
ARANYKEZEK Egeszsegnevelo Kozhasznu Egyesulet
modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt

Alapszabalya,
(melyben a valtozasokat tartalmazo adatokat alahuzott, vastag,

doltbetuvel emeltiik ki)

Az ARANYKEZEK Egeszsegnevelo Kozhasznu Egyesulet Kozgyulese, az egyesulesi
jogrol, a kbzhasznu jogallasrol a civil szervezetek mukbdeserol es tamogatasarol szolo
2011. evi CLXXV. tb'rveny, (tovabbiakban: Ectv.) altal eloirt modositasokkal, illetoleg a
Magyar Kb'ztarsasag Polgari Torvenykonyverol szolo 2013. evi V. torveny
(tovabbiakban: Ptk.) alapjan, a mai napon az egyesulet Alapszabalyat az alabbi
tartalommal fogadta el:

I. Az Egyesiilet neve, szekhelve es jogallasa

(1) ARANYKEZEK Egeszsegnevelo Kozhasznu Egyesulet

(1.1)Az Egyesulet rbvid megnevezese: A.E.K.E.

(1.2) Az Egyesulet logoja (felszallo galambot formalo kezek, kettos ovalis korben
elhelyezve, melyben az egyesulet neve sarga szinnel olvashato)

(2) Szekhelve: Foldhivatali beiegyzes szerinti: HRSZ: 33335/42,
valosaqban: 4033 Debrecen, Kard utca 49.szam

(2.1) Egyesulet hivatalos honlapjanak cime: www.aranykezek.com

(3)Az Egyesulet jogi szemely, kozhasznu szervezet

II. Az Egyesiilet celja es kozhasznu tevekenysege

(1) Az Egyesulet celja- es ezzel osszefuggesben Alapszabalya, ill. mukodesenek
egesze nem all ellentetben Magyarorszag Alaptbrvenyevel, az Ectv. es a civil
szervezetek alapitasat, mukodeset, gazdalkodasat szabalyozo torvenyekkel es egyeb
jogszabalyi normakkal.

Az Egyesulet celja az emberek segitese, eletminoseguk javitasa:
a legkulonbozobb masszazsformak gyakorlati alkalmazasaval, oktatasaval, melyek
elosegitik az egeszseg megorzeset, a betegsegek kezeleset, ezt kbveto
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rehabilitaciojat (egeszsegmegorzes, betegsegmegelozes, gyogyito-, egeszsegugyi
rehabilitacios tevekenyseg folytatasa utjan)
alternativ kezelesformak kompetenciajanak legmagasabb szintu tovabbadasaval,
thai masszazs technikak oktatasaval, a gyermek-szulo kapcsolatanak egy reg
elfeledett dimenzioinak feltarasaval, megtanitasaval a kovetkezo generaciokkal
valo megismertetesevel, szakmai tovabbkepzesekkel, szuksegszerinti nyelvi
kepzesek biztositasaval (neveles es oktatas, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes
utjan),
egeszseg-megorzesi, betegsegmegelozesi, illetve szabadidos-sport programok,
gyogyito-es egeszsegugyi rehabilitacios tevekenyseg folytatasaval
(egeszsegmegorzesre iranyulo rendezvenyek szervezese utjan)
az idoskoru emberek gondozasaval, ellatasaval, apolasaval, szocialis
tevekenysegek folytatasaval (szocialis jellegu tevekenysegek folytatasa utjan),
palyakezdo fiatal es mas hatranyos helyzetu csoportok kepzesevel, munkahoz
segitesevek, 2066 sorszam alatt a Nemzeti Eroforras Miniszterium altal
nyilvantartasba vett fogadoszervezetkent bnkentesek fogadasaval,
kozfoglalkoztatasban valo reszvetellel, reszukre gyujtott adomanyok fogadasaval,
szetosztasaval, a Ectv 25. § szerint (hatranyos helyzetu szemelyek
elhelyezkedeset elosegito programok, kepzesek szervezese utjan),

(2) Az Egyesulet fenti celjait az alabbi kozhasznu tevekenysegek folytatasaval valositja
meg:

- Az egeszsegmegorzes, betegsegmegelozes, gyogyito-, egeszsegugyi
rehabilitacios tevekenyseg koreben:

o Ovodak, iskolak, munkaltatok megkeresese, a kulb'nfele masszazs
technikak jotekony hatasainak szeleskoru megismertetese eloadasok,
bemutatok tartasaval.

o Kisgyermekkortol az iskolas koron keresztul a felnottekig,
egeszsegnevelesi eletszemlelet kialakitasa, az egeszsegkultura
fejlesztese a feltetelek, lehetosegek, szuksegletek es eletvitel
figyelembevetelevel, dietetikus szaktanacsadas nyujtasa reven.

o Veleszuletett vagy szerzett betegsegekbol valo felepulok rehahilitarirSja a
keleti es nyugati alternativ terapiak elfogadasa mellett, elmeleti es
gyakorlati technikak bemutatasaval, alkalmazasaval, masszazs
szolgaltatasok nyujtasaval.

A fenti kozhasznu tevekenysegeket az Egyesulet az alabbi kozfeladatokhoz
kapcsolodoan vegzi:
- a lakossag egeszseg allapotanak javltasa, jobb eletminoseg elosegitese, melynek
allami kozfeladatkent tb'rteno teljesiteset az egeszsegugyrol szolo 1997. evi CLIV.
torveny 144. § (1) es (2) bekezdesei irjak elo
- nepegeszsegiigyi tevekenyseg, az egeszseg fejlesztese, betegsegek megelozese,
melyek allami kozfeladatkent tbrteno teljesiteset az egeszsegugyrol szolo 1997. evi
CLIV. torveny 35. § (1) bekezdese es (2) bekezdesenek e) pontja irjak elo.

- az egeszseges eletmod segiteset celzo szolgaltatas, melynek helyi bnkormanyzati
kozfeladatkent torteno ellatasat a Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szolo 2011. evi
CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdesenek 4. pontja irja elo.

- A neveles es oktatas, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes koreben:
o felnottkepzes kereteben, kis csoportos (6-10 fo) foglalkozasokon, vagy

specialis esetekben egyeni oktatasban tovabbkepzeseket, tanfolyamokat
indit, melyek kereteben megismerteti az egeszseges, a veleszuletett, vagy



szerzett megbetegedesben eloket es a veluk foglalkozokat, gondozokat,
csaladtagokat kepessegfejleszto, bebi- es gyermek Thai masszazs
technikakkal, jogaval, tornaval, tai-csival, es egyeb termeszetes
gyogymodokkal, illetve azokat oktatja reszukre.

o az altalanos es kozepiskolakban palyaorientacios jelleggel Tini Masszazs
tanodat szervez, melynek keretein belul oktatja a kulonfele, prevenciot
szolgalo masszazs fajtakat, illetve kozerdeku onkentes tevekenyseget
(kozossegi szolgalatot) szervezes es bonyolit.

