
Jőzan Babák Egyesület
módosításokka! egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

A Jőzan Babák Egyesület közgyűlése a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal
fogadta el:
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1. 1. Az Egyesület neve: Józan Babák Egyesület

1. 2. Az Egyesület székhelye: 1043 Budapest, Ezsébet utca 20. Vlll42.

1. 3. Az Egyesület levelezési címe: 1384 Budapest, Pf. 750.

1. 4. Az Egyesület működési terúlete: Magyarország.

1. 5. Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet

s§;; ,&ffi§',"*§Wr] ,;.W:is.ffi
N\&lilFffi\ :]\:lR]il

2. 1. Az Egyesület céljai:
- Azoknak a nóknek, valamint gyermekeiknek, hozzátartozóiknak társadalmi

esélyegyenlóségét támogatni, akik gyermekvállalásukat megelőzően, a terhességük
és a szülés körüli időszakban, vagy gyermeket nevelve pszichoaktív szert
fogyasztottak, illetve pszichoaktív szert fogyasztó emberrel élnek/éltek együtt (a
továbbiakban : célcsoport).

- Az Egyesület a célcsoport számára emberi jogi és jogi, szociális, mentálhigiénés,
munkaügyi ismeretterjesztést végez, együttműködik ilyen tartalmú szolgáltatások

itl§;i,; ::,iil-:::.,,:,: j:] 1,]::,:i,-, eléréséberr, igény.bwéte|ében. Támogatja a célcsoport önsegítő tevékenységeit,,,
|l,i;;;.,ii-;::.,-, ;: " ,i :: -,:,:. 
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- Az Egyesület a célcsoport aktivitását alapul vevő közösségi programokat szervez és
bonyolít le. E közösségi programok során elsősorban a kreatív gondolkodás, alkotó
munka és a társadalmi aktivitás fejlesztésére törekszik.

- Az Egyesület részt vesz a célcsoport támogató önsegítő és szakmai
együttműködésekben, emberi jogi, szociális, mentálhigiénés, munkaügyi
szolgáltatások szervezésében, hazai és nemzetközi pályázatokon.

2. 2. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

,: Jogvédelem,,emberi és állampolgárijogok védelme l , i ,,,,,,..]..,,

Elsősorban , . i, ,r" ,, 
,, , , 1,, .,,

. a jcigise§ítéégnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény alaPján,,.,;.,",",",.,,.,
e valamint az atábbiakban sorolt szociális tevékenységek keretében, ',,j,,,
különösen az alábbi eszközök alkalmazásával, egyéb hatályos jogszabályi feltételek

teljesítésével:
. ingyenesen nyújtott jogi tanácsadás, képviselet.

- Szociális tevékenységek
Elsősorban
o közösségi ellátások, alacsonyküszöbű ellátás, a szociális igazgatásról és szociális

ellátásokról szóló 1993. évi lll, törvény 65/A. §,. nappali ellátás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll.
törvény 65/F. §,. támogatott lakhatás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló ,t993. évi
lll. törvény 75. § alapján,

különösen az alábbi eszlózök alkalmazásával, egyéb hatályos jqgqzf,Pq|yirfe_{tételek
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teljesítésével.
o önálló életvitel fenntartásához nyújtott támogatás,
r habilitáció, rehabilitáció,
. szociális és mentális gondozás,
. megkereső tevékenység ellátásra szoruló személyek elérése érdekében,
r ártalomcsökkentés,
o kríziskezelés,
. egyéniés családi konzultáció, tanácsadás,
o esetmenedzselés,
o pszichoterápia,
o családterápia,
. szocioterápia,
. az ellátásokhoz illeszkedő egészségügyi szolgáltatások működési feltételeinek

kialakítása és fenntartása, továbbá e szolgáltatásokkal való együttműködés.
o lakhatási szolgáltatás,
o az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka

körébe tarlozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt,
o az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást,
. étkezési, ápolás-gondozási, fejlesztési, a társadalmi életben való részvételt segítő

szolgáltatások,

- Gyermek- és iíjúságvédelem területen
Elsősorban
o alternatív napközbeni ellátás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

szőló 1997. évi XXXI. törvény 44lA. § alapján,
különösen az alábbi eszközök alkalmazásával, egyéb hatályos jogszabályi feltételek

teljesítésével:
..a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató,

i-e':i''" ;,;j::"'#,ií: ;;i:] , ;''il,i::1l""i,%J&1l"",íJi3üffi:fr:ÍJr.J;i:ffi;tltrá"J'i.:',"Jíi::,"JJ"*u'1::":a

2. 3. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak, különösen éves
beszámolóinak nyilvánosságát a www,jozanbabak.hu weboldalon történő közzététel
útján biztosítja.

2. 4. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet, nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásiból.

