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EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA
egységes szerkezetben a 2021. október 1. napi módosításokkal
(a módosítás dőlt, vastag betűvel írva és aláhúzva)

Alulírott Alapítók a hatályos 2013. évi V. törvény. és 2011. évi CLXXV. törvény alapján a
Magyar Gyermek-gasztroenterológiai Társaság Közhasznú Egyesület alapszabályát az
alábbiak szerint módosítják és fogadják el egységes szerkezetben az Egyesület 2021.
augusztus 30-i közgyűlésén hozott határozatok alapján:
I.
Az Egyesület adatai
1.

Az Egyesület neve: Magyar Gyermek-gasztroenterológiai Társaság Közhasznú
Egyesület

2.

Az Egyesület idegen (angol) nyelvű neve: Hungarian Association of Paediatric
Gastroenterology

3.

Az Egyesület székhelye: I. számú Gyermekklinika
1083 Budapest, Bókay utca 53.
Tel: 06-1-3343-186, Fax: 06-1-303-6077

Az Egyesület Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 35. § (1)-(2) bekezdése, a
144.§.(1)-(2) bekezdése, valamint a 141.§. (1), (2) bek. a. pontja, (3) bek. b., e.,f., és g., pontja
és a (4) bek. b. pontja értelmében kötelező állami feladatot lát el:
35.§. (1) A népegészségügy állami és önkormányzati szervek, gazdasági, civil szervezetek,
valamint egyének részvételével megvalósított, elsősorban lakossági csoportokat, közösségeket
célzó tevékenység, az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek, sérülések és rokkantság
megelőzése érdekében. A népegészségügy célja a lakosság egészségi állapotának
monitorozása, az egészségproblémák és prioritások meghatározása, népegészségügyi
intézkedések kimunkálása és foganatosítása kormányzati, szakmai és civil szervezetekkel
együttműködésben.
(2) A népegészségügyi tevékenység magában foglalja
a) az egészség tudományosan megalapozott természeti és társadalmi környezeti (a
továbbiakban együtt: környezeti) feltételeinek, az egészség fejlesztésének, a betegségek
megelőzésének hatékony, hozzáférhető és megfelelő bizonyítékokon alapuló módszereinek,
valamint az ehhez szükséges intézményrendszer kialakítása, működtetése feltételeinek
meghatározását,
b) a lakosság egészségmagatartásának, az azt befolyásoló környezeti tényezőknek a
rendszeres elemzését,
c) a b) pont szerinti elemzés során feltárt adatok alapján az egészségkárosító hatások
kockázatának értékelését és az ennek megfelelő problémák és prioritások rangsorolását,
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d) a nemzetközi irányvonalakkal összhangban levő népegészségügyi stratégia és ennek
megvalósítását elősegítő akcióterv kidolgozását, amely előre meghatározott, mérhető
egészségcélokat határoz meg az egészség javítása érdekében, továbbá tartalmazza a
megelőzés és az egészségkárosító hatások csökkentésére irányuló beavatkozásokat,
e) a feladatok megvalósítása érdekében egészségfejlesztési, egészségvédelmi,
betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások biztosítását,
f) a szolgáltatásoknak a hatékonyságuk, eredményességük, hozzáférhetőségük és egyéb
minőségi jellemzőik szerinti rendszeres értékelését.
144. § (1) Az állam a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja és elősegíti az egészségügy
területén működő szakmai kamaráknak és más köztestületeknek, valamint szakmai
érdekképviseleti 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.
141. § (1) Az állam – az e törvényben meghatározott keretek között – felelős a lakosság
egészségi állapotáért, különösen azért, hogy az egészséghez szükséges feltételrendszer
kialakításával lehetővé váljon a közösségek és az egyének számára egészségi állapotuk
védelme és fejlesztése, valamint szükség esetén lehetséges mértékű helyreállítása.
(2) Az állam felelősségének tartalma:
a) az egyén egészségügyi ellátáshoz való joga gyakorlásához az egészségügyi ellátórendszer
megfelelő mennyiségű, minőségű, eloszlású, összetételű és hatékonyságú működése általános
(szervezési, intézményi, oktatási, kutatási) feltételeinek megteremtése, működtetésének
biztosítása,
(3) Az állam felelőssége körében az állam kötelezettségét képezi különösen
b) az egészségügyi ellátórendszer, az egészségügyi ellátási kötelezettség és felelősség
meghatározása,
e) az egészségügyi képzés, szakképzés és továbbképzés rendszerének szabályozása,
feltételeinek biztosítása,
f) az egészségügyi kutatási tevékenység támogatása, szervezése és koordinálása,
g) az egészséges életmód választásához szükséges ismereteknek az oktatási rendszerbe
történő integrálása,
(4) Az állam felelőssége körében az egészségügyi szakellátások tekintetében az állam
kötelezettségét képezi
b) az egészségügyi szakellátási felelőssége alapján a fekvőbeteg-szakellátásról és a járóbetegszakellátásról való – az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvényben foglaltak
szerinti – gondoskodás,
Az Egyesület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13.§. (1). bekezdésének 4. pontja értelmében kötelező önkormányzati feladatot lát el
(egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások). Erre
tekintettel az egyesület közhasznú tevékenységet folytat.
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Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja;
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 34. §-ának (1) bekezdése alapján az egyesület
nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
II.
Az Egyesület célja és feladatai
1.