A fenti kbzhasznu tevekenysegeket az Egyesulet az alabbi kozfeladatokhoz
kapcsolodoan vegzi:
- altalanos iskolai, gimnaziumi, szakkbzepiskolai, szakiskolai neveles-oktatas,
felnottoktatas, melyek allami kozfeladatkent, alapfeladatkent torteno teljesiteset a
nemzeti koznevelesrol szolo 2011. evi CXC. torveny 4. § 1. c), g), h), i), n) pontjai irjak
elo:

az egeszsegmegorzesre iranyulo rendezvenyek szervezese koreben:
o gyermek- es ifjusagvedelmi programokat szervez,
o lelki segitsegnyujtast, egeszseg megorzo, szabadidos-sport programokat,

taborokat szervez
o eletmod tanacsadast nyujt
o joga, fitnesz oktatasokat szervez es tart a kulonfele szellemi-testi

betegsegek megelozese erdekeben,

A fenti kozhasznu tevekenysegeket az Egyesulet az alabbi kozfeladatokhoz
kapcsolodoan vegzi:

- az egeszseges eletmod es szabadidosport gyakorlasa felteteleinek megteremtese, a
gyermek-es ifjusagi sport tamogatasa, melynek allami kozfeladatkent torteno ellatasat a
sportrol szolo 2004. evi I. torveny 49. § c), d) e) pontjai irjak elo
- sport, ifjusagi ugyek, melynek helyi bnkormanyzati kozfeladatkent torteno ellatasat a
Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1)
bekezdesenek 15. pontja irja elo

- a szocialis jellegu tevekenysegek folytatasa koreben:
o szocialis gondoskodasra szorulo szemelyeket segit szakkepzettseget nem

igenylo feladatok ellatasa (bevasarlas, higienes, mentalhigienes viszonyok
javitasaban valo kozremukodes, stb.) utjan.

o krizishelyzetbe kerult csaladokat segit, tamogat, szukseg szerint
szakember bevonasaval, illetve mukodesuket tekintve hasonlo
tevekenysegeket vegzo szervezetekkel, bnkormanyzatokkal szoros
egyuttmukodest alakit ki

o honlapjan keresztul kbzvetitoi halozatot tart fenn a gondoskodasra
szorulo, szocialisan raszorulo idosek segitese, tamogatasa erdekeben

A fenti kozhasznu tevekenysegeket az Egyesulet az alabbi kozfeladatokhoz
kapcsolodoan vegzi:
- a csaladok vedelme es csaladok joletenek erositese, melynek allami kozfeladatkent
torteno teljesiteset a csaladok vedelmerol szolo 2011. evi CCXI. torveny 1. § (2)
bekezdese, 2. § (1) bekezdese, illetve 6. § (1) bekezdese irja elo
- a szocialis, gyermekvedelmi es gyermekjoleti szolgaltatasok. melyek helyi
onkormanyzati kozfeladatkent torteno ellatasat a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol
szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdesenek 8. pontja irja elo



a hatranyos helyzetu szemelyek elhelyezkedeset elosegito programok
lebonyolitasa, kepzesek szervezese kbreben:

o csbkkent munkakepesseguek, vakok es gyengen latok, hallasserultek es
mas, a tarsadalmi eletbe nehezen beilleszkedb allaskeresbk szamara - az
orvosi alkalmassagi vizsgalatok figyelembe vetele mellett - elhelyezkedesi
problemaik megoldasa erdekeben irodai masszazsra, es egyeb
masszazstechnikakra valo oktatast nyujt, mellyel bbviti az altaluk
betblthetb munkakbrbk kbret, vagyis javitja elhelyezkedesi eselyeiket.

A fenti kbzhasznu tevekenysegeket az Egyesulet az alabbi kbzfeladatokhoz
kapcsolodoan vegzi:

felnottoktatas, melyek allami kozfeladatkent, alapfeladatkent torteno teljesiteset a
nemzeti koznevelesrol szolo 2011. evi CXC. torveny 4. § 1. n) pontja irja elo

(3) Az Egyesulet mukodesenek, szolgaltatasainak igenybevetele es eves
beszamoloinak, kozhasznusagi mellekleteinek nyilvanossagat az Egyesulet hivatalos
honlapjan (www.aranykezek.com) torteno kozzetetel utjan, az Egyesulet szervei altal
hozott donteseinek az erintettekkel valo kozleset, illetve nyilvanossagra hozatalat a
szekhelyen torteno kifuggesztesevel biztositja.

(4) Az Egyesulet, mint kozhasznu szervezet nem zarja ki, hogy tagjain kivul mas is
reszesulhessen a kozhasznu szolgaltatasaibol.

(5) Az Egyesulet, mint kozhasznu szervezet gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseget csak
kozhasznu vagy a letesito okiratban meghatarozott alapcel szerinti tevekenyseg
megvalositasat nem veszelyeztetve vegez. Az Egyesulet gazdalkodasa soran elert
eredmenyet nem osztja fel, azt a letesito okirataban meghatarozott kozhasznu
tevekenysegere forditja.

(6) Az Egyesulet kb'zvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partoktol
fuggetlen es azoknak anyagi tamogatast
minosul a partpolitikai tevekenyseg, toval
onkormanyzati valasztason jelolt allitasa.

fuggetlen es azoknak anyagi tamogatast nem nvuit. Kbzvetlen oolitikai tevekenvsenn^k
mfnasui a partpolitikai tevekenyseg, tovabba orszaggyulesi kepviseloi, megyei, fovarosi

III. Az Eqyesiilet tagjai

(1) Az Egyesulet rendes tagja lehet minden olyan belfbldi es kulfbldi magan szemely,
(termeszetes szemely, jogi szemely, jogi szemelyiseggel nem rendelkezo szervezet),
amely tamogatja az egyesulet celjainak megvalositasat, elfogadja az Alapszabalyat, ezt
belepesi nyilatkozataval tanusitja. Uj tag belepesehez ket alapito tag ajanlasa
szukseges, amirol az Elnokseg, egyszeru szotobbseggel dont. Az egyesulet rendes
tagjai tagsagi kartyat kapnak, amelyben a tagdij befizetese is igazolhato. A rendes tagok
belepesi nyilatkozatait, es adatait, valamint a tagdijfizetest igazolo szamlakat, az
egyesulet szekhelyen orzbtt, es vezetett tagnyilvantarto kartonokon regisztralja az
egyesulet elnoke, vagy az elnb'k altal ezzel a feladattal megbizott tag.

(2) Az egyesulet tiszteletbeli tagja lehet az a belfbldi vagy kulfbldi szemely, akinek
erdemei, munkaja alapjan a kbzgyules - az egyesulet barmely tagjanak a javaclatara -

ezt a cimet adomanyozza. A tiszteletbeli tagok tagsagat oklevel vagy a kbzgyules altal
elfogadott mas dokumentum (pi. kartya) tanusitja.

(3) Az egyesulet partolo tagja lehet: a) Minden olyan termeszetes szemely, aki az
alapszabalyt elfogadja es vallalja az egyesulet anyagi tamogatasat. b) Minden olyan jogi
szemely, amely belepeskor egyuttmukbdesi megallapodasban kbtelezettseget vallal az
egyesulet erkblcsi es/vagy anyagi tamogatasara. A partolo tagok altal nyujtott
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tamogatas felhasznalasarol a kozgyules, illetve annak felhatalmazasa alapjan az
Elnokseg dbnt.

(4) Az egyesuleti tagsagi viszony keletkezhet: a) az egyesulet alapitasaval, b)
belepessel, c) tiszteletbeli cim adomanyozasaval, d) partoloi tevekenyseggel.

(5) Az Alapszabalyban a ,,tag" megjeloles alatt a rendes tagokat kell erteni, ahol jelen
szabalyzat partolo vagy tiszteletbeli tagsagra utal, a ,,partol6 tag", illetve ,,tiszteletbeli
tag" megjelblest tunteti fel.

