz addiktológia területén.
ad |.2.2, c,) az említettközfeladat ellátáshoz az a|ábbitevékenységek
végzése
közvetve ésközvetlenül is
hozzájátu| oktató, továbbképző és tudományos összejövetelek, konferenciák szervezéseaz addiktológiai
kutatásokeredményeinekmegismertetésére
ésgyakorlati a|ka|mazásánaktámogatására.
Ösáöndíjakat adományoz, pá|yázatokattuzki, emlékérmeket
a|apit ésad azaddiktotogiai kutatások
ösztönzése ésaz e|érteredményekelismerése
céljából.
Áilami éstársadalmi szervek, illetve egyetemekúérésére
addiktológiai kérdésekben
véleményt
alkot'
szakmai állásfoglalásokat ad ki a szakterületétérintő oktatási, továbbképzésiés tudományos
kérdésekben.
ad t.2.2. d-h.) - az em|ítettközfeladatok ellátáshoz,'aza|áb|i tevéKenységek
végzéseközvetve ésközvetlenül
ishozzájáru| Az addiktológiai kutatások gyakorlati hasmosításakéntútmutatókkal,kiadványokkal képzésekkel
támogatja az addiktológia területén miíködő és alakuló önsegítő csoportokat, s így fe||épaz
egészségkárosító
szokásokéstársadalmihatásokellen.
A szakmai intézményekneknyújtottszakmai támogatásával elősegíti elő az egészséges
életmód
követését, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségénekjavitását, a hajléktalanok
rehabilitációjátésa gyermekekésaz ifiúságvédelmét.
A Társaság céljai megvalósítása érdekébengazdasági vállalkozási tevékenységetfolytat, mely nem
veszé|yeztetiközhasznú tevékenységeineke||átását. A gazdasági-vállalkozási tevékenységből
származő nyereségéta Társaság nem osztja fel, hanem azt kizátő|ag kizhasmú tevékenységei
ellátásárafordítja.a
A Társaság tevékenységéről
rendszeresentájékoztatjatagjaitésa nyilvánosságot.
|.2,2,2,A Társaságfeladataita következő szabályokrafigyelemmellátja el:
A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból a tagokon kívül más is részesülhet.
A Társaság gazdá|kodásasorán elérteredményét
nem osztjafe|, azt a jelen Alapszabályban meghatátozott
közhasznú tevékenységre
fordítja.A Társaság aveze'tő tisztségviselőt,a támogatőt, az önkéntest,valamint e
személyekközeli hozzátartozőját - a bárki által megkötés nélkül igénybevehető szolgáltatások, illetve az
egyesület á|ta| tagsának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítőokiratnak megfelelő juttatások
kivételével- célszerintijuttatásbannem részesítheti.s
A Társaság közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat, szetvezetepártoktól fiiggetlen, ésazoknak anyagi
támogatástnem nyújt,otszággyú|ési
képviselői,megyei, fővárosi önkormányzativá|asztáson jelöltet nem állít
ésnem támogat.

2.

Tagsági viszony:

2. 1 .

A Társaságtagjalehet azaszemé|v,aki magyar,Magyarországonletelepedett,
illetvemagyarországi
tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magya1 büntetlen előéletű állampolgár, aki aZ

a Beillesáve a20|4. március 27-iközgyulés á|ta|.
5 Módosítva a2014' március 27-iközgyti|és á|ta|.

addiktológiában éshatárterületéntevékenykedik.
si nyi latkozatbankéri.
megtartására,felvételétbelépé

Kötelezi magát a Társaság a|apszabályának

)',

A Társaság pártoló tagja lehet az a természetesés jogi személy, aki magyar, vagy külfrldi
Aki a Társaságműk<jdéséhez
anyagi,szakmai,elvi, erkölcsi támogatástnyújtés
állampolgárságú.
pártoló
kéri.
nyilatkozatban
tagsági
belépési
felvételét

2.3.

A Társaság tiszteletbeli taga |ehet az a magyat) vagy külfoldi állampolgár, aki az addikto|őgia
területénkiemelkedő értékűmunkát végez.

2.4.

A tagsági viszony keletkezése

az
nyilatkozatkitoltésével
lehetkérelmezni,atagságiviszony keletkezésérő|
belépési
2 . 4 . 1 . A tagfelvételt

számított15 napon belül a közgyűléshez
elnökség dönt. Határozata e||en' annak kézhezvéte|étő|
lehet fellebbezni.

2.5.

2.5.r.
2.5. 2 .
2. 5. 3 .
2. 5. 4 .
2. 5. 5 .

2.6.

A

tagok jogai ésktitelezettségei:

A tagok jogaikat személyesen,írásbeli meghatalmazása|ap1ánmásik tag képviselő útjánés
írásbanis gyakorolhatják.
A tagok részt vesznek a Társaság rendezvényein,tanácskozási, szavazati joggal rendelkeznek'
tisztségviselővéválaszthatók. Javaslatokat,indítványokattehetnek, és betekinthetneka Társaság
irataiba.
A tagok kötelesek a kozgyú|ésáltal megállapítottévi tagdíjatminden év március 15. napjáig
b eftzetni,valamint a v á||a|tfel adataikatteljesíteni .
A pártoló tagok jogait éskötelezettségeita velük kötött megállapodástartalmazza.A szerződés
megkötésére
az elnökségjogosult.
éstanácskozásijogga|rendelkeznek.
A tiszteletbelitagok résztvesznek a Társaságrendezvényein,
az elnökségjavaslata a|apjána közgyűlés dönt.
megszűntetéséről
Tiszteletbeli tagság odaítéléséről,

A tagsági viszony megszűnése:

2 . 6 . 1 . Kilépés'Bármely tag egyoldalúnyilatkozatta|megszüntethetitagsági viszonyát. A kilépésa
nyilatkozattételnapjával hatályos.