2. 5. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet, az egyesülésijogról, a közhasznú jogállásról,
§,t{; '.,,,*;,,,, ' valamint a civil szervezetek*,nrűködésér,őtés támogatásáről2011. évi CLXXV. törvén"!,' ",.,]

ikáfi$i:;i?,3;i,:{: ,,b) gazdasági-vállalkozási tevékenlSéget.,csak közhasznú vagy a létesítő okiratbaá4il;á,.rii'-:, ';si;o meghatározott alapcél szerintitevékenysé§'megvalósítását nem veszélyeztetve végezi
c) gazdálkodása során elért eredményét hem osztja tel, azt a létesítő okiratában
meg határozott közh aszn ú tevé kenységére ford ítja".

2. 6. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet, az egyesülésijogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáről 2011, évi CLXXV. törvény
34. § (1) szerint:
,,d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt."

2. 7. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet, működése nyilvános, szolgáltatásait bárki
megkötés nélkül igénybe veheti.
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3. 1.

| ..

2.3.

3.3.

Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen
Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség
jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozőan,
hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri, és az Egyesület alapszabályát, céljait,
szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Az egyesületi tagság feltétele az éves tagdíj megfizetése. Az éves tagdíj összege 5 0oo
Ft, azaz ötezer Forint. A tagdíjat a tag minden naptári év december 31-éig köteles
megfizetni, amit a) átutalással az egyesület bankszámlá4ára (bankszámla száma:
10700079-46384009-51 100005), vagy b) készpénzben a mindenkori közgyűlés
meghívóban meghirdetett helyszínén és kezdési időpontjáig, a kezdési idópontot
megelőző 1, azaz egy órában, Elnök részére.

A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A
tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyhangú határozattal
dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történó elfogadásával
jön létre.

Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületitagokról naprakész nyilvántartást vezetni,

Az egyesületi tagság megszűnik:
- a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag

jogutód nélküli megszűnésével;
- Abban az esetben, ha a tag nem teljesítette az éves tagdíj megfizetésének tagsági

feltételét, és a soron következö Közgyűlés a nemfizető tag tagsági viszonyát a
Polgári Törvénykönyv rendelkezése (2013. évi V. törvény 3:69. §) alapján
felmondja;

, közgyűlési határozaíát súlyosan vagy isméielten sértő magatartást tanúsít, 
-a

közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a
taggal szemben kizárási eljárást folytat le. Az eljárást írásban, egyesület elnökénél,
egyesület székhelyére megküldve, a kizárásra tett javaslat egyértelmű
kifejezésével, az alapjául szolgáló tények és bizonyítékok közlésével lehet
kezdeményezni. Elnök a kezdeményezés átvételétől számított nyolc napon belül
Írásban, a tagnyilvántartásban szereplő címe szerint, az indítványról, valamint az
annak alapjaként közölt tényekról és bizonyítékokról teljeskörűen értesíti a kizárási
indítvánnyal érintett tagot, aki azzal kapcsolatos előzetes írásbeli védekezését
nyolc napon belül elnöknél, egyesület székhelyére megküldve terjesztheti elő.
Elnök a kizárási,*jn$ítv3py,,, kézhezvételétól számított legkevesebb,,,hu§_zone9y,,;,,,,, ,

legfeljebb harmino";ln?poni,belül,összehívja egyesület közgyűlését, 'a ,méghívó ],:,
napirendjében teljesklit"iíen:i§me4etve a kizárásra vonatkozó indítványt, az:aflHák;i,ii i,,,.11,,,

alapjaként közölt tényeket és bizonyítékokat, valamint a kizárási indítvánnyal ,,i,,,
érintett tag esetleges előzetes írásbeli védekezését. A kizárásra tett indítványt a
közgyűlés megtárgyalja, ahol bármely megjelent, de különösen akizárási indítvány
kezdeményezője, és a kizárási indítvánnyal érintett tag szóban és írásban
ismertetheti, bizonyítékokkal alátámaszthatja álláspontját. Amennyiben a kizárási
indítvánnyal érintett tag védekezésével levélben kíván a közgyűléshez fordulni, a
védekezést elnöknél, egyesület székhelyére megküldve terjesztheti elő, és azt
elnök teljeskörűen, szóban és írásban ismerteti közgyűléssel az indítvány
tárgyalásakor. A kizárásra tett kezdeményezésről a közgyűlés határozatot hoz,
annak tartalmát írásba foglalja és indokolja: az indokolásnak tartalmaznia kell a
kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
lehetóségről való tájékoztatást. A határozatot, annak meghozatalától számított
nyolc naptári napon belül egyesület elnöke írásban megküldi az ellárás alá vont tag
részére, a tagnyilvántartásban szereplő címe szerint. Amennyiben a tagot a

4.

5.

3.

3,
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6.3.