(6) Atagok szemelyere vonatkozo adatok nem nyilvanosak.

IV. Tagsagi jogok es kotelezettsegek

(1.1.) Az Egyesulet tagja jogosult:

a.) reszt venni az Egyesulet rendezvenyein, kezdemenyezni egyes kerdesek
megvitatasat,

b.) a kozgyulesen felszolalni, kerdeseket fel tenni, eszreveteleket tehet, velemenyet
kifejtheti, napirend pontjaira, hatarozatira javaslatot tehet,

c.) szavazati jogait gyakorolni, a termeszetes szemely tag szemelyesen, a nem
termeszetes szemely tag kepviseloje utjan is,

d.) javaslatok alapjan, megvalasztani az Egyesulet vezeto tisztsegviseloit,
e.) az Egyesulet barmely tisztsegenek betoltesere, ha a torvenyben foglalt

felteteleknek eleget tesz
f.) meghatarozott modon az Egyesulet szolgaltatasait igenybe venni.
g.) az Elnokseg dontese alapjan az Egyesulet celjait szolgalo tovabbkepzesen reszt

vehet,
h.) a tagok 1/10-enek egyetertesevel rendkivuli Kozgyulest osszehivasat

kezdemenyezni,
i.) betekintest kezdemenyezni az Egyesulet mukodesevel kapcsolatos iratokba,

melyrol terites elleneben masolat keszitheto.

(1.2.) A partolo tag jogai:

a./ az Egyesulet tevekenysegeben csak vagyoni hozzajarulassal vesz reszt,
b./ az Egyesulet szerveinek iilesen, kozgyulesen tanacskozasi joggal reszt vegyen, ott
felszolaljon, javaslatokat tegyen,
c.l az Elnokseg altal meghatarozott feltetelekkel hasznalja az Egyesulet eszkozeit,
d./ reszt vegyen az Egyesulet rendezvenyein.

A partolo tag az Egyesulet vezeto tisztsegviselojeve nem valaszthato.

(1.3.) A tiszteletbeli tagnak tagdijfizetesi kbtelezettsege nines, igy az Egyesuletben
jogokat es kotelezettsegeket nem keletkeztet - azzal a kivetellel, hogy a tiszteletbeli tag
jogosult a Kozgyulesen reszt venni, felszolalni, velemenyet az adott kerdessel
bsszefuggesben kinyilvanitani es javaslatot tenni, valamint koteles az Alapszabaly
rendelkezeseit betartani, es az Egyesulet erdekeivel osszhangban tevekenykedni.

(2) Az Egyesulet tagja koteles:

a.) az Egyesulet Alapszabalyat, valamint az Egyesulet szervel clltal hOZOtt
hatarozatokat megtartani, az Egyesulet celjat es szellemiseget, tiszteletben
tartani,

b.) az Egyesulet Kozgyulesenek a tagokra nezve kotelezo hatarozatok szerint eljarni,
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c.) Az Elnbkseg javaslatara a beveteli forrasok fuggvenyeben valtozoan, a Kbzgyules
altal evente meghatarozott merteku, havi 500 Forint tagdijat, - hataridbben (felevi
utemezessel, - targy ev junius 30-ig, es december 31-ig) megfizetni.

(3) Az Egyesulet valamennyi rendes tagja egyenlb jogokkal es kbtelezettsegekkel
rendelkezik, kivetel, ha jelen Alapszabalyzat maskepp nem rendelkezik.

(3.1) A tiszteletbeli tag kbtelessege az Alapszabaly IV. (1.3) pontja, a partolo tagsag
kbtelezettsegeit IV. (1.2) pontjai tartalmazza.

(4) Az egyesuleti tagsag megszunik:

a./ kilepes,
b./ torles,
c.l lemondas,
d./ kizaras, illetve a tagsagi jogviszony egyesulet altali felmondasa
e./elhalalozas,
f./ a jogi szemely tag jogutod nelkuli megszunese eseten,
g./ politikai part orszaggyulesi vagy helyhatosagi kepviselo-jelbltsege eseten,

A tag kizarasat, kizarolag az Egyesulet elnoksege kezdemenyezheti, a
kezdemenyezesrol a kbzgyules a legkozelebbi kozgyulesen dbnt akkent, hogy az
erintett tag a hatarozat hozatalt megelozoen jogosult vedekezeset irasban, vagy szoban
eloterjeszteni. A kizarasrol donto kozgyulesi hatarozattal szemben a kizart tag jogosult a
tudomasara jutasatol szamitott 30 napon belul birosaghoz fordulni. Kizarasra kizarolag
akkor kerulhet sor, ha a kizarasi eljaras ala vont tag sulyosan megserti az Egyesulet
alapszabalyaban foglalt rendelkezeseket.

A tagsagi viszony megszunese eseteinek szabalyozasa:
A rendes tag es a partolo tag az Egyesuletbol irasbeli bejelentessel barmikor
kilephet. A kilepes az Elnok reszere tbrtent irasos bejelentessel, azzal megegyezo
idopontban hatalyos. Az Elnok a kilepesrol szolo nyilatkozat kezhezvetelevel
egyidoben tbrli a tagot az egyesuleti tagnyilvantartasbol. (a.)
Az Egyesulet tagjai sorabol (kizarolag rendes tagok eseteben) torlesre kerul az,
akinek legalabb negy honapi fizetesi hatraleka van es az Elnokseg azt
megelozoen irasban, igazolhato modon felhivta a tagdijhatralek megfizetesere es
az ezt koveto 60 napos fizetesi pothatarido eredmenytelenul telt el, illetve a tbrlest
elrendelo hatarozatat mar kozolte a taggal. A felszolitasnak ez esetben
tartalmaznia kell a jogkbvetkezmenyekre, azaz a torlesre valo figyelmeztetest.
Tbrlesrol az Elnokseg ddnt, a torlest kimondo hatarozat ellen a kezhezveteltol
szamitott 15 napon belul a tag a kb'zgyuleshez fordulhat jogorvoslatert. A
fellebbezeseknek a torles tekinteteben halaszto hatalya van. (b.)
A tiszteletbeli tagsag megszunik, ha arrol a tiszteletbeli tag lemond (c.).
Az Egyesuletbol torteno kizaras a kbzgyules hataskbrebe tartozik, amelyrol a
rendes tagot/partolo tagot ertesiteni kbtelezo. (d.)

A kizarasi eljaras meginditasanak alapjau! szolgalo okok:
ha a rendes/partolo tagnak az Egyesuletben maradasa az Egyesulet celjanak
elereset nagymertekben veszelyeztetne
a rendes/partolo tag kbtelezettsegeit felszolitas elleneie iiein IBSZ'I rney
rendes/partolo tag tartosan erkblcstelen eletmodot folytat
a rendes/partolo tag alapszabaly ellenes magatartast tanusit.

A kizarast irasbeli hatarozatba kell foglalni. A hatarozatnak legalabb az alabbiakat kell



tartalmaznia:
az elkbvetett kbtelezettsegszegest, kizaras okat es annak bizonyitekait,
a rendes/partolo tag javara es terhere szolgalo korulmenyeket es azok
bizonyitekait,
az alkalmazott jogkbvetkezmenyt, a jogorvoslati lehetbsegre valo
figyelemfelhivast.

