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ARANYKEZEK Egészségnevelő Közhasznú Egyesület 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  

Alapszabálya,  
 
 

Az ARANYKEZEK Egészségnevelő Közhasznú Egyesület Közgyűlése, az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény, (továbbiakban: Ectv.) által előírt módosításokkal, illetőleg a 
Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) alapján, a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi 
tartalommal fogadta el: 
 
 
I. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 

 
 
(1) ARANYKEZEK Egészségnevelő Közhasznú Egyesület 
 
(1.1) Az Egyesület rövid megnevezése: A.E.K.E. 
 
(1.2) Az Egyesület logója (felszálló galambot formáló kezek, kettős ovális körben 
elhelyezve, melyben az egyesület neve sárga színnel olvasható) 
 

 
 
 
 
 
 
(2) Székhelye: Földhivatali bejegyzés szerinti: HRSZ: 7678/A/448, 
      4026 Debrecen, Darabos utca 18 A szám 5. emelet 28. ajtó,  
      valóságban: 4026 Debrecen Darabos utca 18. 5 emelet 28.  
 
(2.1) Egyesület hivatalos honlapjának címe: www.aranykezek.com 
 
(3) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet 
 
 
II. Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége 
 
(1) Az Egyesület célja- és ezzel összefüggésben Alapszabálya, ill. működésének 
egésze nem áll ellentétben Magyarország Alaptörvényével, az Ectv. és a civil 
szervezetek alapítását, működését, gazdálkodását szabályozó törvényekkel és egyéb 
jogszabályi normákkal. 

 
Az Egyesület célja az emberek segítése, életminőségük javítása:   
- a legkülönbözőbb masszázsformák gyakorlati alkalmazásával, oktatásával, melyek 

elősegítik az egészség megőrzését, a betegségek kezelését, ezt követő 
rehabilitációját (egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi 
rehabilitációs tevékenység folytatása útján)   

- alternatív kezelésformák kompetenciájának legmagasabb szintű továbbadásával, 
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thai masszázs technikák oktatásával, a gyermek-szülő kapcsolatának egy 
rég elfeledett dimenzióinak feltárásával, megtanításával a következő 
generációkkal való megismertetésével, szakmai továbbképzésekkel, 
szükségszerinti nyelvi képzések biztosításával (nevelés és oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés útján), 

- egészség-megőrzési, betegségmegelőzési, illetve szabadidős-sport programok, 
gyógyító-és egészségügyi rehabilitációs tevékenység folytatásával 
(egészségmegőrzésre irányuló rendezvények szervezése útján)  

- az időskorú emberek gondozásával, ellátásával, ápolásával, szociális 
tevékenységek folytatásával (szociális jellegű tevékenységek folytatása útján),   

- pályakezdő fiatal és más hátrányos helyzetű csoportok képzésével, munkához 
segítésévek, 2066 sorszám alatt a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által 
nyilvántartásba vett fogadószervezetként önkéntesek fogadásával, 
közfoglalkoztatásban való részvétellel, részükre gyűjtött adományok fogadásával, 
szétosztásával, a Ectv 25. § szerint (hátrányos helyzetű személyek 
elhelyezkedését elősegítő programok, képzések szervezése útján),  

 
(2) Az Egyesület fenti céljait az alábbi közhasznú tevékenységek folytatásával valósítja 
meg: 
 

- Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi 
rehabilitációs tevékenység körében: 

o Óvodák, iskolák, munkáltatók megkeresése, a különféle masszázs 
technikák jótékony hatásainak széleskörű megismertetése előadások, 
bemutatók tartásával. 

o Kisgyermekkortól az iskolás koron keresztül a felnőttekig, 
egészségnevelési életszemlélet kialakítása, az egészségkultúra 
fejlesztése a feltételek, lehetőségek, szükségletek és életvitel 
figyelembevételével, dietetikus szaktanácsadás nyújtása révén. 

o Veleszületett vagy szerzett betegségekből való felépülők rehabilitációja a 
keleti és nyugati alternatív terápiák elfogadása mellett, elméleti és 
gyakorlati technikák bemutatásával, alkalmazásával, masszázs 
szolgáltatások nyújtásával.  

 
A fenti közhasznú tevékenységeket az Egyesület az alábbi közfeladatokhoz 
kapcsolódóan végzi: 
- a lakosság egészség állapotának javítása, jobb életminőség elősegítése, melynek 
állami közfeladatként történő teljesítését az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 144. § (1) és (2) bekezdései írják elő 
- népegészségügyi tevékenység, az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, 
melyek állami közfeladatként történő teljesítését az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 35. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének e) pontja írják elő. 
 
- az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatás, melynek helyi önkormányzati 
közfeladatként történő ellátását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontja írja elő. 
 
- A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés körében: 

o felnőttképzés keretében, kis csoportos (6-10 fő) foglalkozásokon, vagy 
speciális esetekben egyéni oktatásban továbbképzéseket, tanfolyamokat 
indít, melyek keretében megismerteti az egészséges, a veleszületett, vagy 
szerzett megbetegedésben élőket és a velük foglalkozókat, gondozókat, 
családtagokat képességfejlesztő, bébi- és gyermek Thai masszázs 
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technikákkal, jógával, tornával, tai-csival, és egyéb 
természetes gyógymódokkal, illetve azokat oktatja részükre.  

o az általános és középiskolákban pályaorientációs jelleggel Tini Masszázs 
tanodát szervez, melynek keretein belül oktatja a különféle, prevenciót 
szolgáló masszázs fajtákat, illetve közérdekű önkéntes tevékenységet 
(közösségi szolgálatot) szervezés és bonyolít. 