1,4.

közgyűlés kizárta, a tag a határozattal szemben az elnök által megküldött írásbeli
közlés átvételétől számított harminc napon belül egyesület elnökénél, írásban,
egyesület székhelyére megküldve fellebbezhet. Elnök a fellebbezés átvételétől
számított harminc napon belül összehívja egyesület közgyűlését, a meghívó
napirendjében ismertetve a kizárással szembeni fellebbezést. A fellebbezés
elfogadásáról vagy elutasításáról közgyűlés határozatban dönt, A határozatot,
annak meghozatalától számított nyolc naptári napon belül egyesület elnöke írásban
megküldi az eljárás alá vont tag részére, a tagnyilvántartásban szereplő címe
szerint.

- Ha az Egyesület megszűnik.

Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség
részére törté nt beje lentéss el egy ező idő pontban h atá lyos.

Az Egyesület tagja jogosult:
- részt venni az Egyesület tevékenységeiben;
- a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag

képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni,
felszólalni, véleményét kifejteni, határozatijavaslatot tenni és szavazni;

- a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes
személy tagok pedig törvényes képviselóik útján választhatják meg az Egyesület
vezető tisztségviselőit,

2, Az Egyesület tagja köteles:
- az Egyesület,alapszabályát és belsó szabályzatait valamint az Egyesület szervei

által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét,
értékrendjét tiszteletben tartani ;

4.

..|'.

4. 3. A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti
jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen
gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi
tagja egyenló jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezlk. Az egyesület tagjait egyenlő
jogok illetik. meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve, ha az alapszabály
különleges jogállású tagságot határoz meg.

A tagsági jogok torgalomKéplelenek és nem örökölhetők. =j,!+*ll::;,ri",",l 
^,...,.,l..:,11:1,
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A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyoríukkallnem ,,,,.l

4.4.

4.

]r,,,. 4.

5.

6.
felelnek.

5, Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok

5. 1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (Alapszabály, 6. pont), amely a tagok
összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli
feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (Alapszabály,7.
pont) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői. az elnökségi tagok és az
Elnök (Alapszabály, 8. pont), valamint a Felügyelő Bizottság (Alapszabály, 9. pont)
elnöke és tagjai.

5. 2. 1. Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőIeg az Egyesület képviselője olyan
magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg ma9yarországi tarlózkodási

4 
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5.

5.

2. 2,

2. 2. 1.

engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek
gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt.

Az Egyesűlet az összeférhetetlenség szabályozására a következő jogszabályokat
alkalmazza:

A Civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
szerint:

,,38. § (1) A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határ ozat a la pj á n
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
(2) Nem minósül előnynek a közhasznú szervezet cél szerintijuttatásai 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 könyvvizsgálőja az a
személy, aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szery elnöke vagy tagja (ide
nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akík tisztséget nem töltenek
be),
b) a közhasznú szervezettel e 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 létesító okiratban foglaltaknak

5.

közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan
közhasznú szervezet vezető tisztségviselóje volt - annak megszűnését megelőzó
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 űzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) arnelynek:ad§9.zámát az állami adó- és vámhatóság az adő_zás,,rendjéről szóló
törvény;szerint,felfüggesztette vagy törölte. , !;, ::)i;i;.:..]ii,. 

";:,, 
| ,

(2) 
^ 

vezetó,*tisztségviseló, illetve az ennek jelölt személy kótples*valamennyi
érintett közhasznú szeruezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt,"

2. 2. 2. A Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V, törvény szerint:
,,3,.22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizárő okok]
(1) Vezetó tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvóképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. (...)
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett elóélethez fűződő
hátrányos következmények alól nem mentesült,
(5) 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

',3!4,1
iltts i,'3l,

,. I

nem lehet.

É8ti
,f 'f,

-' ] . "" , ,: ] , ] d),,aza).c)-pontban meghatározott személyek közeli hozzáta'rtozója. ,

39. § (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más-c



1.6.

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől."

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal
össze kell hívni. A közgyűlést Elnök hívja össze. Elnök az Elnökség egyszerű
szótöbbséggel hozott határozata a|apján, a határozatba foglalt napirenddel, a
Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni,
ha a tagok legalább egyharmada írásban kéri, mégpedig az írásbeli kérelemben foglalt
napirend szerint.
Alkalmazni kell továbbá a Polgári Törvénykönyvról szőló 2013. évi V. törvény alábbi
rendelkezéseit:

,,3:81. § [A közgyűlés összehívása]
(1) M úgyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
(2) Az (1) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy
az egyesület megszüntetéséről dönteni."