A kizarni kivant rendes/partolo tagot a kizarashoz vezetb magatartas targyaban a
kbzgyules tartasaval meghallgatni kbteles, amely meghallgatas soran az elnbk ele tarja
a kizarasra iranyulo eljaras meginditasanak okat, kbvetkezmenyet. Az eljaras soran a
kizarasi eljaras ala vont rendes/partolo tagot a kbzgyules meghallgatja,
nyilatkozattetelre jogosult vedelme erdekeben.

Amennyiben a kizarni kivant rendes/partolo tag kbzgyulesen nem jelenik meg, abban az
esetben a kbzgyules a kizarni kivan rendes/partolo tag megjelenese nelkul is hatarozhat
a kizarasrol, amennyiben a kizarni kivant rendes/partolo tag reszere a meghallgatas
idbpontjarol irasban, az atvetel igazolasara alkalmas modon kuldbtt meghivoban (pi.
ajanlott, vagy tertivevenyes kuldemeny) erre a lehetosegre figyelmeztettek. A kizarast
indokolni szukseges, amelyet irasbeli hatarozatba kell foglalni.

A hatarozatnak legalabb az alabbiakat kell tartalmaznia:
az elkovetett kotelezettsegszegest, kizaras okat es annak bizonyitekait,
a rendes/partolo tag javara es terhere szolgalo korulmenyeket es azok
bizonyitekait,
az alkalmazott jogkovetkezmenyt, a jogorvoslati lehetosegre valo
figyelemfelhivast.

Az Egyesuletbbl valo kizarast megallapito hatarozatot a kizart rendes/partolo tag a Ptk.
3:35 - 3:37 §-ok alapjan birosag elbtt megtamadhatja.

A tagdij fizeteset elmulaszto tagot az Elnbkseg irasban 15 napos hataridbvel felhivja az
elmaradt tagdij rendezesere. Ezen felhivasban az Elnbkseg a jelen alapszabalyban
foglalt jogkbvetkezmenyekrbl is tajekoztatja a tagdijfizetest elmulaszto tagot, azaz, hogy
a tagdfj nemfizetes a tagsagi joganak megszuneset vonja maga utan. A hatarido
eredmenytelen elteltet kbvetben - ha a tag a kesedelmet alapos okkal kimenteni nem
tudta - a tagsagi jogviszonya tbrlessel megszunik. A tbrlest az Elnbkseg mondja ki. A
tbrles kimondasa eseten a tbrblt tag jogorvoslattal elhet, melyet irasban - a tbrlest
kimondo hatarozat kezhez veteletbl szamitott 15 napon belul kell az Elnbkseghez
benyujtani. A tbrles kimondasa ellen benyujtott jogorvoslatrol a Kbzgyules dbnt.

Kizaras fegyelmi buntetes kiszabasaval szunik meg a tagsagi jogviszony, ha tag olyan
sulyos, esetleg jogszabalyba utkbzb magatartast tanusit, ami az Egyesulet
alapszabalyaban meghatarozott celok elereset veszelyezteti, vagy clienteles az
alapszabaly rendelkezeseivel. A kizaras fegyelmi buntetest az Elnbkseg szabja ki. A
fegyelmi buntetes kiszabasa eseten a kizart tag jogorvoslattal elhet, melyet irasban a
kizarast kimondo hatarozat kezhezvetelet kbvetb 15 napon belul az Elnbkseghez kell
benyujtani. A fegyelmi bunteteskent alkalmazott kizaras elleni jogorvoslatrol a
Kbzgyules dbnt.

A kilepesi szandekot kbzblni kell az elnbkseggel.

Az Egyesuletbbl tbrtenb kizaras a kbzgyules hataskbrebe tartozik, amelyrol a rendes
tagot/partolo tagot ertesiteni kbtelezb.



V. Az Egyesiilet szervezetei

Az Egyesulet legfbbb dbnteshozo szerve a Kbzgyules, amely a tagok bsszessege.
Az Egyesulet ugyintezbi es kepviseleti teendbit, illetve a napi ugyviteli feladatokat az
Egyesulet ugyintezb kepviselb szerve, az Elnbkseg iranyitja es latja el. Az
Egyesuletvezetb tisztsegviselbi: az Elnbksegi tagok es az Elnbk.

VI. A Kozgyules

(1) Az Egyesulet donteshozo szerve a Kozgyules, amelyet evente legalabb egy
alkalommal bssze kell hlvni.

(2) A tbbb tagbol allo donteshozo szerv, valamint az ugyvezetb szerv ulesei
nyilvanosak, amely nyilvanossag jogszabalyban meghatarozott esetekben korlatozhato.

A Kozgyules nyilvanos, amely nyilvanossag jogszabalyban meghatarozott esetekben
korlatozhato. A kbzgyulesi meghivot a tagoknak a tervezett idbpontot megelozoen
legalabb 30 naptari nappal meg kell kuldeni. A meghivot az Elnok kuldi meg a tagok
reszere. A Kozgyulest az Elnokseg hivja b'ssze, a jogi szemely nevenek, szekhelyenek,
ules idejenek, helyszinenek es a napirendi pontok megjelblesevel, valamennyi erintett
ertesitesevel. A Kozgyules csak a meghivon szereplo kerdeseket targyalhat meg,
azonban a meghivo kezbesitesetol szamitott 10 napon belul a tagok a napirendi pontok
kiegesziteset kerhetik az Elnoksegtol, a kiegeszites indokolasaval. Ha a napirend
kiegeszitese iranti kerelemrol az Elnokseg nem dont vagy azt elutasitja, ugy a
Kozgyules a napirend elfogadasarol szolo hatarozat meghozatalat megelozoen
egyszeru tobbseggel, nyilt szavazassal kulon dont a napirend kiegeszitesenek
targyaban.

A Kozgyules napirend elott egyszeru szotbbbseggel az Elnok javaslatara levezeto
elnokot, szavazatszamlalo bizottsagot (egy fo elnok es ket fo tag), jegyzokb'nyvvezetot
es a jegyzokbnyvet hitelesito ket tagot megvalasztja. Szavazati jogot csak szemelvesen
gyakorolhat a tag, vagy szervezet eseten adelegalt kepviselo.

(3) A Kozgyules hataskbrebe tartozik:

a.) az Alapszabaly megallapitasa, mbdositasa, - a jelen levb tagok haromnegyedes
szotbbbseggel hozott hatarozata szukseges.

b.) az eves kbltsegvetes meghatarozasa,
c.) a vezetb tisztsegviselb feletti munkaltatoi jogok gyakorlasa, ha a vezeto

tisztsegviselb az egyesulettel munkaviszonyban all,
d.) olyan szerzbdes megkbtesenek jovahagyasa, amelyet az egyesulet sajat tagjaval,

vezetb tisztsegviselbjevel vagy ezek hozzatartozojaval kbt,
e.) az Egyesulet tagjainak, partolo tagjainak sorabol tbrtenb kizaras, illetbleg a

tiszteletbeli tagi cim adomanyozasa, visszavonasa,
f.) a jelenlegi es korabbi egyesuleti tagok, a vezetb tisztsegviselbk es mas egyesuleti

szervek tagjai elleni karteritesi igenyek ervenyesiteserbl valo dbntes,
g.) a vegelszamolo kijelblese,
h.) az eves beszamolo - ezen belul az Elnbksegnek az egyesulet vagyoni helyzeterbl

szolo jelentesenek - es a kbzhasznusagi melleklet elfogadasa,
i.) az egyesulet celjanak modositasahoz es az egyesulet megszuneserol szolo

dbntes a szavazati joggal rendelkezb tagok haromnegyedes szotbbbseggel hozott
hatarozataval,
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j.) dbntes a tagdij bsszegenek es esedekessegenek megallapitasarol, az Elnbkseg
javaslatara,

k.) Elnbkseg tagjai es az Elnbk megvalasztasa, dijjazasanak megallapitasa,
I.) az Elnbkseg tagjai es az Elnbk visszahivasa.