2.6.2.

Az elnökségtörli azt atagot,aki írásbelifelszólításellenéresemtesz elegettagdíjfizetési
Törlés.
illetve aú, aki meghalt. Ahatározat ellen _ a tudomásszerzéstő|számított- 15
kötelezettségének,
napon belül a közgyűléshez lehet fellebbezni, amely a soron következő rendes ülésendönt a
fellebbezéstárgyában.A jogerős döntés meghozata|áigatag tagságijogait nem gyakorolhatja.

2. 6. 3 .

magatartásaa Társaság
Kizárás. A ktizgyűléskizárhatja a tagok közu| azt, akinek tevékenysége,
jó
alapvető érdekeit'a szakma hírnevét,valamint a Társasági célokatsúlyosansérti.A kizárásró| a
közgyűlésdönt.

2.6.4.

az elnokséghatároz.
A pártoló tagsági viszony megszüntetéséről

3.
3.1.

A Társaság felépítése
A ktizgyűlés

3 . 1 . 1 . A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, melyen a tagok, a pártoló tagok éstiszteletbelitagok vesznek
részt.A közgyűlésen a pártoló éstiszteletbélitagok tanácskőzásijoggal rendelkeznek.

3,1.2.

A közgyűléstsziikségszerint,de legalábbéventeegyszerössze kell hívni.A meghívókatlegkésőbb
a közgyűlés időpontját mege|őző 15. napon meg kell küldeni a meghívottaknak.Össze kell hívni
akkor is,ha art a bíróságelrendeli,illetve ha a tagok 1/3-a,illetve a Felügyelő Bizottság elnöke és
egy tagsa,vagy|ega|éhbkéttagja az ok ésa célmegjelölésévelezt kívánják.

szómított 5 napon belt;l a tagok és az eg,lesület szervei a kozgyűlést
A lrözg,,.űlésimeghívó kézbesítésétől
lúrhetik, a kiegészítés
indofullósóval. A napirend
összehívó szerlltől vagl személytől a napirend kiegészítését
tórgyóban a l<özgyűléstösszehívó Szerv vag/ személyjogosult dönteni. Ha a napirend
kiegészítésének
kiegészítéseiránti Mrelemről a közgy{Íléstösszehívó Szerv vag/ személy nem dönt vagl azt elutasítja, a
Irozgűlés a napirend elfugaddsóról szóló hatórozat meghozatalót megelőzően lalan dönt a napirend
kiegészíté
sének tór gyában.
3.1.3.

ha 4 tagoknaktöbb mint a fele jelen van. Határozatképesség
A közgyűlés akkor határozatképes,
hiényábanaz elnök 3 napon túl de 15"iiapon belül új közgyűlést hív össze, amely a jelenlévők
számátő| fiiggetlenül határozatképes.Az így megtartottközgyűlés napirendi pontjai megegyeznek
az elhalasztottal.

3.|.4.

A közgyűlés hatátozataitegyszerű szótöbbséggel,nyílt szavazássalhozza meg. Az a|apszabá|y
módosításáhozésa Társaság feloszlásánakkimondásához,valamint más társasággal,egyesiilettel
történő egyesüléséheza je|enlévő tagok %-énekszavazata szülrséges.A tisáségviselőket a
közgyűlés titkos szavazássa|választja meg.

3.1.5.

mindentagnak I szavazatavan.
A ktizgyűlésen

3.|.6.

A közgyűléshatáskörébetartozik:
-

az a|apszabá|ymegállapításaésmódosítása,
az éviköltségvetésmeghatározása,elfogadása,
az elnökségévesbeszámolójánakelfogadása'
a közhasznúságimellékletóelfogadása,
valamint feloszlásának
a Társaságnakmás egyesülettel,vagy társasággaltörténő egyesülésének,
kimondása,
- a tagsági viszony megszűntetésérőlvaló jogerős döntés, a tagsági díj mértékének
me ghatározása, ál landó b i zottságok a|apítása,
- az elnök, a leendő elnök, az Etikai Bizottság elnökének éstagjainak'a Felügyelő Bizottság
elnökénekéstagjainak,valamintaz á||andőbizottságoktagjainakmegválasztása,visszahívása.
esetekbenkorlátozható.7
A k<]zgyűlés
üléseinyilvánosak, a nyilvánosság csak jogszabá|ybanmeghatérozott
a közhasznúságimelléklet8
beszámolójának tervezetétés
A költségvetéstervezetet, aközhasznű szervezel'éves
résztvesznek.A
személyek'ha nem tagjai a Társaságnak,úgya közgyűlésen meghívottként
tervezetétkészitó
tervezetek készítőiheza tagok kérdéseketintézhetnek.A tervezeteketa közgyűlés megvitatja, a kérdések
rögzítésrekerülnek a jegyzőkönyvben, majd ezt követően kerü| sor szavazásra,A költségvetés
észrevételek
tewezetet, közhasznú szervezet éves beszámolójának tewezetétés a közhasznúsági melléklet9 tervezet
elfogadása egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazássa|történik. (Ha a Társaság bármely tagsaa fenti tárgyak
ke|| szavazásrabocsátani.)
bármelyikébejavasolja a titkos szavazástúgyelőször e kérdést

3.2.