 
A fenti közhasznú tevékenységeket az Egyesület az alábbi közfeladatokhoz 
kapcsolódóan végzi: 
- általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai nevelés-oktatás, 
felnőttoktatás, melyek állami közfeladatként, alapfeladatként történő teljesítését a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. c), g), h), i), n) pontjai írják 
elő: 
- az egészségmegőrzésre irányuló rendezvények szervezése körében: 

o gyermek- és ifjúságvédelmi programokat szervez,  
o lelki segítségnyújtást, egészség megőrző, szabadidős-sport programokat, 

táborokat szervez 
o életmód tanácsadást nyújt  
o jóga, fitnesz oktatásokat szervez és tart a különféle szellemi-testi 

betegségek megelőzése érdekében, 
 
A fenti közhasznú tevékenységeket az Egyesület az alábbi közfeladatokhoz 
kapcsolódóan végzi: 
 
- az egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, a 
gyermek-és ifjúsági sport támogatása, melynek állami közfeladatként történő ellátását a 
sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c), d) e) pontjai írják elő 
- sport, ifjúsági ügyek, melynek helyi önkormányzati közfeladatként történő ellátását a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 15. pontja írja elő 
 
- a szociális jellegű tevékenységek folytatása körében: 

o szociális gondoskodásra szoruló személyeket segít szakképzettséget nem 
igénylő feladatok ellátása (bevásárlás, higiénés, mentálhigiénés viszonyok 
javításában való közreműködés, stb.) útján.   

o krízishelyzetbe került családokat segít, támogat, szükség szerint 
szakember bevonásával, illetve működésüket tekintve hasonló 
tevékenységeket végző szervezetekkel, önkormányzatokkal szoros 
együttműködést alakít ki  

 
o honlapján keresztül közvetítői hálózatot tart fenn a gondoskodásra 

szoruló, szociálisan rászoruló idősek segítése, támogatása érdekében 
 
A fenti közhasznú tevékenységeket az Egyesület az alábbi közfeladatokhoz 
kapcsolódóan végzi: 
- a családok védelme és családok jólétének erősítése, melynek állami közfeladatként 
történő teljesítését a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 1. § (2) 
bekezdése, 2. § (1) bekezdése, illetve 6. § (1) bekezdése írja elő 
- a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások, melyek helyi 
önkormányzati közfeladatként történő ellátását a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontja írja elő 
 
- a hátrányos helyzetű személyek elhelyezkedését elősegítő programok 
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lebonyolítása, képzések szervezése körében: 
o csökkent munkaképességűek, vakok és gyengén látók, hallássérültek és 

más, a társadalmi életbe nehezen beilleszkedő álláskeresők számára – az 
orvosi alkalmassági vizsgálatok figyelembe vétele mellett – elhelyezkedési 
problémáik megoldása érdekében irodai masszázsra, és egyéb 
masszázstechnikákra való oktatást nyújt, mellyel bővíti az általuk 
betölthető munkakörök körét, vagyis javítja elhelyezkedési esélyeiket. 

 
A fenti közhasznú tevékenységeket az Egyesület az alábbi közfeladatokhoz 
kapcsolódóan végzi: 
- felnőttoktatás, melyek állami közfeladatként, alapfeladatként történő teljesítését a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. n) pontja írja elő 
 
(3) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak igénybevétele és éves 
beszámolóinak, közhasznúsági mellékleteinek nyilvánosságát az Egyesület hivatalos 
honlapján (www.aranykezek.com)  történő közzététel útján, az Egyesület szervei által 
hozott döntéseinek az érintettekkel való közlését, illetve nyilvánosságra hozatalát a 
székhelyén történő kifüggesztésével biztosítja. 
 
(4) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 
 
(5) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak 
közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység 
megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú 
tevékenységére fordítja. 
 
(6) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek 
minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi 
önkormányzati választáson jelölt állítása. 
 
 
III. Az Egyesület tagjai 
 
(1) Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan belföldi és külföldi magán személy, 
(természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet), 
amely támogatja az egyesület céljainak megvalósítását, elfogadja az Alapszabályát, ezt 
belépési nyilatkozatával tanúsítja. Új tag belépéséhez két alapító tag ajánlása 
szükséges, amiről az Elnökség, egyszerű szótöbbséggel dönt. Az egyesület rendes 
tagjai tagsági kártyát kapnak, amelyben a tagdíj befizetése is igazolható. A rendes tagok 
belépési nyilatkozatait, és adatait, valamint a tagdíjfizetést igazoló számlákat, az 
egyesület székhelyén őrzött, és vezetett tagnyilvántartó kartonokon regisztrálja az 
egyesület elnöke, vagy az elnök által ezzel a feladattal megbízott tag. 