(3.1) Ha az Elnbkseg tagjai es az Elnbk tisztsegbbl adodo feladatait neki felrohato okbol
nem latja el, vagy harom egymast kbvetb elnbksegi ulesrbl igazolatlanul marad tavol,
vagy meltatlanna valik a tisztseg betbltesere, a tisztsegrbl visszahivhato. A Kbzgyules
az Elnbkseg tagjainak, es az Elnbk visszahivasarol szolo dbnteserbl, az erintett
elbzetes figyelmeztetese, meghallgatasa, reszere biztositott vedekezesenek
lehetbsegek elbterjesztesere, es az enyhitb vagy mentb kbrulmenyek ismerteteset
kbvetbn kerulhet sor.

(3.2) Elnbk, Elnbksegi tag visszahivasarol elozetes indoklas utan, rendkivuli kbzgyules
bsszehivasaval az uj tisztviselo javaslataval is tbrtenhet, melyekrol egyidoben kell
hatarozni.

(4) A Kbzgyules hatarozatai:

(5) A kbzgyules akkor hatarozatkepes, ha a szavazasra jogosult tagok 50 %-a + egy fb
jelen van. A hatarozatkepesseget minden hatarozathozatalnal vizsgalni kell. A
hatarozatkeptelenseg miatt megismetelt Kbzgyules az eredeti meghivoban rbgzitett
napirendi pontok tekinteteben, hely es datum pontos megjelblesevel a jelenlevbk
szamatol fuggetlenul hatarozatkepes abban az esetben, ha a tavolmaradas
jogkbvetkezmenyeire a tagok figyelmet a meghivoban kifejezetten felhivtak.

(6) A kbzgyules hataskbrebe tartozo ugyekben hatarozatait a jelenlevb, szavazati joggal
rendelkezb tagok egyszeru szotbbbsegevel, nyilt szavazassal hozza, kiveve, ha az
Elnbkseg tagjainak megvalasztasarol dbnt. A Kbzgyules szemelyi kerdeseket erintb
dbnteseket titkos szavazassal hozza meg.

(7) A Kbzgyulesi hatarozatot az erintettekkel igazolhato modon kbzblni kell. Az Elnbk
kbteles a Kbzgyules es az elnoksegj ules altal meghozott hatarozatokat,
jegyzbkbnyveket a Hatarozatok Taraba behelyezni. A Hatarozatok Tara oly modon
tartalmazza a hatarozatokat, hogy abbol a Kbzgyules es az Elnbkseg dbntesenek
tartalma, idbpontja es hatalya, illetve a dbntest tamogatok es ellenzbk szamaranya (ha
lehetseges szemelye) megallapithato. A jegyzbkbnyvet elnbksegi ules eseten az
Elnbkseg tagjai, taggyules eseten a levezeto elnbk es az egyesulet ket erre kijelblt tagja
hitelesiti.

(8) Az Egyesulet tagjai tagsagi jogaikat a legfbbb szerv ulesen (kbzgyulesen) szemelyes
reszvetel helyett elektronikus hirkbzlb eszkbz (telefon, videotelefon, internetes telefon,
internetes videotelefon) igenybevetelevel is gyakorolhatjak. Az Egyesulet ugyvezetb
szerve kbteles megkuldeni az elektronikus hirkbzlb eszkbz igenybevetelevel
megtartasra kerulb kbzgyules idbpontjat arra az e-mail cimre, amelyet a tag elbzetesen
szemelyesen, teljes bizonyito ereju maganokiratban kbzblt az ugyvezetb szervvel. A tag
kbteles a kbzblt e-mail cimrbl megkuldeni azt a telefonszamot, vagy internetes telefon
elerhetbseget az ugyvezetb szervnek, amelyen elerhetb lesz az elektronikus hirkbzlb
eszkbzzel megtartasra kerulb kbzgyules idbpontjaban. Az elektronikus hirkbzlb eszkbz
igenybevetelevel lebonyolitasra kerulb kbzgyules idbpontjaban az Elnbkseg tagjai
kbtelesek az Elnbkseg birtokaban levb, konferenciahivasra alkalmab elykliuniKus
hirkbzlb eszkbzrbl minden tagot meghivni a konferenciabeszelgetesre a tagok altal
kbzblt elerhetbsegeken. A kbzgyules akkor hatarozatkepes, ha legalabb a tagok 50%-a
+ 1 fb bekapcsolodik a konferenciabeszelgetesbe es a tagok kbzbtti kommunikacio a



kbzgyules idejen vegig kblcsbnbs es korlatozasmentes. Az elektronikus hfrkbzlo eszkbz
igenybevetelevel lebonyolitasra kerulo kbzgyulesen elhangzottakat elektronikus uton
rbgziteni kell, es jegyzbkbnyvet kell felvenni, amelyet a kbzgyules levezeto elnbke,
valamint a jegyzbkbnyvvezetb es a ket megvalasztott hitelesitb hitelesit. Az alairt
jegyzokonyvet meg kell kuldeni elektronikus uton a tagok altal fentiek szerint kbzblt e-
mail cimekre (azon tagok reszere is, akik a kozgyulesen nem vettek reszt). Egyebekben
az elektronikus hirkbzlb eszkoz igenybevetelevel lebonyolitasra kerulo kozgyules
vonatkozasaban a szemelyes reszvetellel megtartott kbzgyulesre vonatkozo
rendelkezeseket kell megfelelben alkalmazni.

(9) Az Egyesulet szervei altal hozott dbnteseknek az erintettekkel valo kbzlesi, illetve
nyilvanossagra hozatali modja: az Egyesulet szekhelyen, a tagok altal hozzaferheto
helyen tbrteno dokumentumok kifuggesztese.

(10) A kozgyulest b'ssze kell hivni: ha a

- az egyesulet vagyona az esedekes tartozasokat nem fedezi,
- az egyesulet elorelathatolag nem lesz kepes a tartozasokat esedekessegkor

teljesiteni,
- az egyesulet celjainak elerese veszelybe kerult,
- az egyesulet tagjainak legalabb egytizede az ok es a eel megjelolesevel keri

VII. Az Elnokseg

(1) Az Egyesulet ugyvezeto szerve a haromtagu Elnokseg, - az Elnbk, az Alelnok es egy
Elnoksegi tag - amelynek tagjait a donteshozo szerv egyszeru szotobbseggel bt ev
idbtartamra valasztja, aki a tbrvenyben elbirt felteteleket teljesiti, es nem esik kizaro ok
ala. Az ugyvezeto szerv tagjai jogosultak az Egyesuletet bnalloan kepviselni.

(1.1.)Az Elnokseg munkajat bnkentes jelleggel, dijazas nelkul vegzi.

(2) Az Elnokseg szukseg szerint, de felevente legalabb egy alkalommal tart ulest. Az
Elnokseg ulese hatarozatkepes, ha azon az elnoksegi tagok tbbb mint fele jelen van.

(3) Az ugyvezeto szerv hatarozatait nyilt szavazassal, egyszeru szotobbseggel hozza
meg. A hatarozatot az erintettekkel igazolhato modon kbzblni kell.