Az elnökség

6 Módosítva a20|4'
7 Módosítva a20|4,
8 Módosítva a2014'
9 Módosítva a20|4,

március 27-iközgyu|és á|ta|'
március 27-iközgytilés á|tal''
március 27-ikőzgytilés á|ta|.
március 27-ikőzgyti|és á|ta|.

3.2.r.

A Társaságtevékenységét
l3 fős elnökségirányítja,tagiainakmegbizatásaöt évresző|. Azelnökség
tagjai:az elnök, a főtitkár' az á||andőbizottságokelnökei ésmás elnökségitagok,akik feladataa)
oktatás, b) kutatás' c) nemzetközi kapcsolatok felügye|ete,Az elnoköt az elnolcségvólasztja meg
titlrosszavazással 4 évre.Az elnökség további tagait is a közgyű|ésvá|asztjamegtitkos szavazássa|
5 éves időtartamra. Az elnökség megválasztott tagjai pedig megválasztják maguk közül titkos
szavazássa|a fotitkárt ésaz á||andó bizottságok elnökeit, kivéve az etikaibizottság elnökét, akit a
közgyűlés vá|aszt közvetlenül e tisztségreúgy,hogy az etikai bizottsági tagságrajelöltek közül aZ
|eszaz etikai bizottság e|nöke ésegybenaz elnökségtagia is, aki a közgytí|éstőla legttibb szavazatot
kapja.

Az elnökségüléseinyilvánosak,a nyilvánosságcsakjo gszabá|ybanmeghatározottesetekbenkorlátozhatő.10

3.2.2. Az elnökségsajátügyrendjeszerintműködik, tevékenysegéről
a közgyűlésnekköteles beszámolni.

Az eln<jkség
legalább kéthavontaülésdZit,.sülóse akkor hatfuozatképes,
ha tagjainak 5)oÁ-ap|usz
jelen
egy fő
van.1l Döntéseit egyszeníszótöbbségge|hozza. Szavazategyenlőségeseténa szavazést
addig kell ismételni,amígaz döntésteredményez.

3.2. 3 . Az elnökség meghatározottfeladatok ellátására eseti bizottságot is alakíthat.
3.2.4.

Az elnökségdönt tagságiviszony keletkezéséről,
a törlésről,valamintjavaslatotteszaközgyűlésnek
akizárásrő| ésa tiszteletbelitagságiviszony keletkezéséről
ésmegszűnéséről
is. Az elnökségdönt
a pártoló tagokkalkötendő megállapodásokrólis.

3.2. 5 . Az elnökség dönthet minden olyan kérdésben'amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.

3.2.6.

Az elnökség fe|adatátképezikülönösen :
- az évi költségvetéselkészítése,
valamint az évi beszámoló és zétrszámadás
összeállítása ésa
kozhasznűbeszámoló ésközhasznúsági mel lékletl 2 előkészítése,
- akozgyűléselőkészítése,
összehívása,- atársaságvagyonánakkezelése,
- javaslattétel
atiszteletbelitagságiviszony keletkezéséről
ésmegszűnéséről'
akizárásró|,
- döntéshozata|tagsági
viszony keletkezéséről
ésa törlésről,
. pártoló tagokka|megállapodáskötése.

3.2. 7 . A költségvetéstervezetet,kÓzhasmű szewezetévesbeszámolójának tervezetétésa közhasznűsági

mellékletl3 teryezetét az elnökség készíttetielő szükség szerint a megfelelő szakemberek
bevonásávalésterjesztibe véleményezésre
a Felügyelő Bizottsághoz'
A tervezeteketaz elnökség másolatbancsatolja a meghívóhoz és a közgyűlés időpontja előtt
legkésőbb15 nappal elhelyezi a Társaságfaliújságjánéshonlapján,vagy más módon kozzéteszi,
ésazt kifejezetten közli a meghívóban,hogy a fenti dokumentumokata tagok aközgyú|éselőtt a
Társaság faliújságán és honlapján mely időponttól tekinthetik meg. A költségvetéstervezetet,
közhasznú szewezet évesbeszámolójának tervezetétésa közhasznúsági mellékletlatewezetetaz
elnök terjeszti a közgyul éselékülön-külön napirendként.

3. 2. 8 .

jogok ésadatok védelmeérdekében
Az elnökség üléseinyilvánosak.A személyiségi
kizárhatő a
nyilvánosság. A nyilvánosság kizárásárő| bármely elnökségi tag javaslatára az elntikségnek

l0 Beillesztve a20|4. március 27-iközgyíi|és á|ta|,
l l Beillesztette a közgyűlés 20 ! 4. már cius 27- én.
12Módosítva a20|4. március 27.iközgyú|és á\tal'
13Módosítva a20|4. március 27-iközgyu|és á|tal'
la Módosítva a2014- március 27-iközgy,ii|és á|ta|.