(2) Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a belföldi vagy külföldi személy, akinek 
érdemei, munkája alapján a közgyűlés – az egyesület bármely tagjának a javaslatára – 
ezt a címet adományozza. A tiszteletbeli tagok tagságát oklevél vagy a közgyűlés által 
elfogadott más dokumentum (pl. kártya) tanúsítja. 

(3) Az egyesület pártoló tagja lehet: a) Minden olyan természetes személy, aki az 
alapszabályt elfogadja és vállalja az egyesület anyagi támogatását. b) Minden olyan jogi 
személy, amely belépéskor együttműködési megállapodásban kötelezettséget vállal az 

http://www.aranykezek.com/
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egyesület erkölcsi és/vagy anyagi támogatására.  A pártoló tagok által nyújtott 
támogatás felhasználásáról a közgyűlés, illetve annak felhatalmazása alapján az 
Elnökség dönt. 

(4) Az egyesületi tagsági viszony keletkezhet: a) az egyesület alapításával, b) 
belépéssel, c) tiszteletbeli cím adományozásával, d) pártolói tevékenységgel. 

(5) Az Alapszabályban a „tag” megjelölés alatt a rendes tagokat kell érteni, ahol jelen 
szabályzat pártoló vagy tiszteletbeli tagságra utal, a „pártoló tag”, illetve „tiszteletbeli 
tag” megjelölést tünteti fel. 
 
(6) A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 
 
 
IV. Tagsági jogok és kötelezettségek 

 
(1.1.) Az Egyesület tagja jogosult: 
 

a.) részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések 
megvitatását, 

b.) a közgyűlésen felszólalni, kérdéseket fel tenni, észrevételeket tehet, véleményét 
kifejtheti, napirend pontjaira, határozatira javaslatot tehet, 

c.) szavazati jogait gyakorolni, a természetes személy tag személyesen, a nem 
természetes személy tag képviselője útján is, 

d.) javaslatok alapján, megválasztani az Egyesület vezető tisztségviselőit, 
e.) az Egyesület bármely tisztségének betöltésére, ha a törvényben foglalt 

feltételeknek eleget tesz 
f.) meghatározott módon az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni. 
g.) az Elnökség döntése alapján az Egyesület céljait szolgáló továbbképzésen részt 

vehet, 
h.) a tagok 1/10-ének egyetértésével rendkívüli Közgyűlést összehívását 

kezdeményezni,  
i.) betekintést kezdeményezni az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba, 

melyről térítés ellenében másolat készíthető. 
 

(1.2.) A pártoló tag jogai: 
 
a./ az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, 
b./ az Egyesület szerveinek ülésén, közgyűlésén tanácskozási joggal részt vegyen, ott 
felszólaljon, javaslatokat tegyen, 
c./ az Elnökség által meghatározott feltételekkel használja az Egyesület eszközeit,  
d./ részt vegyen az Egyesület rendezvényein. 
 
A pártoló tag az Egyesület vezető tisztségviselőjévé nem választható.  
 
(1.3.) A tiszteletbeli tagnak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs, így az Egyesületben 
jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet – azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag 
jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel 
összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint köteles az Alapszabály 
rendelkezéseit betartani, és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.  
  

(2) Az Egyesület tagja köteles: 
  

a.) az Egyesület Alapszabályát, valamint az Egyesület szervei által hozott 
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határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, 
tiszteletben tartani, 

b.) az Egyesület Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni, 
c.) Az Elnökség javaslatára a bevételi források függvényében változóan, a Közgyűlés 

által évente meghatározott mértékű, havi 500 Forint tagdíjat, - határidőben (félévi 
ütemezéssel, - tárgy év június 30-ig, és december 31-ig) megfizetni. 

 
(3) Az Egyesület valamennyi rendes tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel 
rendelkezik, kivétel, ha jelen Alapszabályzat másképp nem rendelkezik. 
 
(3.1) A tiszteletbeli tag kötelessége az Alapszabály IV. (1.3) pontja, a pártoló tagság 
kötelezettségeit IV. (1.2) pontjai tartalmazza. 
 
(4) Az egyesületi tagság megszűnik: 
 
a./ kilépés, 
b./ törlés, 
c./ lemondás, 
d./ kizárás, illetve a tagsági jogviszony egyesület általi felmondása 
e./ elhalálozás, 
f./ a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése esetén, 
g./ politikai párt országgyűlési vagy helyhatósági képviselő-jelöltsége esetén, 

 
A tag kizárását, kizárólag az Egyesület elnöksége kezdeményezheti, a 
kezdeményezésről a közgyűlés a legközelebbi közgyűlésen dönt akként, hogy az 
érintett tag a határozat hozatalt megelőzően jogosult védekezését írásban, vagy szóban 
előterjeszteni. A kizárásról döntő közgyűlési határozattal szemben a kizárt tag jogosult a 
tudomására jutásától számított 30 napon belül bírósághoz fordulni. Kizárásra kizárólag 
akkor kerülhet sor, ha a kizárási eljárás alá vont tag súlyosan megsérti az Egyesület 
alapszabályában foglalt rendelkezéseket. 
 
