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A Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége
Alapszabálya
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet
alapszabályát:
1.§
A Szövetség adatai
(1)

A Szövetség neve: Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége

(2)

A Szövetség rövidített elnevezése: VORSZ

(3)

A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Kidney Patients’ Federation

(4)

A Szövetség székhelye: 1032 Budapest, Föld utca 57.

(5)

A Szövetség tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú
mellékletét képezi.

(6)

Az Szövetség honlapjának címe: www.vorsz.hu

(7)

A Szövetség hivatalos nyelve: magyar

(10) A Szövetség pecsétje:

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
2.§
A Szövetség célja, tevékenysége

(1)

A Szövetség célja:
a) A különböző vesebetegségben szenvedő emberek és az általuk létrehozott egyesületek közös,
sajátos érdekeinek országos és nemzetközi képviselete.
b) A vesebetegek, a vesebetegek közösségeinek segítése a betegek életminőségének javítása,
hátrányos helyzetük csökkentése vagy megszüntetése érdekében.
c) A vesebetegek ismereteinek, képességeinek fejlesztése, valamint gyermekkorú betegek
oktatásának, nevelésének segítése a megfelelő életmód kialakításához.
d) A vesebetegséghez alkalmazkodó munkavégzési lehetőségek megkeresése, ezekhez való
alkalmazkodás elősegítése.
e) A betegek szociális helyzetének figyelemmel kisérése, a rászoruló betegek és családok
támogatása anyagi eszközökkel.
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(2)

A Szövetség tevékenysége:
a) a vesebetegek helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése az ország területén és külföldön
(a nemzetközi kapcsolatok segítségével),
b) egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
c) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása a vesebetegek körében,
d) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés krónikus betegeknél,
e) hátrányos helyzetű vesebetegek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
f) emberi és állampolgári jogok védelme, különös tekintettel a betegekre,
g) a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű vesebetegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
h) javaslatokat előterjesztése valamennyi állami, társadalmi szervezetnek a vesebetegeket érintő
ügyekben,
i) a vesebetegek állapotát figyelembe vevő hazai és külföldi pihenési és üdülési lehetőségek
kialakításának, igénybevételének elősegítése,
j) a vesebetegek valós helyzetének megismertetése a társadalommal,
k) együttműködés az egészségügyi hálózattal, valamint más állami, társadalmi, egyházi
szervezettel és minden segítőkész emberrel feladatainak ellátása érdekében.

(3)

A Szövetség a cél szerinti tevékenységein belül közhasznú tevékenységeket is végez, amely
az alábbi közfeladatokat közvetlenül vagy közvetve szolgálják, hozzájárulva ezzel a
társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez:
a) 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 144.§ (1)-(2)
(1) Az állam a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja és elősegíti az egészségügy területén működő szakmai
kamaráknak és más köztestületeknek, valamint szakmai érdek-képviseleti szerveknek, szakmai egyesületeknek
és más civil szervezeteknek az e törvényben foglaltakkal összhangban levő tevékenységét.
(2) Az állam az (1) bekezdés szerinti szervekkel együttműködik abból a célból, hogy a lakosság egészségi
állapotának javítása, illetőleg a jobb életminőség érdekében elősegítse az e törvényben meghatározott célok és
alapelvek érvényesülését, valamint az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni
eredményes fellépést.

A Szövetség az általa szerkesztett nyomtatott és internetes felületű hírközlési szolgáltatások,
tájékoztató szórólapok, előadások, szabadidős rendezvények felhasználásával segíti a
törvényben megfogalmazott célokat.
b) 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 38. §
(1) A köz- és felsőoktatási, valamint a szakképzési rendszer, illetőleg a felnőttoktatás keretében az életkorhoz és
a tanulmányokhoz igazodva meg kell ismertetni
b) az egészséges életmódra, különös tekintettel az egészséges táplálkozásra, rendszeres testmozgásra, a
dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás mellőzésére, valamint az egészséges környezet megteremtésére
vonatkozó tudnivalókat,
c) a személyi higiénés és mentálhigiénés ismereteket,
d) a testmozgás és a sport egészségfejlesztő szerepét,
j) az egészséggel összefüggő etikai alapokat.
(4) Az egészségnevelés kiterjed a betegségek és kórmegelőző állapotok megelőzésével, korai felismerésével és
az egészséges életmóddal kapcsolatos tudnivalók, módszerek ismertetésére is. Ennek során hangsúlyozandó az
egyén és a közösség lehetősége és felelőssége egészségével kapcsolatban.
(7) Az egészséges életmódot elősegítő ismeretek terjesztése körében a sajtótermékekben, valamint a
médiaszolgáltatások nyújtása során az egészségnevelés szempontjait figyelembe kell venni.