(4) Az ulesek nyilvanosak. Az elnoksegi ulest az Elnbk hivja bssze valamennyi
elnoksegi tag elozetes irasbeli ertesitesevel. A meghivot az elnoksegi tagoknak a
tervezett idbpontot megelozoen legalabb 8 naptari nappal meg kell kuldeni, a napirendi
pontok pontos megjelolesevel. (Az Elnbk jogosult ezt a hataridbt 5 napra lerbviditeni) Az
Elnokseg ugyrendjet maga allapitja meg.

(4.1) Az egyesulet valamennyi szerve uleserbl jegyzokonyvet kell kesziteni - ha a
hatarozatokat nem foglaljak kulbn dokumentumba - tartalmaznia kell az uleseken
elfogadott hatarozatok pontos szbveget. A jegyzokonyvet elnoksegi dies eseten az
elnbkseg tagjai, taggyules eseten a levezeto elnbk es az egyesulet ket erre kijelblt tagja
irja ala. Az Elnbkseg hatarozatait az erintettekkel igazolhato modon KOzuliii Kyll. Az
Elnbk kbteles az Elnbkseg altal meghozott hatarozatokat a Hatarozatok Taraba
behelyezni. A Hatarozatok Tara oly modon tartalmazza a hatarozatokat, hogy abbol az
Elnbkseg dbntesenek tartalma, idbpontja es hatalya, illetve a dbntest tamogatbk es
ellenzbk szamaranya (ha lehetseges szemelye) megallapithato.
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(5) Az Elnokseg feladatai es hataskore:

a.) a Kb'zgyulesek kozott iranyitja az egyesulet munkajat,
b.) javaslatokat keszit az egyesulet tevekenyseget, gazdalkodasat meghatarozo

kerdesekben, es ezeket jovahagyasra a Kozgyules ele terjeszti,
c.) osszehivja a Kbzgyuleseket, elkesziti annak napi rendjet22,
d.) dbnt az uj tagok felvetelerol,
e.) elokesziti a targy evi beszamolot es kozhasznusagi melleklet tervezetet az elnbki

veglegesitesre, majd Kozgyules jovahagyasa utan felhelyeztet az Egyesulet
internetes honlapjara, es az (Ectv. 46. § (1) bek). szerint letetbe helyeztetni es
kbzze tenni,

f.) konzultacios feladatokat lat el tars szervezetekkel, intezmenyekkel,
g.) Kbzgyulesen kbtelesek reszt venni, a kbzgyulesen az egyesulettel kapcsolatos

kerdesekre valaszolni, az egyesulet tevekenysegerol es gazdasagi helyzeterol
beszamolni.

h.) vegrehajtja azokat a feladatokat, amelyekkel a Kozgyules megbizza, dbnt minden
olyan egyeb kerdesben, amely nem tartozik a Kozgyules vagy az Elnok
kizarolagos hataskorebe.

(6) Megszunik a vezeto tisztsegviseloi megbizatas:

a) hatarozott ideju megbizatas eseten a megbizas idotartamanak lejartaval;
b) megszunteto feltetelhez kotott megbizatas eseten a feltetel bekovetkezesevel;
c) visszahivassal;
d) lemondassal;
e) a vezeto tisztsegviselo halalaval vagy jogutod nelkuli megszunesevel;
f) a vezeto tisztsegviselo cselekvokepessegenek a tevekenysege ellatasahoz

szukseges korben tbrteno korlatozasaval;
g) a vezeto tisztsegviselovel szembeni kizaro vagy bsszeferhetetlensegi ok

bekbvetkeztevel.

(7) A lemondasi szandekot az Elnoknek cimzett irasos nyilatkozataban, vagy igazolhato
modon az Elnokseg ulesen jegyzokonyvben kell rbgziteni. Amely esetekben a
Kozgyules uj Elnoksegi tagot valaszt. Az idokozben valasztott uj Elnoksegi tag
megbizatasa a mar hivatalban levo Elnoksegi tagok mandatumaval egyezo idopontig
szol.

VIII. Az Elnok

(1) Az iigyvezeto szerv Elnbket maga valasztja tagjai kbzul egyszeru szotbbbseggel 6t
ev idotartamra.

(2) Az Elnok hataskore es feladatai:

a.) bsszehivja az ugyvezeto szervet, irasban, igazolhato modon, barmikor, de
legalabb felevente egyszer, ha olyan kerdesben szukseges dontest hozni, amely
az elnokseg hataskorebe tartozik.

b.) ha az elnbk megbizatasa barmely okbol megszunik, az elnbkseget barmely
elnoksegi tag bsszehivhatja,

c.) kezeli az egyesulet penzeszkozeit, ennek kereteben utalvanyozasi jogkbrt
gyakorol,
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d.) kezeli az egyesulet iratait, beveteli es kiadasi bizonylatait, vezeti az egyesulet
tagnyilvantartasat, vezeti es orzi a Hatarozatok tarat,

e.) gondoskodik a Kbzgyules es az Elnbkseg hatarozatainak vegrehajtasarol,
f.) eves beszamolo tervezetenek elkeszitese, es jovahagyas celjabol a Kozgyules

ele terjesztese,

g.) betekintest biztosit elozetes idopont egyeztetest kbvetoen, munkaidoben, - az
Egyesulet szekhelyen elhelyezett, az Egyesulet mukbdesevel kapcsolatban-
keletkezett bsszes iratokba, - a beszamoloba, a kozhasznusagi mellekletbe
melyekrol terites elleneben azokrol masolat keszitheto,

h.) a munkaltatoi jogok gyakorlasa az Egyesulet munkavallaloi felett,
i.) az Egyesulet kepviselete harmadik szemelyekkel szemben es hatosagok, illetoleg

birosag elott,
j.) felvilagositast, tajekoztatast ad az Egyesulet tevekenysegerol,
k.) gondoskodik a dbnteshozo es az ugyvezeto szerv hatarozatainak a tbrvenyi

eloirasoknak megfelelo kihirdeteserol, annak vegrehajtasarol.

(3) Az Egyesulet bankszamlaja felett rendelkezesi joggal az Elnbk es egy Elnoksegi tag
egyuttes alairasaval rendelkezhet, vagy meghatalmazas alapjan a Ptk. 6:15. § szerinti
jognyilatkozat birtokaban.

(4) Az elnoknek az intezkedeseit a donteshozo szerv vagy az ugyvezeto szerv
dontesenek megfeleloen kell megtennie, dbntes hianyaban pedig az egyesulet
erdekeivel bsszhangban.

IX. Osszeferhetetlensegi szabalyok:

(1) A vezeto tisztsegviselokkel szembeni kovetelmenyek es kizaro okok, tovabba az
bsszeferhetetlensegre vonatkozo rendelkezesek:

Vezeto tisztsegviselo az a nagykoru szemely lehet, akinek cselekvokepesseget a
tevekenysege ellatasahoz szukseges korben nem korlatoztak.
Ha a vezeto tisztsegviselo jogi szemely, a jogi szemely koteles kijelblni azt a
termeszetes szemelyt, aki a vezeto tisztsegviseloi feladatokat neveben ellatja. A
vezeto tisztsegviselokre vonatkozo szabalyokat a kijelblt szemelyre is alkalmazni
kell.
A vezeto tisztsegviselo ugyvezetesi feladatait szemelyesen koteles ellatni.
Nem lehet vezeto tisztsegviselo az, akit buncselekmeny elkovetese miatt
jogerosen szabadsagvesztes buntetesre iteltek, amig a buntetett eloelethez
fuzodo hatranyos kbvetkezmenyek alol nem mentesult.
Nem lehet vezeto tisztsegviselo az, akit e foglalkozastol jogerosen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozastol jogeros biroi itelettel eltiltottak, az eltiltas hatalya alatt az
iteletben megjelolt tevekenyseget folytato jogi szemely vezeto tisztsegviseloje
nem lehet.
Az eltiltast kimondo hatarozatban megszabott idotartamig nem lehet vezeto
tisztsegviselo az, akit eltiltottak a vezeto tisztsegviseloi tevekenysegtol.