A tagsági viszony megszűnése eseteinek szabályozása: 
- A rendes tag és a pártoló tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor 

kiléphet. A kilépés az Elnök részére történt írásos bejelentéssel, azzal megegyező 
időpontban hatályos. Az Elnök a kilépésről szóló nyilatkozat kézhezvételével 
egyidőben törli a tagot az egyesületi tagnyilvántartásból. (a.) 

- Az Egyesület tagjai sorából (kizárólag rendes tagok esetében) törlésre kerül az, 
akinek legalább négy hónapi fizetési hátraléka van és az Elnökség azt 
megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagdíjhátralék megfizetésére és 
az ezt követő 60 napos fizetési póthatáridő eredménytelenül telt el, illetve a törlést 
elrendelő határozatát már közölte a taggal. A felszólításnak ez esetben 
tartalmaznia kell a jogkövetkezményekre, azaz a törlésre való figyelmeztetést. 
Törlésről az Elnökség dönt, a törlést kimondó határozat ellen a kézhezvételtől 
számított 15 napon belül a tag a közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért. A 
fellebbezéseknek a törlés tekintetében halasztó hatálya van. (b.) 

- A tiszteletbeli tagság megszűnik, ha arról a tiszteletbeli tag lemond (c.). 
- Az Egyesületből történő kizárás a közgyűlés hatáskörébe tartozik, amelyről a 

rendes tagot/pártoló tagot értesíteni kötelező. (d.) 
 

A kizárási eljárás megindításának alapjául szolgáló okok: 
- ha a rendes/pártoló tagnak az Egyesületben maradása az Egyesület céljának 

elérését nagymértékben veszélyeztetné 
- a rendes/pártoló tag kötelezettségeit felszólítás ellenére nem teszi meg  
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- rendes/pártoló tag tartósan erkölcstelen életmódot folytat  
- a rendes/pártoló tag alapszabály ellenes magatartást tanúsít. 
 
A kizárást írásbeli határozatba kell foglalni. A határozatnak legalább az alábbiakat kell 

tartalmaznia: 
- az elkövetett kötelezettségszegést, kizárás okát és annak bizonyítékait,  
- a rendes/pártoló tag javára és terhére szolgáló körülményeket és azok 

bizonyítékait,  
- az alkalmazott jogkövetkezményt, a jogorvoslati lehetőségre való 

figyelemfelhívást. 
 
A kizárni kívánt rendes/pártoló tagot a kizáráshoz vezető magatartás tárgyában a 
közgyűlés tartásával meghallgatni köteles, amely meghallgatás során az elnök elé tárja 
a kizárásra irányuló eljárás megindításának okát, következményét. Az eljárás során a 
kizárási eljárás alá vont rendes/pártoló tagot a közgyűlés meghallgatja, 
nyilatkozattételre jogosult védelme érdekében. 
 
Amennyiben a kizárni kívánt rendes/pártoló tag közgyűlésen nem jelenik meg, abban az 
esetben a közgyűlés a kizárni kíván rendes/pártoló tag megjelenése nélkül is határozhat 
a kizárásról, amennyiben a kizárni kívánt rendes/pártoló tag részére a meghallgatás 
időpontjáról írásban, az átvétel igazolására alkalmas módon küldött meghívóban (pl. 
ajánlott, vagy tértivevényes küldemény) erre a lehetőségre figyelmeztették. A kizárást 
indokolni szükséges, amelyet írásbeli határozatba kell foglalni.  
 
A határozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 
- az elkövetett kötelezettségszegést, kizárás okát és annak bizonyítékait,  
- a rendes/pártoló tag javára és terhére szolgáló körülményeket és azok 

bizonyítékait,  
- az alkalmazott jogkövetkezményt, a jogorvoslati lehetőségre való 

figyelemfelhívást. 
 
Az Egyesületből való kizárást megállapító határozatot a kizárt rendes/pártoló tag a Ptk. 

3:35 – 3:37 §-ok alapján bíróság előtt megtámadhatja.  
 
A tagdíj fizetését elmulasztó tagot az Elnökség írásban 15 napos határidővel felhívja az 
elmaradt tagdíj rendezésére. Ezen felhívásban az Elnökség a jelen alapszabályban 
foglalt jogkövetkezményekről is tájékoztatja a tagdíjfizetést elmulasztó tagot, azaz, hogy 
a tagdíj nemfizetés a tagsági jogának megszűnését vonja maga után. A határidő 
eredménytelen elteltét követően - ha a tag a késedelmét alapos okkal kimenteni nem 
tudta - a tagsági jogviszonya törléssel megszűnik. A törlést az Elnökség mondja ki. A 
törlés kimondása esetén a törölt tag jogorvoslattal élhet, melyet írásban - a törlést 
kimondó határozat kézhez vételétől számított 15 napon belül kell az Elnökséghez 
benyújtani. A törlés kimondása ellen benyújtott jogorvoslatról a Közgyűlés dönt. 
 