egyszerűszótöbb séggelmeghozott, indokolt hatfuozatbankel l döntenie.
3.3. Bizottságok
3.3.1. A közgyűlés állandó bizottságokata|apíthat.A közgyű|és az állandó bizottságok tagtrait5 évre,
közvetlenül e tisztségrevá|asztja meg. A bizottságok ülései nyilvánosak, a nyilvánosság csak
jogszabálybanmeghatározottesetekbenkorlátozhatő.|sAzállandó bizottságokelnökeit a korábbana
közgyűlés á|ta|megválasztott elnökségi tagok közül az elnökség vá|asztja meg titkos szavazássa|az
alábbi kivételekkel:
3.3.l.l. AZ Etikai Bizottságelnökét,aki az elnökségtagsáváválik, aközgyú|ésválasztjaa3.2.I.
pontbanfoglaltak szerint.
3,3,|.2.A Felügyelő Bizottság elnökét,'akia l1.2.a) pont a|apjánnem tagja az elnökségnek,a
közgyűlés vá|aszt1a.
Egy személy csak egy állandő bizottságnak lehet elnöke. Tag|ai és elnökei közvetlenül a
közgyűlésnek vannak alárendelve.
3,3,2.

A Felügyelő Bizottság tagjainakszáma3 fó:
- elnök
- kéttag
A Felügyelő Bizottság tagjaitanácskozásijoggal vehetnekrésztazelnökségülésein,betekinthetnek
az iratokba, tájékoztatástkérhetneka tisztségviselőktől'egyes kérdésekmegvizsgálásfua szakértőt
vehetnekigénybe.

aaa

A Felügyeló Bizottság feladata:
- ellenőrzi a Társaságj ogszabá|yésalapszabály szerinti működését,
- vizsgá|jaapénz ésvagyonkezelést,
. ellenőrzi a nyilvríntartásokatésaz ügyviteli szabályok betartását,
. felülvizsgá|ja az évizátszámadást,
- véleményt
nyilvánítaz évesköltségvetési
tervezetről,
- véleményt
nyilvánítaz évesbeszámoló ésa közhasznusági mellékletl6tervezetről.

A Felügyelő Bizottság tevékenységéről
rendszeresenbeszámol az elnökségnek és minden alkalommal a
közgyűlésnek.
3.3.3,I.A Felügyelő Bizottság ügyrendjétmagaá[|apítja
meg.A Felügyelő Bizottság legalábbhárom havonta
tilésezik,s ülésehatározatképes,
ha azon tagtrainaktobb mint fele jelen van. A Felügyelő Bizottság
határozatait nyi|t szavazássa|hozza. 11
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi akozhasznu szervezetműködésétésgazdálkodását.Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoúatást vagy
felvilágosítást kérhet,továbbá a közhasznu szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
I5Beillesáve a20|4, március 27-iközgy(i|ésá|tal.
16Módosítva a20|4. március 27-iközgyii|és á|ta|.
17Módosítva a20|4' március 27-iközgyíi|és á|tal.

tanácskozásijogga|részt
A FelügyeloBizottság tagaa közhasznúszewezetvezetőszervénekülésén
vehetnek.
3.3.3.2, A Felügyelő Bizottság kciteles az intézkedésrejogosu|t vezető szervet tájékoztatniés annak
összehívásátkezdeményezni,haaruő|szercztudomást,hogy
a)

b)

a szervezetműködése során olyan jogszabálysértés
vagy a szewezet érdekeitegyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése Vagy
jogosult vezető szerv
következményeinek e|hárítása,illetve enyhítéseaz intézkedésre
döntésétteszi szükségessé;
avezetó tisztségviselőkfelelősségét
megalapozőténymerült fel.

jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára- annak megtételétől
3.3.3.3.Az intézkedésre
számítottharminc napon belül - össze kell hívni.E határidő eredménytelen
eltelteeseténavezetó
szerv összehívásáraa felügyelő szerv is iogosult.
helyreállításaérdekében
Ha az arrajogosult szerv a törvényesműk<jdés
szükségesintézkedéseket
nemteszi meg' a felügyelő szerv köteles haladéktalanul
értesíteni
a törvényességi
felügyeletetellátó
szervet.

3. 3. 4 . Etikai Bizottság tag|ainak száma 3 fő
. elnök
- kéttag
Az Etikai Bizottság üléseit szükség szerinti gyakorisággal végzi, tevékenységüksorán
betekinthetnek az iratokba, tájékoztatást kérhetnek a tisztségviselőktől' egyes kérdések
megvizsgálására szakértőtvehetneki génybe.

3 . 3 . s . AZ Etikai Bizottság feladata:
. A Bizottságfeladatát a működési szabá|yzataszerint végzi.

3. 3. 6 . Az elnökségmeghatározottfeladatokellátásáraesetibizottságokatis alakíthat.Az esetibizottságok
elnökét e feladattalaz elnökség határozzameg,

3.3. 7 . Az eseti bizottságok az a|apszabá|y,a közgytilés és az elnökség határozatainak keretei között
önál lóan v égzik feladatukat.

3.4.

A közgyűlés,az elnökségésa bizottságoküléseirőljegyzőkönyvet kell készíteni.

4.

A tísztségviselők:

4.1..

A Társaság tisztségviselői:
- elnök
- főtitkár
- etikai bizottság elnöke, más állandó bizottságok elnökei

4.2.