A közgyűlés hatáskörébe tartozik, a Polgári Törvénykönyvról szóló 2013. évi V. törvény
3:74. § szerint:
,,a) az- alapszabály m ódos ítása ;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasáása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

helyzetéről szóiójelentésének-elfogadása; -- "i "'' , .l.
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatóijogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szeződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátarloiaiaval
köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a

, felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés ;

i) a felügyelóbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;- . . 3_:{:r1:,":-., ".- i,.,,,,r.
j) a,-l,választóttt,:,-l5önywizsgáló megválasáása, visszahívásart i és,,l;,,ld íjazásána?
megállaP"Ítá§?;:ié§ *,:,,,, "í*l,#&::;.§tl*tl ,i:":io:il

k) a végelszámoló ki.ielölése."

A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli
értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc
naptári nappal megelőzóen meg kell küldeni, a helyszín, az időpont, a napirendi pontok,
valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés
helyének és dátumának pontos megjelölésével.
Amennyiben a közgyűlés napirendjén olyan javaslat szerepel, melynek elfogadása
legalább háromnegyedes többséget igényel, vagy az közhasznúságga| összefüggő
beszámolÓ, az Elnök által előterjesztett beszámoló, szakmai vagy költségvetési terv,
egyéb, egyesületi tag által a közgyűlés számára biztosítani kért, a napirendhez
kapcsolódó dokumentum, azt a közgyűlési meghívó megküldésével egyidejűleg,
legalább a közgyűlés bezárásáigközzé kell tenni a www.jozanbabak.hu oldalon, vagy a

2.6.

3.6.
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6.

A közgyűlés nyilvános.
A közgyűlés helyszíne egyesület székhelye.
Alkalmazni kell továbbá a Polgári Törvénykönyvról szóló 2013. évi V. törvény alábbi
rendelkezéseit:
,,3,.17. § [A döntéshozó szerv ülésének összehívása]
(1) A döntéshozó szerv ülését a vezető tisztségviselő meghívó küldésével vagy
közétételével h ívja össze.
(2) A meghívónak tartalmaznia kell' a) a jogi személy nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét,
(3) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásrajogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
(4) A döntéshozó szerv az ülését a jogi személy székhelyén tartja.
(5) Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor
lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és
egyhang ú la g hozzá4áru l az ü lés megtartásához.
(6) A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szerepló
kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és
a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul."

4. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásrajogosult tagok 5Qo/o-a plusz 1 fó
jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban
rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül
határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok
figyel mét a meg h ívóba n kifejezette n fel h ívták.

*iA határozatképesség megállapítása során alkalmaznl kell a Polgári Törvénykönyvról
szóló 2013. éviV. törvény alábbi rendelkezéseit: n

,,3: 1 8, § [Határozatképesség]
:.]]",ii,":ltlíl{$*-,:,_,-,('!) A,:döntéshozóssZQrv,:Ülese akkor.;határozatképes,,.ha,?zoí}:á-:l€ádlaató,sZavazatok,
-""" *,-:, ,ll.;:€*1j,:"!-, öbb, .rrfint-..fglét.:,kápvisel ő:;§zavazásia jogosult,:részt yVesz,;lx\n$atátozatképességetl

minden határozathozatalnál vizsgálni kell. ! | ! ,:

(2) Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt pz adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell
hagyni."

A közgyűlés határozatképességet a megjelentek által megválasztott levezető elnök
állapítja meg.

5. A határozathozatal során alkalmazni kell a Polgári..Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény alábbi rendelkezéseit:

,,3:'l 9. § [Határozathozatal]
,*il",.(í}:A"",tagoklvagy az alapítók a döntéshozó szerv4iiJésén,:§zavazással hozzák meg

határozataikat. -,:,;,. 
1i t iu.,íi;:.il ;1;i i.§,.,j :,,ií l ;.

(2} Alhatározat meghozatalakor nem szavazhat az, t,,:.F:.;-, :,,,,.,,, i . ]'

a) akit*á határozat kötelezettség vagy felelósség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel ahatározat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozőja érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(3) A tagok vagy az alapítók halározatukat a határozatképesség megállapításánál
figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. Ha e törvény egyszerű vagy azt
meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, a létesító okirat egyszerű
szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha
e törvény egyhangúságot ír elő a határozat meghozatplTp(,.a ileotpsítő okirat ettől

, j3:1: ..a !..l , _.,_.l
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I eltérő rendelkezése semmis. (...)
3: 76. § |Határozathozatal]
(1) M egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbség g e l hozott határ ozata szü kséges.
(2) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótö bbség gel h ozott határ ozata szü kséges. "

Levezető elnök, Jegyzőkönywezető, Jegyzókönyv-hitelesítők, Szavazaíszámlálók
személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor, a jelenlévő,
szav azati jogg a l rende lkező tag ok egyszerű szótö bbségéve l h atároz.
Egyesületi tag kizárásához legalább a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedének igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés
meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazatijogát nem gyakorolhatja.
EInök tag visszahívásához legalább a jelenlévő, szavazati joggal rendelkezó tagok
háromnegyedének igen lő szav azata szükséges.
Elnökségi tag visszahívásához legalább a jelenlévó, szavazati joggal rendelkezó tagok
háromnegyedének igenlő szavazata szükséges.