Kizárás fegyelmi büntetés kiszabásával szűnik meg a tagsági jogviszony, ha tag olyan 
súlyos, esetleg jogszabályba ütköző magatartást tanúsít, ami az Egyesület 
alapszabályában meghatározott célok elérését veszélyezteti, vagy ellentétes az 
alapszabály rendelkezéseivel. A kizárás fegyelmi büntetést az Elnökség szabja ki. A 
fegyelmi büntetés kiszabása esetén a kizárt tag jogorvoslattal élhet, melyet írásban a 
kizárást kimondó határozat kézhezvételét követő 15 napon belül az Elnökséghez kell 
benyújtani. A fegyelmi büntetésként alkalmazott kizárás elleni jogorvoslatról a 
Közgyűlés dönt. 
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A kilépési szándékot közölni kell az elnökséggel. 
 
Az Egyesületből történő kizárás a közgyűlés hatáskörébe tartozik, amelyről a rendes 

tagot/pártoló tagot értesíteni kötelező.  
 
 
V. Az Egyesület szervezetei 
 
Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége.  
Az Egyesület ügyintézői és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az 
Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség irányítja és látja el. Az 
Egyesületvezető tisztségviselői: az Elnökségi tagok és az Elnök. 
 
 
VI. A Közgyűlés 
 
(1) Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy 
alkalommal össze kell hívni. 

(2) A több tagból álló döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv ülései 
nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 

A Közgyűlés nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben 
korlátozható.  A közgyűlési meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően 
legalább 30 naptári nappal meg kell küldeni. A meghívót az Elnök küldi meg a tagok 
részére. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze, a jogi személy nevének, székhelyének, 
ülés idejének, helyszínének és a napirendi pontok megjelölésével, valamennyi  érintett 
értesítésével. A Közgyűlés csak a meghívón szereplő kérdéseket tárgyalhat meg, 
azonban a meghívó kézbesítésétől számított 10 napon belül a tagok a napirendi pontok 
kiegészítését kérhetik az Elnökségtől, a kiegészítés indokolásával.  Ha a napirend 
kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, úgy a 
Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően 
egyszerű többséggel, nyílt szavazással külön dönt a napirend kiegészítésének 
tárgyában. 
 
A Közgyűlés napirend előtt egyszerű szótöbbséggel az Elnök javaslatára levezető 
elnököt, szavazatszámláló bizottságot (egy fő elnök és két fő tag), jegyzőkönyvvezetőt 
és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot megválasztja. Szavazati jogot csak személyesen 
gyakorolhat a tag, vagy szervezet esetén a delegált képviselő. 
 
(3) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
  

a.) az Alapszabály megállapítása, módosítása,  - a jelen lévő tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

b.) az éves költségvetés meghatározása, 
c.)  a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll,  
d.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt, 
e.) az Egyesület tagjainak, pártoló tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a 

tiszteletbeli tagi cím adományozása, visszavonása, 
f.) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és más egyesületi 

szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,  
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g.) a végelszámoló kijelölése, 
h.) az éves beszámoló – ezen belül az Elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről 

szóló jelentésének – és a közhasznúsági melléklet elfogadása, 
i.) az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló 

döntés a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 
határozatával,  

j.) döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról, az Elnökség 
javaslatára, 

k.) Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása, díjjazásának megállapítása, 
l.) az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása. 

 
(3.1) Ha az Elnökség tagjai és az Elnök tisztségből adódó feladatait neki felróható okból 
nem látja el, vagy három egymást követő elnökségi ülésről igazolatlanul marad távol, 
vagy méltatlanná válik a tisztség betöltésére, a tisztségről visszahívható. A Közgyűlés 
az Elnökség tagjainak, és az Elnök visszahívásáról szóló döntéséről, az érintett 
előzetes figyelmeztetése, meghallgatása, részére biztosított védekezésének 
lehetőségek előterjesztésére, és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetését 
követőn kerülhet sor. 
 
(3.2) Elnök, Elnökségi tag visszahívásáról előzetes indoklás után, rendkívüli közgyűlés 
összehívásával az új tisztviselő javaslatával is történhet, melyekről egyidőben kell 
határozni. 
 
(4) A Közgyűlés határozatai:  
 
(5) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő 
jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A 
határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített 
napirendi pontok tekintetében, hely és dátum pontos megjelölésével a jelenlévők 
számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás 
jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. 
 
(6) A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal 
rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza, kivéve, ha az 
Elnökség tagjainak megválasztásáról dönt.  A Közgyűlés személyi kérdéseket érintő 
döntéseket titkos szavazással hozza meg.    
 
(7) A Közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök 
köteles a Közgyűlés és az elnökségi űlés által meghozott határozatokat, 
jegyzőkönyveket a Határozatok Tárába behelyezni. A Határozatok Tára oly módon 
tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés és az Elnökség döntésének 
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha 
lehetséges személye) megállapítható. A jegyzőkönyvet elnökségi ülés esetén az 
Elnökség tagjai, taggyűlés esetén a levezető elnök és az egyesület két erre kijelölt tagja 
hitelesíti. 
 