Az elnökot az elnölrség választja meg titkos szavazóssal 4 évesidőtartamra. Az elnökség további
tagjait is a közgyűlés választja meg titkos szavazással öt éves időtartamra. Az elnökség
megvá|asztotttagsaipedig megválasztják maguk köziil titkos szavazássa|a fotitkárt ésaz á||andő
bizottságok elnökeit, kivéveaz etikai bizottság elnökét, akit áközgyűlés választugy, hogy az etikai
I

bizottsági tagságrajelöltek közül a közgyűlésen legtöbb szavazatot kapó személylesz az etikai
bizottságelnöke ésegyben elnökségi tag. '8
4.3.

Tisztségviselőcsak büntetlenelőéletű,feddhetetlenszemélylehet.

4,4,

A Társaságtisztségviselőiésaz állandó bizottságoktagjainem lehetnekegymásnaka Ptk. 685 $ b.)
pontjában me ghatáro zott hozzátartozői.

5. Elnök
5.1.

A Társasdg törvényes kepviselője az elnök, akit e tisztségreaz elnölcség 4 évreválaszt meg. Az
elnök a kozgyűlésnektartozik felelős séggel.

5,2.

Az elnök |átjae| a Társaságáltalánosvezetését.
Erinek keretében:
o

gondoskodika közgyű|ésésaz elnökSégÍi|éseinek
összehívásáról,

o

vezeti aközgyú|éstésaz elnökség üléseit,

o

képviselia Társaságothatóságok

o

, más szervekésszemélyekelőtt,

o

felelős a Társaságtörvényesésalapszabályszerintiműködéséért,

o

utalványozásijogavan,

o

dönt ésintézkedikminden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyi|és, az elnökségilletve
más szerv hatáskörébe.

8. Főtitkár
8.1. A főtitkár a társaságadminisztratívésiigyviteli éspénzügyiirányítója, akit a közgyűlés elnökségi taggá
vá|aszt titkosan és az elnökség tagjai maguk közül választják meg e tisáségre 5 évesidőtartamra
titkosan.A fótitkár _ e tisztségére,
amennyibena közgyűlés őt ismételtenelnökségi taggá vá|asztottai|ra vá|aszthatő. A főtitkár e minőségéből az elnökség egyszerű szótöbbségi határozatáva|
visszahívhatő,ezzelegyidejűlegelnökségitagságanem szűnik meg.
8.2.

A fotitkárfeladatai:
- gondoskodika közgyűlés ésaz elnökségelékerülő előterjesztések
kidolgozásárő|,a testületi
j
ülések egyzőkönyveinek vezetésétő|,
őrzéséről'
nyilvántartásáról,
- intézkedik a vezetó testületek határozatainak végrehajtásáról, nyilvántartja és ótzi a
határozatokatésbiztosítjaavégrehajtáshozszükségesszemélyiéstárgyi feltételeket,
- vezeti éskezeli a Társaság nyi|vántarÍásait,
iratait,
- gondoskodik a megfelelő munkaszervezet kialakításárő| és munkáltatói jogot gyakorol a
Társaság alkalmazottai felett,
- utalványozási joga van,

'

l8A2O|4.március27-iközgytiléseáltaltörölve:,,(Ajetenalapizabálymódosítással.eg;idejűlegaleköszönőelnöktisztség
betiltése is vál asztassat ti)rténik )

rendszeresenbeszámola közgyűlésnekésaz elnökségnek,felelős a Társaság
tevékenységéről
jóváhagyott költségvetésének,
vagyonának a jogszabályok szerinti gondos, takarékos,
megóvásáért, gy arapításáért,
hatékonyfelhasználásáért,kezeléséért,
gondoskodik a Felügyelő Bizottság által fe|tárt, vagy egyéb úton tudomására jutott
Erről írásbantájékoztatjaazelnököt ésa Felügyelő Bizottság
hiányosságokmegszüntetéséről.
elnökét.
könyveléssel megbízottszemélya
gondoskodik arról, hogy Társaság által a pénzkezeléssel,
társaság pénzkeze|ésiszabá|yzatábanfoglaltak szerint keze|i a pénúáraL gondoskodik a
a pénzkészletelőírás szerinti elhelyezésérő|,vezeti a
bevételekés kiadások teljesítésérő|,
naplófokönyvet.

8.3.

hozott
A fotitkár aközgyú|ésnekésaz elnökségtiék.tartozikfeleiősségge|.Munkáltatói minőségében
döntéseiről, azok meghozatalát követő 10 munkanapon belül tájékoztatjaaz elnökcit, vagy annak
akadá|yoztatásaeseténa leendő, illetve leköszönő elnököt.

9. Képviselet
9.1.

A Társaság képviseletétaz elnök, valamint a főtitkár, ügykörükben pedig az á||andő bizottságok
elnökei látják el.

9.2.

A képviseletellátásasorán:
. az elnök, valamint a főtitkár a Társaság nevénekfeltiintetéseután önállóan,
- azá||andőbizottságokelnökei ügykörükben önállóan,
- egyébmeghatalmazottakpedig, másodmagukkalírnakalá.

A képviseletijogot az elnökség elnöke, illetve a főtitkár önállóan gyakorolja' Az elnök akadá|yoúatásaesetén
a helyettesnekválasztott leendő elnök vagy leköszönő elnök helyettesítiaz elncikt]t.Amennyiben a jogszabá|y
írásbeli alakot kíván meg, rigy a helyettes a másik helyettessel,vagy annak
a nyi|atkozatérvényességéhez
elnökség
bármely tagsáva|együtt ír a|á.
esetén
az
akadá|yortatása
Az elnökség elnöke az elnökség más tagát írásban,eseti meghata|mazással_ a Ptk. szabá|yai szerint meghatalmazhatjakonkrétügyekben történő eljárásra.