A közgyűlésről hangfelvétel és írásbeli jegyzőkönyv készül. Az írásbeli jegyzőkönyvről
bármely tag másolatot kérhet, amit Elnök legkésőbb a közgyűlés napját követó nyolc
napon belül köteles részére megküldeni.

A közgyűlésen a szavazások nyilvánosak. A közgyűlésen bármely tag kérheti név
szerinti szavazás elrendelését, aminek eredményét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök
r}, köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni." A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés

döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
, számaránya, (ha.,,lehetséges, személye) megállapítható,,.A,,,.Határozatok Könyvében

: ,,],..,,,' :,li.::i ,. elhellezett,,:-határozatok nyilvánosak, azokat:,Elnök, a, ,www.jozanbabak.hu oldalon
jelenteti meEl ]azon információk kivételével, amelyek nyil,,,ánossá tétele személyiségi
jogi, illetőleg minősített adatokra vonatkozó rendelkezésekre figyelerryre mellőzhetők.
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1, 1,

Az Egyesület vezető szerve a háromtagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés
egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választja.-

Az Elnökség tagj ai jele n Al a pszabály e lfog adásako r:

1. Mándi Bettina elnök
,r|',,:l,, jr.| ,l. ,,, ..,

1 -,l::l,, -,i|i:*,i, 6 6e rth J ózsef e l n ö kség i tag
;1:$í '

1. 3. Róna Péter elnökségi tag

Az Elnökség szükség szerint, de évente
Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van, k
ülések nyilvánosak.

Az Elnökséghatározatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozaíotaz
érintettel igazolható módon közölni kell.

Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag elózetes írásbeli
értesítésével. A meghívőt az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően
legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos
megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

/k*;*+,
. " l Lug_ ! !x,3ll;rl p!:e

tP7efnri',i'-"^



5.7. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a Polgári Törvénykönyvről szőló 2013. évi V, törvény 3:80. § szerint:

,,a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tarloző ügyekben a
döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tarloző döntések meghozatala és
végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
fl aközgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak
meghatározása:
h) részvétel aközgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés";

továbbá:
-Az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj
kivételével;
- Az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala, azon döntések kivételével,
melyek Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak;
- Az ügyrend elfogadása;
- Az etikai szabályok elfogadása;

'1,;+"".AzlElnök,utasí,tása,aközgyűlés összehíváSára';=l,..:::].:.i3:_],.?J"::,|.,,;;1l;'ir,:;a,:É1,]:].i;:i_i.-:,|"
- P€. Egyesülét működésével kapcsolatban, keletkezett iratokba,",:.:47 éves elnöki
beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a §orábbi közgyűlési
határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére;
- Döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe,

7.

7.7.

6. A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl, megszűnik az elnorsii tagság a tag, halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ.
Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi

. !,. , .:!agok mandátumával egyező időpontig szól.;.: l - ], .i",.ts,*

l,.,,1.;;iil.i.:7,.\z.Etnök köteles az Elnökség által meghozott határozátokat;,a Határozatok Könyvébe
,"" behelyezni. A Határozatok Könyve 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. A Határozatok
Könyvében elhelyezett határozatok nyilvánosak, azokat Elnök a www.jozanbabak.hu
oldalon jelenteti meg, azon információk kivételével, amelyek nyilvánossá tétele
személyiségi jogi, illetóleg minősített adatokra vonatkozó rendelkezésekre figyelemre
mellőzhetők.

1.8. PE Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel,
időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az
képviseletre önállóan jogosult vezetője.

titkos szavazással öt év

=rr".l'i,Il, 
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Az Elnök hatásköre és feladatai:
- Az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése;
- A munkáltatóijogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett;
- A közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása;
- Az elnökségi ülések előkészítése és levezetése;
- Az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg
bíróság elótt.

PE Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás
vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, idópontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható.

Az éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé
terjesztése.

A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az
érintettekkel történő közlése.

Egyesület a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat, valamint az
Egyezulet beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hoza, azon
információk kivételével, amelyek nyilvánossá tétele személyiségijogi, illetőleg minősített
adatokra vonatkozó rendel kezése kre figyelem re m el lőzhetők.

v.] 9 9- -,- -----,J-

Jelen Alapszabály rendelkezései alapján hozott határozatok felülvizsgálatában a
Polgári Törvénykönyvről szólő 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

,,3:35. § [A felülvizsgálat oka és a kezdeményezésre jogosultakl
.., ,, +n+ - - A jo9i:személy,tagja;,tagság nélkülijogi személy esetén az,alapítói.jogok gyakorlója, a

, ii.,-:l; , ,,,," .jggFs7ernélylvezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági:ta§ja,kérheti,,a;b,ítóságtól a-
tag,ck vagy az,,alapítók és a jogi személy szervei által hozctt határozat, haiályon kívül
helyezését, ha a haLározatjogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik.