(8) Az Egyesület tagjai tagsági jogaikat a legfőbb szerv ülésén (közgyűlésen) személyes 
részvétel helyett elektronikus hírközlő eszköz (telefon, videotelefon, internetes telefon, 
internetes videotelefon) igénybevételével is gyakorolhatják. Az Egyesület ügyvezető 
szerve köteles megküldeni az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével 
megtartásra kerülő közgyűlés időpontját arra az e-mail címre, amelyet a tag előzetesen 
személyesen, teljes bizonyító erejű magánokiratban közölt az ügyvezető szervvel. A tag 
köteles a közölt e-mail címről megküldeni azt a telefonszámot, vagy internetes telefon 
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elérhetőséget az ügyvezető szervnek, amelyen elérhető lesz az elektronikus 
hírközlő eszközzel megtartásra kerülő közgyűlés időpontjában. Az elektronikus hírközlő 
eszköz igénybevételével lebonyolításra kerülő közgyűlés időpontjában az Elnökség 
tagjai kötelesek az Elnökség birtokában lévő, konferencia hívásra alkalmas elektronikus 
hírközlő eszközről minden tagot meghívni a konferencia beszélgetésre a tagok által 
közölt elérhetőségeken. A közgyűlés akkor határozatképes, ha legalább a tagok 50%-a 
+ 1 fő bekapcsolódik a konferencia beszélgetésbe és a tagok közötti kommunikáció a 
közgyűlés idején végig kölcsönös és korlátozásmentes. Az elektronikus hírközlő eszköz 
igénybevételével lebonyolításra kerülő közgyűlésen elhangzottakat elektronikus úton 
rögzíteni kell, és jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a közgyűlés levezető elnöke, 
valamint a jegyzőkönyvvezető és a két megválasztott hitelesítő hitelesít. Az aláírt 
jegyzőkönyvet meg kell küldeni elektronikus úton a tagok által fentiek szerint közölt e-
mail címekre (azon tagok részére is, akik a közgyűlésen nem vettek részt). Egyebekben 
az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével lebonyolításra kerülő közgyűlés 
vonatkozásában a személyes részvétellel megtartott közgyűlésre vonatkozó 
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.  
 

(9) Az Egyesület szervei által hozott döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve 
nyilvánosságra hozatali módja: az Egyesület székhelyén, a tagok által hozzáférhető 
helyen történő dokumentumok kifüggesztése. 
 
(10) A közgyűlést össze kell hívni: ha a 
 
- az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 
- az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni, 
- az egyesület céljainak elérése veszélybe került, 
- az egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri 

 
 

VII. Az Elnökség 
 
(1) Az Egyesület ügyvezető szerve a háromtagú Elnökség, - az Elnök, az Alelnök és egy 
Elnökségi tag - amelynek tagjait a döntéshozó szerv egyszerű szótöbbséggel öt év 
időtartamra választja, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti, és nem esik kizáró ok 
alá. Az ügyvezető szerv tagjai jogosultak az Egyesületet önállóan képviselni.      
 
(1.1.) Az Elnökség munkáját önkéntes jelleggel, díjazás nélkül végzi. 

 
(2) Az Elnökség szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal tart ülést.  Az 
Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van.  
 
 
(3) Az ügyvezető szerv határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza 
meg.  A határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. 
 

(4) Az ülések nyilvánosak. Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi 
elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a 
tervezett időpontot megelőzően legalább 8 naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi 
pontok pontos megjelölésével. (Az Elnök jogosult ezt a határidőt 5 napra lerövidíteni) Az 
Elnökség ügyrendjét maga állapítja meg. 

 

(4.1) Az egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni - ha a 
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határozatokat nem foglalják külön dokumentumba -  tartalmaznia kell az 
üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét. A jegyzőkönyvet elnökségi ülés 
esetén az elnökség tagjai, taggyűlés esetén a levezető elnök és az egyesület két erre 
kijelölt tagja írja alá. Az Elnökség határozatait az érintettekkel igazolható módon közölni 
kell. Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Tárába 
behelyezni. A Határozatok Tára oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az 
Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. 
 

(5) Az Elnökség feladatai és hatásköre: 
 

a.) a Közgyűlések között irányítja az egyesület munkáját, 
b.) javaslatokat készít az egyesület tevékenységét, gazdálkodását meghatározó 

kérdésekben, és ezeket jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti,    
c.) összehívja a Közgyűléseket, elkészíti annak napi rendjét22, 
d.) dönt az új tagok felvételéről, 
e.) előkészíti a tárgy évi beszámolót és közhasznúsági melléklet tervezetét az elnöki 

véglegesítésre, majd Közgyűlés jóváhagyása után felhelyeztet az Egyesület 
internetes honlapjára, és az (Ectv. 46. § (1) bek). szerint letétbe helyeztetni és 
közzé tenni,  

f.) konzultációs feladatokat lát el társ szervezetekkel, intézményekkel,  
g.) Közgyűlésen kötelesek részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos 

kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről 
beszámolni. 

h.) végrehajtja azokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés megbízza, dönt minden 
olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy az Elnök 
kizárólagos hatáskörébe. 
 

(6) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 
 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával; 
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 
 

(7) A lemondási szándékot az Elnöknek címzett írásos nyilatkozatában, vagy igazolható 
módon az Elnökség ülésén jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Amely esetekben a 
Közgyűlés új Elnökségi tagot választ. Az időközben választott új Elnökségi tag 
megbízatása a már hivatalban lévő Elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig 
szól. 
 
 
VIII. Az Elnök 
 
(1) Az ügyvezető szerv Elnökét maga választja tagjai közül egyszerű szótöbbséggel öt 
év időtartamra.  
 