10. A bankszámla feletti rendelkezésjoga
A bankszámla feletti rendelkezésjogát az elnök, illetve a főtitkár önállóan gyakorolhada. Az elnök, illetve a
főtitkár köteles igazolt módon, ésszerűidőn belül tájékoztatnia bankszámla felett önállóan rendelkeznijogosult
nem érinti,de a
az ügylet érvényességét
másik tisztségviselőta rendelkezésről,e kötelezettségteljesítése
számítbat.
Társaság feléetikai vétségének
úgy is, hogy az
A bankszámla feletti rendelkezésjogáról az elnökség egyhangúhatározatta|hatétrozathat
határozatábana
egyhangú
elnökség
elnökség bármely kéttagja együttesen,vagy az elnökség egyik tagja ésaz
bankszámla feletti rendelkezésrefeljogosított más személlyel együttesen, vagy az elnökség egyhangú
határozata á|ta| a bakszámla feletti rendelkezésre feljogosított más személyek ketten együttesen
gyakorolhatják'

10

1 1. osszeférhetetlenség
11.1.
A legfőbb Szerv'valamint azigyintéző ésképviseletiszerv határozathozata|ábannemvehetrésztaza személy,
ahatátozat a|apján
aki vagy akinek közeli hozzéttartozőja
a) kötelezettségvagy felelősségalól mentesül,vagy
érdekelt.
b) bármilyenmás előnybenrészesül,illetve a megkötendőjogügyletbenegyébként
Nem minősül előnynek a közhasznű szervezetcél szerinti juttatásai keretébenabárki által megktitésnélkül
igénybevehető nem pénzbeliszolgáltatás, illetve az egyesület á|ta| tagsának,a tagságijogviszony
a|apjánnyújtott, létesítőokiratnak megfelelő célsZerintij uttatás.l 9
11.2.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke Vagy tagja, illetve könywizsgálója az a szemé|y,aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ijgyintéző ésképviseletiszerv elnöke vagy taga (ide nem értveaz egyesület
legfőbb szervénekazontagait, akik tisztségetnem töltenek be),
b) a közhasmú szervezette|e megbizatásán kívüli más tevékenységkifejtéséreirányuló munkaviszonyban
irányuló egyébjogviszonyban áll, ha jogszabá|y másképpnem rendelkezik,
vagy munkavégzésre
c) a közhasznu szervezetcélszerintijuttatásából részesül- kivévea bárki által megkötésnélkül igénybevehető
nem pénzbe|iszo|gá|tatásokat,ésaz egyesületáltal tagsánaka tagsági jogviszony a|apjána létesítő
okiratbanfoglaltaknak megfelelően nyújtottcélszerintijuttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározottszemélyekközeli hozzátartozőja.2o
l1.3.

követő három évignem lehet más közhasznú szervezetvezeÍő
A közhasznű szewezet megszűnését
volt.
az a személy,aki korábbanolyan közhasznúszervezetvezetótisztségviselője
tisztségvise|óje
-,
két
legalább
egy
évig
megszűnésétmege|őző
évben
annak

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az á||ami adó- és vámhatóságnál nyilvántartottadó- és
v ámtartozásátnem egyenlítetteki,
b) amellyel szembenaz á||amiadó- ésvámhatóságjelentős cisszegűadóhiányttárt fel,
c) amellyel szemben az á||ami adó- ésvámhatóság úz|et|ezárásintézkedésta|ka|mazott,yagy úz|et|ezárást
helyettesítőbírságotszabottki,
d) amelynek adőszámátaz á||amiadó- ésvámhatóság az adőzás rendjérő|szóló törvény szerint felfiiggesztette
vagy törölte.
A vezető tisztségviselő,illetve az ennek jeltilt személyköteles valamennyi érintettktjzhasznúszervezetet
előzetesen tájékoúatniarról, hogy ilyen tisztségetegyidejűleg más közhasznú szervezetnélis
betölt.2l

12. Nyilvántartás, nyilvánosságoiratbetekintés

'

19Beillesáve a20|4, március 27-iközgyú|ésá|ta|.
20Beilesztve a20|4. március 27-iközgyú|ésá|ta|.
2l Beillesztve a 20 | 4, rriárcius 27-i közgy úlésá|ta|.

il

A közhasznű szervezeta jelen szerződésbenfoglalt fe|bata|mazásalapján a következő belső szabá|yzatokat
alkotja meg,az itt megállapítottfo szabályok figyelembe vételével'

12.1.)

olyan nyi|vántartásvezetéséről'amelybő| avezető szerv döntésénektarta|ma,időpontja éshatálya'
illetve a döntésttámogatók ésellenzők számaránya(ha lehetségesszemélye)megállapítható.Ennek
fő szabá|yaia következők:
A közgyűlés ésaz elnökségiilésekrőljegyzőkönyvet kell készíteni.
A jegyzőkönyv tartalmazzaaZ
üléshelyétésidejét,napirendjét'a napirendenkívüli felszólalásokat, ajelenlevőket ésaz á|ta|uk
képviselt szavazati jog mértékét.
A jegyzőkönyvből ahatározat tafta|ma,időpontja éshatá|ya a
döntést támogatók és ellenzők számaránya és személyeis megál|apithatő, továbbá az esetleges
különvéleményekis rögzítésrekerülnek.A jegyzőkönyvet az elnök, ésegy * az.ülésenjelen levő,
hitelesítőnekmegválasztott_tagírjaalrá.Ahatározatairól nyilvántartástkell vezetni.A nyilvántartás
tarta|mazzaahatározatszámát,időpontját,tartalmátéshatá|yát.