A donteshozo szerv (kozgyules), valamint az ugyvezeto szerv
hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a szemely, aki vagy akinek kbzeli
hozzatartozoja a hatarozat alapjan.
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a) barmilyen mas elonyben reszesul, illetve a megkbtendb jogugyletben egyebkent
erdekelt.

(2) Nem minbsul elbnynek a kbzhasznu szervezet eel szerinti juttatasai kereteben a
barki altal megkbtes nelkul igenybe vehetb nem penzbeli szolgaltatas, illetve az
egyesulet altal tagjanak, a tagsagi jogviszony alapjan nyujtott, letesitb okiratnak
megfelelb eel szerinti juttatas.

(3) Nem lehet a felugyelb szerv elnbke vagy tagja, illetve kbnyvvizsgaloja az a szemely,
aki

a) a dbnteshozo szerv, illetve az ugyintezb es kepviseleti szerv elnoke vagy tagja
(ide nem ertve az egyesulet legfbbb szervenek azon tagjait, akik tisztseget nem
tbltenek be),

b) a kozhasznu szervezettel a megbizatasan kivuli mas tevekenyseg kifejtesere
iranyulo munkaviszonyban vagy munkavegzesre iranyulo egyeb jogviszonyban
all, ha jogszabaly maskepp nem rendelkezik,

c) a kozhasznu szervezet eel szerinti juttatasabol reszesul - kiveve a barki altal
megkotes nelkul igenybe veheto nem penzbeli szolgaltatasokat, es az egyesulet
altal tagjanak a tagsagi jogviszony alapjan a letesito okiratban foglaltaknak
megfeleloen nyujtott alapcel szerinti juttatast-, illetve

d) d) az a)-c) pontban meghatarozott szemelyek kozeli hozzatartozoja

A kozhasznu szervezet megszuneset koveto harom evig nem lehet mas kozhasznu
szervezet vezeto tisztsegviseloje az a szemely, aki korabban olyan kozhasznu
szervezet vezeto tisztsegviseloje volt - annak megszuneset megelozo ket evben
legalabb egy evig,

a) amely jogutod nelkul szunt meg ugy, hogy az allami ado- es vamhatosagnal
nyilvantartott ado- es vamtartozasat nem egyenlitette ki,

b) amellyel szemben az allami ado- es vamhatosag jelentos osszegu adohianyt tart
fel,

c) amellyel szemben az allami ado- es vamhatosag uzletlezaras intezkedest
alkalmazott, vagy uzletlezarast helyettesito birsagot szabott ki,

d) amelynek adoszamat az allami ado- es vamhatosag az adozas rendjerol szolo
torveny szerint felfuggesztette, illetoleg tbrblte.

(4) A vezeto tisztsegviselo, illetve az ennek jelblt szemely kbteles valamennyi erintett
kozhasznu szervezetet elozetesen tajekoztatni arrol, hogy ilyen tisztseget egyidejuleg
mas kozhasznu szervezetnel is betblt

(5) A Btk. 61. §. (2) bekezdesenek i.) pontjaban foglaltak szerint az Egyesulet vezeto
tisztsegviseloje nem lehet a kbzugyek gyakorlasatol eltiltott szemely.

X. A Feluqyelo Bizottsag

(1) Az Egyesulet, mint civil szervezet eves bevetele az btvenmillio forintot nem haladja
meg, ezert az Ectv. 40. § es 41. § megjelblt a vezeto szervtol elkulbnult felugyelo szerv
letrehozasa nem szukseges. Amennyiben az eves bevetel az Ectv. -ben meghatarozott
bsszeget meghaladja, a Kbzgyules gondoskodik az alapszabaly megfelelo
modositasarol es felugyelo szerv megvalasztasarol.

(2) Kbtelezo felugyelobizottsagot letrehozni, ha a tagok tbbb mintfele nem termeszetes
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szemely, vagy ha a tagsag letszama a szaz fbt meghaladja.

XI. Az Egyesiilet mukodese es gazdalkodasa

(1) Az Egyesulet, mint civil szervezet tevekenyseget a nyilvantartasba vetelrol szolo
hatarozat jogerbre emelkedese napjan kezdheti meg.

(2) Az Egyesulet tagdijaibol, reszere juttatott tamogato befizetesekbbl, palyazatok utjan
nyert, vagy mukbdesi kbltsegei fedezesere kapott tamogatasokbol es esetleges egyeb
jbvedelmekbbl gazdalkodik.

(3) Atagok a tagdij megfizetesen till az Egyesulet tartozasaiert sajat vagyonukkal nem
felelnek.

(4) Az Egyesuletet a tagok elsbdlegesen nem gazdasagi tevekenyseg celjara
alapitottak. Az Egyesulet gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseget csak kbzhasznu vagy a
letesito okiratban meghatarozott alapcel szerinti tevekenyseg megvalositasat nem
veszelyeztetve vegez.

(5) Az Egyesulet a vagyonaval onalloan gazdalkodik, tartozasaiert sajat vagyonaval
felel.

Az Egyesulet az egyesuleti eel megvalositasaval kbzvetlenul osszefuggo gazdasagi
tevekenyseg vegzesere jogosult. Az Egyesulet vagyonat celjanak megfeleloen
hasznalhatja, vagyonat nem oszthatja fel tagjai kbzbtt, es a tagok reszere nyereseget
nem juttathat.

(6) Az Egyesulet gazdalkodasa soran elert eredmenyet nem osztja fel, azt az
Alapszabalyban meghatarozott tevekenysegere forditja.

(7) Az Egyesuletre vonatkozo iranyado beszamolasi es nyilvantartasi szabalyok az Ectv,
28.§- 30.§ az iranyadok, ennek ertelmeben az bgyesulet az adott uzleti ev
merlegfordulo napjat koveto b'todik honap utolso napjaig letetbe helyezi, - sajat
honlapjan, (aranykezek.com) keresztul kbzzeteszi az Elnbk altal elkeszitett, a
Kbzgyulesen elfogadott beszamolojat, valamint kbzhasznusagi mellekletet, az
erintettekkel valo kbzlese, nyilvanossagra hozatali modja a II. (3) bekezdes szerint.

(8) Az Egyesulet mukodese felett az ugyeszseg gyakorol tbrvenyessegi ellenbrzest.

(9) Az egyesulet szervei altal hozott hatarozatokat az erintettekkel a hatarozat
meghozatalat kbvetben 15 napon belul irasban kbzblni kell. Akbzles a hatarozatot hozo
szerv vezetbjenek - a kbzgyulesi hatarozatok vonatkozasaban pedig az elnbknek - a
kbtelessege. Az Elnbk az egyesulet beszamoloit, vezetb szervenek dbnteseit,
mukbdesenek, szolgaltatasai igenybevetelenek modjat az Egyesulet szekhelyen
elhelyezett hirdetbtablan tbrtenb kifuggesztessel kbteles kbzzetenni.