A Szövetség a feladatok segítése érdekében egészségmegőrző, megelőző, gyógyító és
rehabilitációs előadásokat, családos oktató táborokat szervez és valósít meg. Ezen
ismereteket folyamatosan közzéteszi a Vesevilág című folyóiratában és internetes honlapján.
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Tagszervezetei bevonásával részt vesz különféle hazai és nemzetközi szervezetek
közvélemény kutatásaiban. Saját működési területén a betegeket érintő kérdéseket
rendszeresen monitorozza, ezek eredményét az egészségügyi irányítók felé továbbítja.
c) 1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21.
§ a)-g)
A 20. § szerinti szervezet a fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében az alábbi
szolgáltatásokat nyújtja:
a) a fogyatékos személy meglévő, illetve fejleszthető képességeinek megfelelő programtervezetek
kidolgozásához olyan szempontrendszer kiadása, amely magában foglalja a rehabilitációs folyamat során elért
képességfejlődés rendszeres felmérését, és lehetővé teszi a rehabilitációs program szükség szerinti módosítását,
továbbfejlesztését;
b) a rehabilitációs programban megjelölt szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való hozzáférés megszervezése;
c) a rehabilitáció folyamatában közreműködő szervezetekkel, személyekkel való együttműködés, a
rehabilitációs tevékenységük figyelemmel kísérése;
d) a segédeszköz, valamint a segédeszköz-ellátás fejlesztés irányainak kidolgozása;
e) a segítő szolgálatok, illetve azok hálózatának kialakításánál figyelembe veendő szempontok kidolgozása;
f) a rehabilitációs folyamatban összegyűjtött tapasztalatok alapján szakmai-módszertani ajánlások
kidolgozása;
g) a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos
adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében.

A Szövetség folyamatosan figyeli és gyűjti az érintettek állapotuktól függő igényeit és
lehetőségeit a rehabilitációs szolgáltatásokra. Információkat gyűjt a szolgáltatást nyújtó
szervezetekről és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról a
fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében. A hozzá fordulóknak
segítséget nyújt a rehabilitációs programban megjelölt szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való
hozzáférés megszervezésében. Ehhez a rendelkezésére álló nyomtatott és on-line felületeit
egyaránt használja.
d) 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64,§ (2)
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a
járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a
pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási
közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre
szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A Szövetség tagszervezetein keresztül és közvetlenül is gyűjti a hozzá szóban, levélben vagy
elektronikusan beérkező segítségkéréseket. Azokat megvizsgálja, jellegüktől függően saját
hatáskörben intézi vagy továbbítja az illetékes önkormányzati és állami szervek felé.
Kiemelt feladatként kezeli a gyermekekkel rendelkező családok életkörülményeinek
ellehetetlenülését.
e) 1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről 45.§ (1) a)-k)
(1) Az állam és a helyi önkormányzatok előmozdítják és támogatják a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó
egyesületek arra irányuló tevékenységét, hogy
a) érdekfeltáró munkájukkal segítsék a fogyasztók gazdasági érdekeinek és fogyasztói jogainak érvényesítését,
ennek keretében feltárják a fogyasztói problémákat, értékeljék a fogyasztói jogok érvényesülését,
b) figyelemmel kísérjék a fogyasztókkal szemben alkalmazott általános szerződési feltételeket,
c) képviseljék a fogyasztókat az érdekegyeztető fórumokon és testületekben,
d) közérdekű keresetet indítsanak, eljárást, vizsgálatot, intézkedést kezdeményezzenek a fogyasztói jogok vagy
fogyasztói érdekek védelme érdekében,
e) véleményezzék a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket, jogszabály-módosítást kezdeményezzenek a
fogyasztói jogok vagy fogyasztói érdekek érvényesítése vagy védelme érdekében,
f) közreműködjenek a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában és figyelemmel kísérjék annak érvényesülését,
g) a fogyasztók tájékoztatását szolgáló és jogérvényesítésüket elősegítő tanácsadó irodákat és a fogyasztók
tájékoztatását szolgáló információs rendszert működtessenek,
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h) a tudatos fogyasztói magatartás elősegítése és a fogyasztók tájékozottságának javítása érdekében
fogyasztóvédelmi oktatást és tájékoztatást szervezzenek, illetve végezzenek,
i) a tevékenységük során tapasztaltak nyilvánosságra hozatalával tájékoztassák a közvéleményt,
j) a fogyasztói érdekek védelme céljából részt vegyenek a nemzetközi szervezetek tevékenységében,
k) közreműködjenek a nemzeti szabványosításban a Magyar Szabványügyi Testület szervein keresztül.