(2) Az Elnök hatásköre és feladatai: 
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a.) összehívja az ügyvezető szervet, írásban, igazolható módon, bármikor, de 

legalább félévente egyszer, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely 

az elnökség hatáskörébe tartozik. 

b.) ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely 

elnökségi tag összehívhatja, 

c.) kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört 

gyakorol, 

d.) kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait, vezeti az egyesület 

tagnyilvántartását, vezeti és őrzi a Határozatok tárát,  

e.) gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról, 
f.) éves beszámoló tervezetének elkészítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés 

elé terjesztése, 
 
 

g.) betekintést biztosít előzetes időpont egyeztetést követően, munkaidőben, - az 
Egyesület székhelyén elhelyezett, az Egyesület működésével kapcsolatban 
keletkezett összes iratokba, - a beszámolóba, a közhasznúsági mellékletbe 
melyekről térítés ellenében azokról másolat készíthető, 

h.) a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, 
i.) az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg 

bíróság előtt, 
j.) felvilágosítást, tájékoztatást ad az Egyesület tevékenységéről, 

k.) gondoskodik a döntéshozó és az ügyvezető szerv határozatainak a törvényi 

előírásoknak megfelelő kihirdetéséről, annak végrehajtásáról. 

 
(3) Az Egyesület bankszámlája felett rendelkezési joggal az Elnök és egy Elnökségi tag 
együttes aláírásával rendelkezhet, vagy meghatalmazás alapján a Ptk. 6:15. § szerinti 
jognyilatkozat birtokában. 
 
(4) Az elnöknek az intézkedéseit a döntéshozó szerv vagy az ügyvezető szerv 
döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület 
érdekeivel összhangban. 
 
 
IX. Összeférhetetlenségi szabályok:  
 
(1) A vezető tisztségviselőkkel szembeni követelmények és kizáró okok, továbbá az 
összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések: 
 
- Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

- Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a 
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A 
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni 
kell. 

- A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 
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- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen 
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás 
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet. 

- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
A döntéshozó szerv (közgyűlés), valamint az ügyvezető szerv (elnökség) 
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján. 

a) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. 

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

(3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, 
aki 

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja 
(ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem 
töltenek be), 

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

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület 
által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak 
megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást –, illetve 

d) d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója 

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

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

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

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

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

(4) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt 
 
(5) A Btk. 61. §. (2) bekezdésének i.) pontjában foglaltak szerint az Egyesület vezető 
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tisztségviselője nem lehet a közügyek gyakorlásától eltiltott személy. 
 
 
X. A Felügyelő Bizottság 
  
(1) Az Egyesület, mint civil szervezet éves bevétele az ötvenmillió forintot nem haladja 
meg, ezért az Ectv. 40. § és 41. § megjelölt a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv 
létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel az Ectv. -ben meghatározott 
összeget meghaladja, a Közgyűlés gondoskodik az alapszabály megfelelő 
módosításáról és felügyelő szerv megválasztásáról. 
 
(2) Kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes 
személy, vagy ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja. 
 
 
XI. Az Egyesület működése és gazdálkodása 
 
(1) Az Egyesület, mint civil szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló 
határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. 
  
(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből, pályázatok útján 
nyert, vagy működési költségei fedezésére kapott támogatásokból és esetleges egyéb 
jövedelmekből gazdálkodik. 
 
(3) A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 
felelnek. 
 
(4) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára 
alapították. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a 
létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem 
veszélyeztetve végez. 
 
(5) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával 
felel. 
 
Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 
tevékenység végzésére jogosult. Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően 
használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget 
nem juttathat. 

 
 
(6) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az 
Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 
 
(7) Az Egyesületre vonatkozó irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályok az Ectv, 
28.§- 30.§ az irányadók, ennek értelmében az Egyesület az adott üzleti év 
mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezi,  -  saját 
honlapján, (aranykezek.com) keresztül közzéteszi az Elnök által elkészített, a 
Közgyűlésen elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét, az 
érintettekkel való közlése, nyilvánosságra hozatali módja a II. (3) bekezdés szerint. 
 
(8) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést. 
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(9) Az egyesület szervei által hozott határozatokat az érintettekkel a határozat 
meghozatalát követően 15 napon belül írásban közölni kell. A közlés a határozatot hozó 
szerv vezetőjének - a közgyűlési határozatok vonatkozásában pedig az elnöknek - a 
kötelessége. Az Elnök az egyesület beszámolóit, vezető szervének döntéseit, 
működésének, szolgáltatásai igénybevételének módját az Egyesület székhelyén 
elhelyezett hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel köteles közzétenni. 
 

(10) Az Egyesületnek a számviteli törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján - 
az elnök által készített - éves beszámolóját a döntéshozó szerv hagyja jóvá. A 
közgyűlés az éves beszámoló jóváhagyásáról egyszerű többséggel, nyílt szavazással 
határoz.  Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági mellékletet készíteni. Az elnök által készített közhasznúsági melléklet 
elfogadása a döntéshozó szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági 
mellékletben be kell mutatni az Egyesület által végzett közhasznú tevékenységeket, 
ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás 
megállapításához szükséges az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint az 
Egyesületek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32.§-ban 
meghatározott adatokat, mutatókat. 