3.36. § [A határozat hatályon kívül helyezése iránti kereset]
(1) A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponítól számított harminc
napon belül lehet keresetet indítani a jogi személy ellen, amikor a jogosult a
határozatről tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szeiezhetett volna. A
határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem
indítható.
(2) Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával

,:.l;,,-"::;, "" *,r}lbzzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy,|jogellenes fenyegetés miatt, -szavazott a határozat mellett. ::-: , , :i: : l ! ]. :,,

li*xii;li{$}'*h|ara határozatot a jogi személy vezető tisáségviselojél,támadja meg, és a jogi
*szeqélynek nincs más olyan vezető tisztségviselője;-aki arjo_gi személy képviseletét
elláthatná, a perben a jogi személyt a felügyelőbizottság által kijelölt
felügyelőbizottsági tag képviseli, Ha a jogi személynek nincs felügyelőbizottsága, vagy
a felügyelőbizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a jogi személy
perbeli képviseletére ügygondnokot rendel ki.
(4) A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat
végrehajtására halasztó hatálya nincs, A bíróság indokolt esetben a felperes
kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés
ellen nincs helye fellebbezésnek, A perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki.

3:37. § [A határozat hatályon kívül helyezése]
(1) Ha a határozat jogszabályt sért vagy a létesítő okiratba ütközik, a bíróság a
határozatot hatályon kívül helyezi és szükség esetén új határozat meghozatalát
rendeli el. '1]1'| n'9Áí-
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(2) A határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya a határozat
felülvizsgálatának kezdeményezésére jogosult, de perben nem álló más személyekre
is kiterjed.
(3) Ha a jogszabálysértés vagy a létesítő okiratba ütközés nem jelentős és nem
veszélyezteti a jogi személy jogszerű működését, a bíróság a jogsértés tényét állapítja
meg."

'lO. A Felúgyelő Bizottság

10. 1. Ha az egyesület éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a vezető szervtól
elkülönült felügyeló szervet hoz létre, ami akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más
jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn.

Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló
határozatj ogerőre e melkedése na pj án kezdheti meg.
Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb
j övede l me kből gazdál kod i k.
A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás
évében fizetendó tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a
tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl
az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
Az Egyesület a vagyonával önállőan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet, az egyesülésijogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáről 2011. évi CLXXV. törvény
34. § (1) szerint:

;n ,,b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában

készítési kötelezettsége nincsen, . "ll
11. 7, Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a noimatív támogatás kivételével -

csak Írásbeli szerzódés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell
határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető
támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a www.jozanbabak.hu oldalon
nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél
szerinti juttatások bárki által megismerhetők.11 8 
E['JfiTj&lillX'.iá:t?f,X'Ífi:?á'3j;[:Jftrij"?:í,:il::"ili."mlÍ§=jlíl;"l
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő

.::i,,i}".;rl;:, ,"**rjtttktások kivételével - cél szerintijuttatásban"ne,rn részesítheti.
11. 9.,},,,:,"üt*::-r:l,,:iAz.,Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesííőiéftékpapírt nem bocsáthat ki.
11. 10. ii.r;,l*:;.;:rAa;lEgryesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhaszn;ú" tévékenységét veszélyeztetó

11. Az Egyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb
június 30. napjáig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára
elérhető módon közzétenni.

12. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították,
és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel,
a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető
módon folytathat.

11. 13. Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi ellenőzést.
11. 14. Az Egyesület működésével összefüggésben keletkezett iratokba bárki betekinthet az

egyesület székhelyén, az elnökkel előzetesen egyeztetett időpontban, és az iratokról
saját költségére másolatot készíthet.

11. 1.

11. 2.

11. 3.

11. 4.
11. 5.

11.

11.
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12, 1, Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a 12,2. pontban foglalt kivétellel,

12. 2. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök jogosult rendelkezni.

13. Az Egyesület átalakulása, összeolvadása, beolvadása, szétválása, megszűnése

13. 1. Az Egyesület átalakulása, összeolvadása, beolvadása, szétválása, megszűnése
eseteiben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alábbi rendelkezéseít
kell megfelelően alkalmazni.

3:39. § [Atalakulás]
(1) Jogi személy más típusú jogi személlyé történő átalakulása esetén az átalakuló jogi
személy megszűnik, jogai és kötelezettségei az átalakulással keletkező jogi személyre
mint,általános jogutódra szállnak át.
(2) Atalakulás esetén a jogi személy létesítésére vonatkozó szabályokat megfelelően
alkalmazni kell.