Az egészségügyi szolgáltatások, a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök vásárlói,
felhasználói speciális fogyasztói réteget képviselnek. A Szövetség a betegek fogyasztóként
történő tájékoztatását szolgáló és jogérvényesítésüket elősegítő információs rendszert
működtet, ezek az ismeretek az oktató előadások és táborok anyagainak részét képezik. A
tevékenysége során tapasztaltak saját lapjában és internet felületén történő nyilvánosságra
hozatalával tájékoztatja az érintett betegeket és a közvéleményt.
f) 2011. évi CXI. tv. az alapvető jogok biztosáról 2. § (5)
Az alapvető jogok biztosa elősegíti az emberi jogok érvényesülését és védelmét. Ennek során társadalmi tudatformáló, felvilágosító tevékenységet végez és együttműködik azon szervezetekkel és nemzeti intézményekkel,
amelyek célja az alapvető jogok védelmének előmozdítása.

A Szövetség folyamatosan figyeli az emberi jogok, ezen belül különösen a betegjogok
alakulását, helyi és országos szinten kapcsolatban van a betegjogi képviseleti rendszerrel, a
jogvédő szervezetekkel. A jogok érvényesíthetősége érdekében a betegek között társadalmi
tudatformáló, felvilágosító tevékenységet végez. Rendszer szintű jogsértés esetén jelzi azt az
alapvető jogok biztosának és együttműködik vele.
g) 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§ (a - b)
A helyi önkormányzat feladatai ellátása során:
a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt;
b) erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait;

A Szövetség maga és tagszervezetei révén bekapcsolódik az önkormányzatok és azok
intézményeinek munkájába. A képviselt betegek érdekeinek védelmében a helyi
adottságoknak megfelelően részt vesz a bizottsági munkákban, az önkormányzatok
képviseleti ülésein, az egészségügyi intézmények Felügyelő Tanácsaiban.
h) 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 4. és (5) 9. és 11.
(4) A fővárosi önkormányzat feladata különösen:
4. szociális ellátások biztosítása;
(5) A kerületi önkormányzat feladata különösen:
9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
11. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

A Szövetség önkéntes munkában szociális munkásokat vagy ilyen jellegű képzésben részt
vett embereket foglakoztat, akik segítséget nyújtanak, illetve meghatalmazással eljárnak az
arra rászoruló, állapotuknál fogva saját ügyükben eljárni képtelen emberek érdekében. A
segítségre szoruló emberek személyesen, telefonon, levélben vagy elektronikusan kereshetik
meg a Szövetséget vagy bármelyik tagszervezetét. A Szövetség és a tagszervezetek
rendszeresen juttatnak a rászorulóknak élelmiszer segélyt, tisztítószereket vagy jó állapotú
használt ruhát és egyéb hasznos eszközöket.
(4)

A Szövetség célját elsősorban az alábbi eszközökkel valósítja meg:
a) Anyagi és szervezési erőforrások felkutatásával és felhasználásával.
b) Külföldi intézményekkel, külföldön élő vesebetegekkel és szervezeteikkel történő
kapcsolatok kialakításával, az együttműködésből eredő lehetőségek kihasználásával.
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c) Folyóiratok és más kiadványok közzétételével.
d) Érdekképviseleti feladatkörében valamennyi illetékes állami és társadalmi szervezethez
történő előterjesztésekkel.
e) A szövetségi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésével.
f) Minden olyan eszközzel, amely alkalmas céljának eléréséhez.
(5)