 
(11) Az egyesület működésével kapcsolatos iratok az Egyesület elnökének jelenlétében 
előzetes egyeztetés után 3 napon belül az iratok őrzési helyén megtekinthetőek. Az 
iratbetekintésre vonatkozó kérést az Egyesület elnökénél kell kezdeményezni és annak 
teljesítéséért szintén az Egyesület elnöke a felelős. Az Egyesület irataiba bárki 
betekinthet.   
 

 

XII. Az Egyesület megszűnése  
 
(1) Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és 
csak egyesületekre válhat szét. Az Egyesület megszűnik, ha  

- célját megvalósította  
- céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg 
- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 
(2) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után 
fennmaradó vagyon a 2011. évi CLXXV. törvény 10/A § értelmében a Nemzeti 
Együttműködési Alap tulajdonába kerül. 
 
 
XIII. Záró rendelkezések 
 
(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetőleg a 
további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók, annak 
keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat. 
 
(2) Az Elnök köteles, az Egyesület Alapszabályát a módosításokkal a Debreceni 
Törvényszéknek a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges 
mellékletekkel együtt mielőbb benyújtania. 
 
(3) Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok, a székhelyen, 2010. december 18. 
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napján tartott Alakuló Közgyűlése egyhangú határozattal hagyta jóvá. 
 
(4)  A 2011. január 23. napján, az új alakuló gyűlés a módosított  Alapszabályt a KGY 
1/2011 számú határozata alapján egyhangúlag elfogadta. 
 
(5) A 2011. február 08. napján az Alapszabály módosító Közgyűlés a módosításokkal az 
Alapszabályt a KGY 2/2011 számú határozata alapján egyhangúlag elfogadta. 
 
(6) A 2011. február 27. napján az Alapszabály módosító Közgyűlés a dőlt betűvel 
nyomtatott módosításokkal az Alapszabályt a KGY 3/2011 számú határozata alapján 
egyhangúlag elfogadta. 
 
(7) A 2012. október hónap 10. napján a Közgyűlés egyhangúan elfogadta a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalat, - KGY 2/2012 számon rögzített- 
Alapszabályát.  
 
(8) A 2014. március hónap 22. napján a Debrecen, Darabos utca 18. szám alatt 
megtartott Közgyűlésén az Egyesület Alapszabályát egységes szerkezetbe foglalt 
aláhúzott, vastag betűkkel kiemelt módosított szövegével – KGY 2/2014 számon 
egyhangúlag elfogadta. 
 
(9) A 2014. május hónap 30. napján a Debrecen, Darabos utca 18. szám alatt 
megtartott Alapszabály módosító Közgyűlésén az Egyesület Alapszabályát egységes 
szerkezetbe foglalt aláhúzott, vastag betűkkel kiemelt szövegével – KGY 3/2014 
számon egyhangúlag elfogadta. 
 
(10) A 2015. január hónap 8. napján a Debrecen, Darabos utca 18. szám alatt 
megtartott Alapszabály módosító Közgyűlésén az Egyesület Alapszabályát egységes 
szerkezetbe foglalt aláhúzott, vastag betűkkel kiemelt szövegével – KGY 1/2015 
számon egyhangúlag elfogadta. 
 
(11) A 2015. február hónap 19. napján a Debrecen, Darabos utca 18. szám alatt 
megtartott Alapszabály módosító Közgyűlésén az Egyesület Alapszabályát egységes 
szerkezetbe foglalt aláhúzott, vastag betűkkel kiemelt szövegével – KGY 3/2015 
számon egyhangúlag elfogadta. 
 
(12) A 2015. április hónap 20. napján a Debrecen, Darabos utca 18. szám alatt 
megtartott Alapszabály módosító Közgyűlésén az Egyesület Alapszabályát egységes 
szerkezetbe foglalt aláhúzott, vastag betűkkel kiemelt szövegével – KGY 4/2015 
számon egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Záradék: 

A 2011. évi CLXXXI. törvény 38.§ (2) bekezdés szerint: alulírott Szilágyi Gábor, mint az 
Aranykezek Egészségnevelő Közhasznú Egyesület Elnöke igazolom, hogy a létesítő 
okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások 
alapján hatályos tartalmának.  

Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat: 

- preambulum 

- II. (1), (2), (3), (5), 

- III. (1), (3), (6), 
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- IV. (1.2.), (11.1.), (2), (4), (5), (6), 

- V. 

- VI. (1), (2), (3), (3.2), (5), (6), (7), (8), (9), (10),  

- VII. (1), (1.1), (1.2), (2), (3), (4.1), (5), (6), (7), 

- VIII. (1), (2), (3), (4), 

- IX. (1), (3), (5) 

- X. (1), (2), 

- XI. (4), (7), (9), (10), (11) 

- XII. (1), (2), (3), (4) 

- XIII. (1), (8), (9), (10), 

pontjainak változása adott okot. 

 

 

Kelt: Debrecenben, 2015. április 20. napján  

 
  

 

  

           Toók László hitelesítő                  Szilágyi Gábor elnök 
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