(10) Az Egyesuletnek a szamviteli tbrveny es a vonatkozo egyeb jogszabalyok alapjan -
az elnbk altal keszitett - eves beszamolojat a dbnteshozo szerv hagyja jova. A
kbzgyules az eves beszamolo jovahagyasarol egyszeru tbbbseggel, nyilt szavazassal
hataroz. Az Egyesulet kbteles az eves beszamolo jovahagy^saval egyidejuleg
kbzhasznusagi mellekletet kesziteni. Az elnbk altal keszitett kbzhasznusagi melleklet
elfogadasa a dbnteshozo szerv kizarolagos hataskbrebe tartozik. A kbzhasznusagi
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mellekletben be kell mutatni az Egyesulet altal vegzett kozhasznu tevekenysegeket,
ezen tevekenysegek fo celcsoportjait es eredmenyeit, valamint a kozhasznu jogallas
megallapitasahoz szukseges az egyesulesi jogrol, a kozhasznu jogallasrol, valamint az
Egyesuletek mukb'deserol es tamogatasarol szolo 2011. evi CLXXV. tbrveny 32.§-ban
meghatarozott adatokat, mutatokat.

(11) Az egyesulet mukbdesevel kapcsolatos iratok az Egyesulet elnokenek jelenleteben
elozetes egyeztetes utan 3 napon belul az iratok orzesi helyen megtekinthetoek. Az-
iratbetekintesre vonatkozo kerest az Egyesulet elnokenel kell kezdemenyezni es annak
teljesiteseert szinten az Egyesulet elnoke a felelos. Az Egyesulet irataiba barki
betekinthet.

XII. Az Egyesulet megszunese

(1) Egyesulet mas jogi szemellye nem alakulhat at, csak egyesulettel egyesulhet es
csak egyesuletekre valhat szet. Az Egyesulet megszunik, ha

- celjat megvalositotta
- celjanak megvalositasa lehetetlenne valt, es uj celt nem hataroztak meg
- az egyesulet tagjainak szama hat honapon keresztul nem eri el a tiz fot.

(2) Az egyesulet jogutod nelkuli megszunese eseten a hitelezok kielegitese utan
fennmarado vagyon a 2011. evi CLXXV. torveny 10/A § ertelmeben a Nemzeti
Egyuttmukodesi Alap tulajdonaba kerul.

XIII. Zaro rendelkezesek

(1) A jelen Alapszabalyban nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykonyvrol
szolo 2013. evi V. torveny, az egyesulesi jogrol a kozhasznu jogallasrol, valamint a civil
szervezetek mukbdeserol es tamogatasarol szolo 2011. evi CLXXV. torveny, illetoleg a
tovabbi vonatkozo hatalyos jogszabalyok rendelkezesei megfeleloen iranyadok, annak
keretei kozott a kozgyules barmely kerdesben hatarozatot hozhat.

(2) Az Elnok koteles, az Egyesulet Alapszabalyat a modositasokkal a Debreceni
Torvenyszeknek a nyilvantartasba vetel iranti kerelemmel es a szukseges
mellekletekkel egyutt mielobb benyujtania.

(3) Az Egyesulet Alapszabalyat az alapito tagok, a szekhelyen, 2010. december 18.
napjan tartottAlakulo Kb'zgyulese egyhangu hatarozattal hagyta jova.

(4) A 2011. januar 23. napjan, az uj alakulo gyules a modositott Alapszabalyt a KGY
1/2011 szamu hatarozata alapjan egyhangulag elfogadta.

(5) A 2011. februar 08. napjan az Alapszabaly modosito Kozgyules a modositasokkal az
Alapszabalyt a KGY 2/2011 szamu hatarozata alapjan egyhangulag elfogadta.

(6) A 2011. februar 27. napjan az Alapszabaly modosito Kozgyules a dolt betuvel
nyomtatott modositasokkal az Alapszabalyt a KGY 3/2011 szamu hatarozata alapjan
egyhangulag elfogadta.

(7) A 2012. oktober honap 10. napjan a Kozgyules egyhanguan elfogadta a
modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalat, - KGY 2/2012 szamon rogzitett
Alapszabalyat.
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(8) A 2014. marcius honap 22. napjan a Debrecen, Darabos utca 18. szam alatt
megtartott Kozgyulesen az Egyesulet Alapszabalyat egyseges szerkezetbe foglalt
alahuzott, vastag betukkel kiemelt modositott szovegevel - KGY 2/2014 szamon
egyhangulag elfogadta.

(9) A 2014. majus honap 30. napjan a Debrecen, Darabos utca 18. szam alatt
megtartott Alapszabaly modosito Kozgyulesen az Egyesulet Alapszabalyat egyseges
szerkezetbe foglalt alahuzott, vastag betukkel kiemelt szovegevel - KGY 3/2014
szamon egyhangulag elfogadta.

(10) A 2015. januar honap 8. napjan a Debrecen, Darabos utca 18. szam alatt
megtartott Alapszabaly modosito Kozgyulesen az Egyesulet Alapszabalyat egyseges
szerkezetbe foglalt alahuzott, vastag betukkel kiemelt szovegevel - KGY 1/2015
szamon egyhangulag elfogadta.

(11) A 2015. februar honap 19. napjan a Debrecen, Darabos utca 18. szam alatt
megtartott Alapszabaly modosito Kozgyulesen az Egyesulet Alapszabalyat egyseges
szerkezetbe foglalt alahuzott, vastag betukkel kiemelt szovegevel - KGY 3/2015
szamon egyhangulag elfogadta.

(12) A 2015. aprilis honap 20. napjan a Debrecen, Darabos utca 18. szam alatt
megtartott Alapszabaly modosito Kozgyulesen az Egyesulet Alapszabalyat egyseges
szerkezetbe foglalt alahuzott, vastag betukkel kiemelt szovegevel - KGY 4/2015
szamon egyhangulag elfogadta.

(13) A 2018. szeptember honap 15. nap/an a Debrecen, Kard utca 49. szam alatt
megtartott Alapszabaly modosito Kozgyulesen az Egyesulet Alapszabalyat
egyseges szerkezetbe foglalt alahuzott, vastag doltbetuvel, betukkel kiemelt
szovegevel - KGY 2/2018 szamon egyhangulag elfogadta.

Zaradek:

A 2011. evi CLXXXI. torveny 38.$ (2) bekezdes szerint: alulirott Szilagyi Gabor,
mint az Aranykezek Egeszsegnevelo Kozhasznu Egyesiilet Elnoke igazolom, hogy
a letesito okirat egyseges szerkezetbe foglalt szovege megfelel a letesito okirat
modositasok alapjan hatalyos tartalmanak.

Az egyseges szerkezetu okirat elkeszitesere a letesito okirat:

I. (2).

- XIII. (13) pontjainak valtozasa adott okot

Kelt: Debrecenben, 2018. szeptember 15. napjan

Abel Andrea hitelesito Balogh Attila hitelesito

4032 Debrecen, 4026 Debrecen,
Santha Kalman u. 15. 4. em. 8. Darabos utca 12.
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Szilagyine Krizso Gyongyi

a kozgyules levezeto elnb'ke

4033 Debrecen, Kard utca 49.

Szilagyi Gaborelnok

4033 Debrecen, Kard utca 49.

Miklosvolgyine Kass Judit

a kozgyules jegyzokonyvvezeto

4032 Debrecen, Hatvani I. u. 18.
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