12.2.)

a vezetó szerv döntéseinek - illetve a döntést megelózően a teruezeteknek- az érintettekkelvaló
közlési, illetve nyilvánosságrahozata|i módjáról. Ennek fő szabá|yaia következők:
A költségvetéstervezetet,közhasznú szervezetévesbeszámolójánaktervezetétésa közhasznúsági
melléklet22tervezetet,valamint más tervezeteketis legkésőbbakozgyúlést15 nappal megelőzően a
Hírlevélben- amely a Társaságlapja- közzé kell tenni ésa Társasághonlapjárais ftjl kell tenni.A
Hírlevelet minden tagnak, pártoló tagnak és tiszteletbeli tagnak, valamint más érdekelteknek
megküldi a Társaság.
Az ülések határozatait, a meghozata|uktő|számított15 napon belül postai útonkell közölni az
érintettekke|'Ezze|egyidejűleg a Hírlevélbenis közzé kell tenni a meghozotthatározatokszövegét,
tovéhbá fel kell azt tenni egyidejűleg a Társaság honlapjára is, ahol a határozat mindaddig
megtekinthető,arníghatályban van. A közzététe|nél15 napnál rövidebb határidőt akkor köteles a
Társaság teljesíteni,amennyibenazt a hozott határozatjellege megköveteli. A Hírlevélbenmeg kell
jelentetni ésa Társaság honlapjára fel kell tenni a bejegyző végzéskézhezvételét
követő 3 napon
belül az a|apszabá|yt,továbbá az e|fogadásukatkövető 15 napon belül az Társaság működésérre
vonatkozó szabá|yzatokat.A Hírlevélbenésa honlaponkerülnek kozzététe|re
atervezettprogramok
más a Társaságműk<jdésével
kapcsolatosinformációk, a beszámoló,a közhasznúságimelléklet23
és
közhasznú beszámoló tervezetis. Az iratokbaa c. pont szerint történhetaz iratbetekintésa Társaság
székhelyén.

12.3.\

akozhasznű szervezet műk<idésével
kapcsolatosankeletkezett iratokba való betekintésrendjéről,
Ennek fő szabá|yaia következők:
A szeweze'tműködésévelkapcsolatbankeletkezett iratokbabÍtrki betekinthet.A betekintésiránti
igénytaz elnökségnekkell bejelenteni,az elnökség lehetőségszerint azonna|,de legkésőbb3
(három) napon belül lehetőségetbiztosít az iratbetekintésre.Az iratokról saját költségérebarki
másolatot készíthet,továbbá a b. pontban foglaltak szerint is megismerheti a Hírlevélben,vagy
honlapon kőzzétett iratok tarta|mát.

12.4.)

a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevételemódjának, beszámolója
közléséneknyilvánosságárő|.
Ennek főbb szabályai a következők:

22Módosítvaa2014. március 27-i közgyú|ésá|ta|,
23Módosítva a20|4, március 27.i közgy ii|ésá|ta|,
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ekza tervezete,továbbá a közgyűlési
A társaságévesbeszámolój ának ésa k<jzhasznűságimellékletén
határozattalelfogadott beszámoló ésközhasznú mellékletmegismerhető a Hírlevélből,továbbá a
Társaság honlapján a |2,2.) pontban foglaltak szerint, továbbá a betekintéslehetségesa 12.3.)
pontban meghatározott f€ltételekkel, illetőleg az iratokból saját költségére bárki másolatot
készíthet.25
ésgazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatás
A Társaság működésével,tevékenységével
határidők megegyezneka közgyűlések ögszehívásának
kell.
Az
értesítési
értesíteni
igénybevevőit
rendjével.
módjának közlése postai úton' és egyidejiileg a Társaság
A szolgáltatás igénybevételének
ésegyidejűlega Társasághonlapjántörténik.
Hírlevelében

13) A beszámoló ésa közhasznúsági mellóklet 2í
A Társaság a működéséről,vagyoni, pénzügyiésjövedelmi helyzetérő|azüzleti év könyveinek |ezérását
napjával, mint mérlegfordulónappa| a jogszabá|yban
követően aziz|eti évutolsó napjáva|,illetve a megsziínés
meghatározottakszerint köte les beszámolót készíteni.
A Társaság a beszámolőjához kapcsolódó közhasznúsági mellékletet is készíta vonatkozó jogszabályok
alapján.A közhasznúságimellékletnekösszhangbankell állnia a számviteli beszámoló adataival.
A beszámo|őt aközgyűlés fogadja el nyilvános ülésén,nyílt,egyszerűtöbbségetigénylő szavazássa|.
A Társaság köteles a beszámolóját ésközhasznúsági mellékletételkészíteni,letétbehelyezni éskizzétenni.21

1'4. Aközhasznű szewezetekfelügyelete
A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adőhatőság, az államháztartásból származő
hiányábanaz A||ami
törvény eltérőrendelkezése
(költségvetési)
támogatásfelhaszná|ásánakellenőrzését
forrásokból juttatott
a
nemzetk<jzi
illetve
költségvetésből,
önkormányzati
vagy
az
á||ami
Számvevőszék,
jogszabá|y
szerinti ellenőrzési szervezet,akozhasznit
támogatásokfelhasználásának ellenőrzéséta külön
ellenőrzéstpedig areáirányadó szabályokszerint azigyészséglátja el.28
működésfelettitörvényességi

15.
15.1.