A Szövetség tagjai részére a célhoz kapcsolódóan az alábbi, anyagi lehetőségeitől függően
térítésmentes vagy részben térítéses szolgáltatásokat nyújtja:
a) Vesevilág magazin, VORSZ Honlap, betegtájékoztató kiadványok
b) Személyes, telefonos, internetes tanácsadás
c) Érdekvédelem, betegjogi védelem
c) Ismeretterjesztő előadások, oktató táborok, átképző, továbbképző tanfolyamok
d) Országos Vesenap rendezvényei
e) A Szövetség rendezvényein a részvétel, a rendezvényre történő utazás biztosítása
f) Egész napos vagy több napos rendezvényen szállás, ellátás biztosítása
g) A rászorulóknak szociális segély (készpénz, élelmiszer, ruházat, gyógyszer, iskolai
támogatás)
3.§
A Szövetség működésére vonatkozó általános szabályok

(1) A Szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön a Szövetség közhasznú
szolgáltatásaiból.
(2)

A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

(3)

A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen
alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végez.

(4)

A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

(5)

A Szövetség a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát
a www.vorsz.hu internetes honlapján, a Szövetség székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán és a
Vesevilág folyóiratában való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a
közhasznúsági mellékletet minden év május 31. napjáig a www.vorsz.hu internetes honlapján
és a Szövetség székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi.

(6)

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

(7)

A Szövetség bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázati felhívás nem
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).
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4. §
A vagyoni hozzájárulás
(1)

A Szövetség tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege a tagegyesület
taglétszáma szorozva 50,- forinttal, amelyet legkésőbb minden év június 30. napjáig kell egy
összegben, a Szövetség házipénztárába vagy a Szövetség bankszámlájára történő átutalás útján
megfizetni.

(2)

Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan
számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően
legkésőbb minden év június 30. napjáig köteles a Szövetség házipénztárába vagy a Szövetség
bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.
5.§
A Szövetség tagsága

(1)

A Szövetség rendes tagja lehet az a jogi személy egyesület, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely a Szövetség célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása
érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban foglalt
rendelkezéseket elfogadja.

(2)

A Szövetség tagja természetes személy nem lehet.
6.§
A tagsági jogviszony keletkezése

(1)

A Szövetségi tagság az alapításkor a Szövetség nyilvántartásba vételével, a Szövetség
megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési
nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított
30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát
annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a
tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye
nincs.
7.§
A tagsági jogviszony megszűnése

(1)

A tagsági jogviszony megszűnik:
a) A tag kilépésével.
b) A tag jogutód nélküli megszűnésével.
c) A tag kizárásával.

(2)

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

(5)

Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az Szövetség tagjai közül
azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartást tanúsít.
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(3)

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

(4)

A kizárási eljárást bármely tag vagy Szövetségi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja
le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel,
hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a
határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési
lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát.

(5)

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá
a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a
tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül
igazolható módon közli az érintett taggal.

(5) A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15
napon belül az Szövetség közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés
tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A
közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban,
igazolható módon is közli az érintett taggal.
8.§
A tagok jogai
(1)

Az Szövetség tagja jogosult:
a) a Szövetség tevékenységében részt venni
b) a Szövetség szolgáltatásait igénybe venni
c) a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően
felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
d) a Szövetség irataiba betekintetni
e) arra, hogy képviselőjét a Szövetség tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben
jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

(2)

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát a tagegyesület elnöke vagy meghatalmazott képviselője
útján gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű
magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés
kezdetén átadni.

(6)

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.
9.§
A tagok kötelezettségei

(1)

A Szövetség tagja:
a) Nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét.
b) Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
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c) Köteles a Szövetség alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó
előírásait, rendelkezéseit betartani.
d) Köteles az egyesület képviselőjének nevét, elérhetőségét, a székhely címét annak
megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.
10.§
Az Szövetség szervei
(1)

Az Szövetség szervei:
a) Közgyűlés
b) Elnökség
c) Felügyelőbizottság
11.§
A Közgyűlés

(2)

A közgyűlés az Szövetség legfőbb döntéshozó szerve.