3:40. § [Korlátozások]
Nem alakulhat át a jogi személy, ha
a) jogutód nélküli megszűnése iránti eljárás vagy csődeljárás alatt áll;
b) vele szemben jogi személy elleni büntetőjogi intézkedés iránti eljárás van
folyamatban, vagy jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés
hatálya alatt áll; vagy
c) a tagok vagy az alapítók a létesítő okirat szerinti vagyoni hozzájárulásukat nem
teljesítették

3:41. § [Döntés az átalakulás kezdeményezéséről]
(1) A jogi személy átalakulásának kezdeményezéséről - az átalakulás rnódjának és a

,o,1jogutód+j99i§,€Fepnélynek;:a-meghatárazásával .- a jogi""ezernéty,{agjai;",iHetve,_dapítóí.
döntenek.
(3) Az (1) bekezdés szerinti döntést követően a jogi személy ügytrezetése köteles az
átalakulási vagyonmérleg-tervezetet is tartalmaző átalakulási tervet készíteni és azt a
tagokkal, illetve alapítókkal közölni.

3:42. § [Az átalakulásban részt nem vevó tagok]
(1) A tagsággal rendelkező jogi személy tag;aiaz átalakulási terv közlésétől számított
harminc napon belül nyilatkozhatnak arról, hogy nem kívánnak az átalakulással
létrejövő jogi személy tagjaivá válni., (2) PE (1) bekezdés szerint jognyilatkozatot tett tagok tagságijogviszonya az átalakulás
időpontjában megszűnik, és az átalakuló jogi személy vagyonából olyan hányadra

.,j.:i,l..,}..] ,,-.,;fg**jo§osultak, amelyet a jogi személy jogutód nélkü]i.megseűnése esetén igényelhetnének.
.;]"-.1::-íl::l,,:.3,.::**,i{r(3,}*Áz átalakulási tervet a tagok (1) bekezdéslszerintíinyilatkozata alapján szükség

;,,,,.1, 1,,,,,,,,y", SZb,|int módos ítan i kell.
lli],l":,,

3:43. § [Az átalakulás befejezése]
(1) Az átalakulásról a tagok vagy alapítók az átalakulási terv elfogadásával határoznak;
e határozatot a döntéshozó szerv legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozza meg.
(2) Az elfogadott átalakulási tervet az átalakulásról hozott döntéssel együtt közzé kell
tenni. Az a hitelqző, akinek követelése a közzététel előtt keletkezett, a közzétételtől
számított harmin'cnapos jogvesztő határidőn belül az átalal(u|ó jogi személytől
megfelelő biztosítékot követelhet, ha az átalakulás követelésének kielégítését
veszélyezteti.
(3) Az átalakulással létrejövő jogi személy nyilvántartásba vételével egyidejűleg az
átalakulással megszűnő jogi személyt törölni kell a nyilvántartásból. A létrejövő jogi
személy nyilvántartásba vételéig az átalakuló jogi személy a bejegyzett jogi személy
típusban folytatja tevékenységét.
(4) Ha a nyilvántartó bíróság az átalakulás bejegyzését
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korábbi formájában működik tovább.

3:44. § [Egyesülés]
(1) A jogi személy más jogi személyekkel összeolvadás vagy beolvadás útján
egyesülhet. Összeolvadásnál az összeolvadó jogi személyek megszűnnek, és új jogi
személy jön létre általános jogutódlás mellett. Beolvadásnál a beolvadó jogi személy
szűnik meg, általános jogutódja az egyesülésben részt vevő másik jogi személy.
(2) Ha az egyesülésben részt vevő jogi személyek mindegyike határoz az egyesülés
kezdeményezéséről, az ügyvezetéseik kötelesek az átalakulási tervnek megfelelő
tartalommal közös egyesülési tervet készíteni, amelynek tartalmaznia kell valamennyi
részt vevő jogi személy vagyonmérleg-tervezetét, valamint az egyesüléssel létrejövő
jogi személy nyitó vagyonmérlegtervezetét,
(3) Az egyesülésben résá vevő jogi személyek az egyesülési terv elfogadásáról külön-
külön döntenek, Az egyesülési tervet akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha azt az
egyesülésben részt vevő valamennyi jogi személy elfogadta.