A Társas ág gazdálkodása
Pénzijgyiforrások:
.
-

tagdíjak'
támogatások,adományok,
pá|yázatok
szátmaző bevételek,gazdá|kodásánakeredménye.
a Társaság tevékenységéből

2aMódosítva a20|4. március 21-iközgyu|és á|tal,
25Módosítva a20|4. március 27-iközgy(i|és á|ta|.
26Módosítva a20|4. március 27-iközgyúlés á|tal.
27Beillesáve a2014. március 27-iközgyii|és á|ta|'
28Módosítva a20|4' niárcius 27-iközgyu|és á|ta|.
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I5' l']' 29Aközcélúadomanygyűjtés
szabályai
A közhasznű szewezet nevébenvagy javára történő adománygyűjtésnem járhat az adományozók' illetőleg
más személyekzak|atásával,
a személyhezfuződőjogokésaz emberiméltóságsérelmével.
juttatott adományokata könyv szerinti, ennek hiányábana szokásos piaci áron
A közhasznű szervezetrészére
kell nyilvántartásbavenni.
A Társaságműködésérőlfolyamatosano
de éventelegalábbegy alkalomma|tájékortatjaa nyilvánosságot.
Az adományozásönkéntes. Azadománvgyűjtésnemjárhat mások zavatásáva|.Zavarásnakminősül különösen
az adományozásra való felhívással megkeresett személy kifejezett elutasítása ellenére torténő ismételt
megkeresése.
Az adományozottköteles tájékoztatniaz adományozőtaz adománygyűjtéscéljáról ésaz ismert adományozót
az adományfelhasználásátil|etően.
Az adomány felhasználásaés az erró| szóló beszámoláS során érvényesülnie
kell a nyilvánosság és az
átlráthatőságfeltételeinek.Ennek érdekébenaz adományozottbeszámol az adományok felhasználásáról. A
Társaság az á|ta|ahaszná|t tájékoztatásieszközökön keresztül - így különösen honlapján, hírlevélben- ad
tájékoztatástműködéséről és az adományok felhaszná|ásáró|' E tájékoztatása közhiteles nyilvántartások
számárabenyújtandóbeszámolón túltovábbi ismertetést
nyújt.
Az adományozot1adományszewezőt,illetve adománygyűjtőt meghata|mazhatadománygyűjtő tevékenység
folytatásával.Az adományszervező más szewezet meghatalmazásábő|végzettadománygyűjtő tevékenységre
további adományszervezőnek m eghatalmazást nem adhat.
Magáningatlanbanadománygyűjtéscsak azingat|anhaszná|őjánakelőzetes bozzájáru|ásával végezhető.
Az adományszetvezés,adománygyűjtésinterneten és telefonos adománygyujtő számokon keresztül is
megvalósítható,s ennek során biztosítaniszükséges,hogy az adományozottszervezetésaz adományszetvező
azonosíthatólegyen. Azazonositás során legalább azadományozottésazadományszervezó nevét,székhelyét,
valamint- amennyibenezekkel rendelkezik- telefonoselérhetőségét
éswebcímét
kell megjelölni.3o
15.2.

A Társaság tevékenységét
évesköltségvetésalapján végzi, gazdá|kodásárő|zátszámadástkészít.

15.3.

A Társaság céljai megvalósításához szükséges pénziigyi források megteremtéseérdekében
vállalkozási tevékenységet
is folytathat.

15.4.

A Társaság tartozásaiértsaját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

16.

A Társaság megszűnik:
.

16.1.

feloszlással
más társadalmi szervezetteltörténő egyesüléssel
feloszlatással
megszűnésénekmegállapításával

A Társaság megszűnéseeseténVagyona a közgyűlés által meghatározott,hasonló közérdekű célok
megvalósításaérdekében
tevékenykedőegyesületre'Társaságra,a|apítványra,vagy más szervezetre
i lletve intézmény
r e szá||.

29Szétmozását
módosította20|4. március 27-iközgyu|és,
30Beillesáve a20|4, március 27.i közgy(i|ésá|taI.

t4

16.2.

A Társaság működéséreaz a|apszabálybanfoglalt rendelkezésekenkívül az Alaptörvény, a Polgári
Törvénykönyv, valamint az egyesülésijogról' a közhasznújogállásról, valaminta civil szervezetek
működésérőléstámogatásáról sző|ő20|1. éviCLXXV. törvény ésa civil szervezetekgazdá|kodása,
ésa közhaszntság egyes kérdéseirőlsző|ő 350120ll. (XII. 30.) Korm. rendelet
az adománygyűjtés
szabá|vai az ir ány adőak.3|

Kelt - módosításokkalegységesszerkezetben- Budapesten,2}L7.decemberl-én
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3l Módosítva a20|4. március 27-iközgyúlés áita|.
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