(3)

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek a Szövetség vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének – elfogadása;
f) közhasznúsági melléklet elfogadása;
g) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a
Szövetséggel munkaviszonyban áll;
h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
i) a jelenlegi és korábbi Szövetségi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
j) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

(4)

A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A közgyűlés ülései nyilvánosak, amely
nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

(5)

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

(6)

A közgyűlési meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és
a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat
kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége
esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a
megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes lesz.
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(7) A közgyűlési meghívót a Szövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
(8)

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az
Szövetség szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az
elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését,
továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak
meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

(9)

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, úgy a közgyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor
hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen, van és a napirenden nem szereplő
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

(6)

Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
a) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Szövetség megszüntetéséről
dönteni.

(7)

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

(8)

A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet,
vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A
közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két
jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a kétfős szavazatszámláló
bizottságot.

(9)

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két
jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a
döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát (ha lehetséges, személyét)

(10) A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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(11) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(12) A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlősség esetén a szavazást meg
kell ismételni. Az ismétléskori szavazategyenlőség esetén a határozat elutasítottnak tekintendő.
(13) A közgyűlés az éves beszámolók jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt.
(14) A Szövetség alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
(15) Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(16) A közgyűlés titkosan, írásbeli szavazással dönt
a) az elnök, az elnökség és a felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról,
b) ha a tagok 20%-a azt indítványozza .
(16) A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett
tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatnak az Szövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
12.§
Elnökség
(1)

Az elnökség a Szövetség 5 elnökségi tagból (1 elnök, 4 elnökségi tag) álló ügyvezető szerve,
amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

(2)

Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 3 év határozott időtartamra.

(3)

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a) a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
h) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
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(4)

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Szövetséghez címzett, a Szövetség másik vezető
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon
válik hatályossá.

(5) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(6)

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.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll. 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.

(7)

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.

(8)

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.

(9)

A Szövetség vezető tisztségviselői:
a) A Szövetség elnöke:
Ádám Aurél (Anyja neve: Klema Matild, lakik: 1032 Budapest, Géza utca 9.)
b) Az elnökség tagjai:
Bányai István
Fehér Ildikó
Fűzér Ernő
Korinthus Katalin
Krajcsi Györgyné Séllei Éva
Vigyázó László

5711 Gyula, Széchenyi u. 17/a.
1185 Budapest, Versec utca 23.
7623 Pécs, József Attila utca 12.
3521 Miskolc, Berekkert utca 76.
8653 Ádánd, Árpád utca 4.
2000 Szentendre, József Attila utca 12.

(10) A Szövetség törvényes képviseletét az elnök látja el.
(11) Az elnök képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
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(12) Az elnök képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
(13) Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a Szövetség napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
a Szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és a Szövetség szerveinek értesítése;
g) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) a tag felvételéről való döntés.
n) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal
a)
b)
c)
d)

(14)

Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. Az elnökségi
ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen a
Szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon
történő kézbesítésnek minősül az ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a
tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés
visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

(15)

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

(16) Az elnökségi ülésre szóló meghívót a Szövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell
hozni.
(17) Az elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben
korlátozható.
(18) Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlősség esetén a szavazást meg
kell ismételni. Az ismétléskori szavazategyenlőség esetén a határozat elutasítottnak
tekintendő. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott
elnökségi tagok több mint a fele jelen van.
(19) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
a)
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d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(20) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
(21) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(22) Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak
alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és
hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). A
határozatokat az elnök köteles a Határozatok Könyvébe bevezetni.
(23) Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatoknak a Szövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
13.§
Felügyelőbizottság
(1) A Felügyelőbizottság három tagját a közgyűlés választja meg.
(2)

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

(3) Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, aki
a) az elnökség tagja,
b) a Szövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll,
c) a cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás és a
Szövetség által tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás -,
d) az elnök vagy elnökségi tagok közeli hozzátartozója.
(3)

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt
venni. A felügyelőbizottság tagjai a Szövetség ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük
során nem utasíthatóak

(4)

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(5)

A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
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(6)

A felügyelőbizottság ellenőrzi a Szövetség működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető
tisztségviselőktől jelentést, a Szövetség munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a Szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.