3:45. § [Szétválás]
(1) A jogi személy különválás vagy kiválás útján több jogi személlyé szétválhat.
Különválás esetén a jogi személy megszűnik, és vagyona a különválással létrejövó több
jogi személyre mint jogutódra száll át. Kiválás esetén a jogi személy fennmarad, és
vagyonának egy része a kiválással létrejövő jogi személyre mint jogutódra száll át.
(2) A jogi személy kiválással vagy különválással úgy is szétválhat, hogy
a) a kiváló tag a jogi személy vagyonának egy részével már működő jogi személyhez
mint jogutódhoz csatlakozik (beolvadásos kiválás);
b) a különváló tagok a jogi személy vagyonának rájuk eső részével különböző, már
működő jogi személyekhez mint jogutódokhoz csatlakoznak (beolvadásos különválás).
(3) Beolvadásos kiválás és beolvadásos különválás esetén a döntéshozó szerv
szétválásról szóló.döntéséhez annak a jogi személynek a hozzájárulása is szükséges,
amelybe a kiváló vagy különváló tagok beolvadnak. !

- .$t:l;{,.,ii,i,ld;1*;],];]{i:J:.r,i]:iii4.i.--nt:1.|.5J5l_rf,.1'':tci.", ::;;,l:,.].]_; ," j,:. ,-, ' 
:

(1) A szélváló'jogi személy jogutódjai - ideértve kiválás esétén a megmaradó jogi
személyt is - a szétváló jogi személynek a szétválás előtt keletkezett kötelezettségeiért
a szétválási terv rendelkezései szerint kötelesek helytállni. Ha az adott kötelezettséget
a szétválási tervben nevesített jogutód nem teljesíti, azért valamennyi jogutód
egyetemlegesen köteles helytállni.
(2) Ha egy kötelezettségről a szétválási tervben nem rendelkeznek, azért a jogutódok
egyetemlegesen kötelesek helytállni.
(3) A szétváló jogi személy vagyonmegosztás előtt szerzett jogainak érvényesítésére a
szétválás után az a jogutód jogosult, aúelynek az adott jogótl szétválásiierv juttatta.
Ha valamely jogról a szétválási tervben nem rendelkeztek, az a jogutódokat a, 

.,:1;]1.:t r,;, vá§}ohmegosztás arányában illeti meg. .:,.,, ,",,,,l',]d-."?$s,

.:-:' .,,,. 1:.i1,:;i1;'.;l, ,.,,i,j,,.,,:,,,::.,;.i:r{l'l,_

.:.loi§:{i .:',,,:.-|§;3,47. § tAz átalakulás szabályainak alkalmazásal:r --],:,,..,':

, ]1 allA jogi személy egyesülésére és szétválásáfa az átalákulásra vonatkozó szabályokat
inegfelelően alkalmazni kell.

3:a8. § [Jogi személy jogutód nélküli megszűnése]
(1) A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott idő.re jött létre és a meghatározott idótartam eltelt;
b) megszűnése' meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett; .. ,1.,

c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arrajogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a
nyilvántartásból törli.
(á; n jogutód nélkúl megszűnt jogi személynek a hitelezók kielégíté§bi*,áio1"li*.r"*13 ,",tffilffi
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vagyona a jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok
gyakorlóit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ók vagy jogelődjük a jogi
sze m é l y jav ár a va g yo n i hozzájárulást te lj es ítette k.
(3) A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból
való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem
elégített tartozásaiért.

, 3:83. § Uogutódlássaltörténő megszűnésl
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak
egyesületekre válhat szét.
3:84. § [A jogutód nélküli megszűnés okai]
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület
jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el atízfőt.
3:85. § [Rendelkezés a fennmaradó vagyonról]
(1) Frz egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület
céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek, kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a
vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület
vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem
fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg,
(2) 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 az egyesület törlésével száll
át az újjogosultra,
3:86. § [A vezető tisztségviselők felelóssége jogutód nélküli megszűnés esetén]
(1) P,z egyesület jogutód nélküli megszűnése után avezető tisáségviselókkel szemben

,_., :-il,}i*;:t;,u,lx;,€.nínir|ósegük!en az egyesületnek okozott károk"r:niatti,,,kárlérr'aa':,;igénfi -:a jogerős
l-atj,!:l.::]...il-t:;:S.F,+;bíBi9ágil.törléstól számítotb,egy éven-,belü}",-.,á2.égYesületi,törlésének időpontjában.. eJí* tá9,sá9i jogviszonyban álló tag vagy az ,éwényesítkreti, akinek a részére a,

megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon,
át kellett volna adni,
(2) Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezók kielégítetlen követelésük
erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel.
szemben, a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a
vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta
után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással
történő megszűnés esetén nem alkalmazható:

irányadók.

Kelt: Budapest, 2016. 03. 16.

Jelen Alapszabály a jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő,
vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen,,tagi magatartás esetén alkalmazható
jogkövetkezmények, iIletve ebből eredó, ,,laggal szemben eljárási szabályok
megállapítását mel|őzi. Az ilyen esetekre a vonatkozó hatályos jogszabályok
rendelkezései megfelelően irányadók.
A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről ésttámogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
- a Polgári Törvéhykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően

Mándi Bettina
elnök
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