(7)

A felügyelőbizottság tagja az elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt
vesz, ha jogszabály így rendelkezik.

(8)

A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó
szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról
szerez tudomást, hogy
a) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

(9)

A küldöttgyűlést vagy az elnökséget a Felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől
számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a küldöttgyűlés és az elnökség összehívására a
Felügyelőbizottság is jogosult.

(10) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ellenőrzést ellátó ügyészséget.
(11) A Felügyelőbizottság tagjai:
Keresztúri József
Kiss Erzsébet
Tormási Mária

1185 Budapest, Szitnya út 61.
1164 Budapest, Műszerész utca 4.
1074 Budapest, Alsóerdősor utca 26-28.
14.§
A Szövetség gazdálkodása

(1) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(2) A Szövetség bevételei:
a) tagdíj;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel;
c) költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás;
cc) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint
kiutalt összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett
bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány, támogatás;
f) egyéb bevétel.
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(3) A Szövetség költségei, ráfordításai:
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
c) a Szövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció
költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez
használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d) egyéb költség.
(4)

Vezető tisztségviselő részére tiszteletdíj, havidíj csak akkor fizethető, ha az az aktuális
időszakban nem veszélyezteti a Szövetség cél szerinti tevékenységét.

(5) A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
(6) A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét
veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
15.§
A Szövetség megszűnése
(1) Jogutódlással történő megszűnés
a) a szövetség csak szövetséggel egyesülhet, és csak szövetségekre válhat szét.
b) a szövetség átalakulása esetén az átalakuló szövetség megszűnik, jogai és kötelezettségei
az átalakulással keletkező jogi személy(ek)re mint általános jogutódra szállnak át.
(2) Jogutód nélküli megszűnés
a) a tagok kimondják megszűnését;
b) az arra jogosult szerv megszünteti;
c) a szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg;
d) a szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
e) Feltéve mindegyik esetben, hogy a szövetség vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
(3)

Rendelkezés a fennmaradó vagyonról
a) A szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott - ennek hiányában a
nyilvántartó bíróság által kijelölt -, a szövetség céljával megegyező vagy hasonló cél
megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.
b) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A
vagyon feletti rendelkezési jog a szövetség törlésével száll át az új jogosultra.

(4) A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén
a) A szövetség jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben a szövetségnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági
törléstől számított egy éven belül - a szövetség törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó
szövetségi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
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b) A szövetség megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők a szövetség
megszűnésétől számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni a szövetség
hitelezőivel szemben mindazon tartozásokért, amelyeket a szövetség vagyona vagy a
vagyoni hozzájárulást nem szolgáltató szövetségi tagoknak a jogi személy általános
szabályai szerinti helytállási kötelezettsége nem fedezett.
15.§
Záró rendelkezések
(1)

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.
16.§
Átmeneti rendelkezések

(1)

A 12.§ (1) bekezdés 2016. május 1-én lép hatályba.

(2)

2014. május 11. és 2016. április 30. között az elnökség a 2013-ban megválasztott elnökből és
6 elnökségi tagból áll. A korábbi főtitkári tisztség és feladatköre elnökségi tag tisztségre és
annak feladatkörére módosul.

(3)

Az Ellenőrző Bizottság Felügyelőbizottságra, az Ellenőrző Bizottsági tagok megnevezése
Felügyelőbizottsági tagokra módosul.

(4)

A vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok ezen Alapszabály előírásainak
megfelelően módosult megbízatásuk elfogadását írásban is megerősítik.

Az Alapszabály módosítását és egységes szerkezetbe foglalását a Vesebetegek Egyesületeinek
Országos Szövetsége küldöttgyűlése 2015. május 17-én a Budapest XI. Halmi út 22-24. szám alatt
megtartott ülésén fogadta el. Ezzel egyidejűleg a 2014. május 11-én elfogadott Alapszabály hatályát
vesztette.
Budapest, 2015 év május hó 17. napján

Ádám Aurél
elnök

Tanú: Fehér Ildikó

Tanú: Kiss Erzsébet

Lakcíme: 1185 Budapest, Versec utca 23.

Lakcíme: 1164 Budapest, Műszerész utca 4.
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