Az Egyesület célja:
Az Egyesület olyan non-profit elven működő társadalmi szervezet, amely általános
szakmai és érdekvédelmi célok eléréséhez szükséges tevékenységek koordinálására
tagjainak önkéntes társulásával jött létre és demokratikusan elfogadott alapszabály szerint
működik.
Az Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. Az Egyesület az egyesületi
cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel
tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
Az Egyesület nem zárja ki, hogy a tagjain kívül más is részesülhessen a tevékenységében.

2.

Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi:
•

•

•

•

•

Az Egyesület célja a magyar gyermekgasztroenterológia kutatási, gyógyítási, oktatási
tevékenységének javítása, szervezése és a gyermekgasztroenterológia érdekeinek
képviselete a megfelelő fórumokon.
Az Egyesület célja a hazai gyermekgasztroenterológia képviselete, egységes szemlélet
kialakítása, a tagok tudományos ismereteinek bővítése, tudományos-szakmai
képzettségének fejlesztése.
Az Egyesület feladata a gyermekgasztroenterológia hazai és külföldi eredményeinek
ismertetése, az eredmények gyakorlati felhasználásának segítése, a magyar kutatási
eredmények belföldön és külföldön történő minél szélesebb körű bemutatása.
Az Egyesület tevékenysége kiterjed a hazai közvélemény szakmailag megfelelő
irányban történő formálására, az egészségnevelésre és egészségügyi
ismeretterjesztésre, a tömegkommunikáció eszközeinek segítségével a gyors és
szakszerű tájékoztatásra.
Az Egyesület céljai és feladatai végrehajtása érdekében tagjai és vendégei számára
előadásokat, referálókat, szimpóziumokat, vitaüléseket, vándorgyűléseket, szakmai
bemutatókat, nemzetközi konferenciákat és egyéb szakmai rendezvényeket szervezhet,
lehetőségeihez mérten pályázatokat írhat ki, és díjakat alapíthat.
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•

Az Egyesület szakmai irányelveket dolgoz ki, módszertani leveleket, ajánlásokat ír.
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1. E cél érdekében:
– összehangolja tagjai szakmai tevékenységét;
– tagjai számára évente meghatározott rendszerességgel ülést szervez, amelyre hazai és
külföldi vendégeket hív meg;
– külföldi és belföldi tudományos üléseken a gyermekgasztroenterológia
eredményeinek megjelenítését szervezi;
– figyelemmel kíséri a szakterületét érintő szakmai, egészségpolitikai, oktatási és
érdekvédelmi kérdéseket;
– pályázatot hirdet, jutalmat tűzhet ki;
– hazai és nemzetközi kapcsolatokat építhet ki és tarthat fent
– céljainak elérése érdekében együttműködési szerződést köthet.
Az Egyesület a bírósági bejegyzéssel jön létre.
III.
Az Egyesület tagsága
1.

Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és
belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában,
valamint fizeti a tagdíjat.
A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. Az Egyesület rendes tagjait
egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve, a különleges
jogállású pártoló tagot.
Az Egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást
követően a belépési kérelemnek – jelen Alapszabály felhatalmazása alapján - az Elnökség
általi elfogadásával keletkezik.
Az Elnökség a belépési kérelemről a benyújtását követő 30 napon belül határozattal hoz
döntést. Az Elnökség a határozatot ülésén, szavazással hozza meg, egyszerű
szótöbbséggel.
A belépési kérelem tárgyában hozott határozatot az Elnökség írásban, postai úton –
ajánlott, tértivevény külön szolgáltatással feladott – levélben közli a tagfelvételi kérelmet
benyújtó kérelmezővel. A határozattal szemben a Kérelmező a határozat közlésétől
számított 15 napon belül írásban fellebbezést terjeszthet elő az Egyesület Közgyűléséhez,
az Egyesület mindenkori székhelyére címezve. A fellebbezést az Egyesület Közgyűlése a
fellebbezés kézhezvételét követő 45 napon belül bírálja el.
A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és
nem örökölhetőek.
Az Egyesület rendes tagjának jogai:
• részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés
határozatainak meghozatalában szavazati joggal, észrevételeket, javaslatokat tehet,
véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban, a közgyűlésen
felszólalhat;
• a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
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felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon
belül köteles választ adni;
• választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve
tisztségeire;
• indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
• betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
• a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és
rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti;
• az Egyesület tagja bármilyen, az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos kérdésben
vizsgálatot kezdeményezhet a felügyelő bizottságnál.
•

2. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja,
valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a
rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője
tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület
szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, tagdíjfizetési kötelezettsége, szavazati joga
nincs.
A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A
pártoló tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető
tisztségviselővé nem választható.
3.

Az Egyesület természetes személy rendes tagjai jogaikat kizárólag személyesen
gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti
rendes tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.

4.

Az Egyesület rendes tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani,
valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok
megvalósítását, köteles a közgyűlés által meghatározott tagdíjat rendszeresen megfizetni.
Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület tevékenységét és az egyesület
céljának megvalósítását. A tag köteles 3 naptári évente legalább 1 alkalommal részt venni
az Egyesület közgyűlésén vagy az Egyesület által szervezett, regisztrációhoz kötött
tudományos ülésen.

5.

A tagsági viszony megszűnik:
•
•
•
•

a tag kilépésével
a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
a tag kizárásával
a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével.

A tag a tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
6.

A tagsági jogviszony feltétele és felmondása
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Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, az Egyesület Elnöksége jogosult a tagsági
jogviszonyt 30 napos felmondási idővel írásban felmondani.
Amennyiben a tag 3 egymást követő naptári évben sem az Egyesület Közgyűlésén, sem
az Egyesület által szervezett, regisztrációhoz kötött tudományos ülésen nem vesz részt,
úgy az Egyesület Elnöksége a tagsági jogviszonyt írásban felmondhatja.
Ha valamely rendes tag a tagdíjfizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, az
Elnökség írásban felszólítja, hogy tartozását a kézhezvételtől számított 30 napon belül
fizesse meg, és figyelmezteti a mulasztás következményeire. Ha a rendes tag ezek után, a
megadott határidő alatt sem tesz eleget tagdíjfizetési kötelezettségének, az Elnökség a tag
fennálló tagsági viszonyát írásban felmondhatja.
A fent felsorolt valamennyi esetben a tagsági jogviszony felmondását az Elnökség
ajánlott, tértivevény külön szolgáltatással feladott postai küldeményben kézbesíti a tag
részére.
Jogszabályt, alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával
összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények és a taggal
szembeni eljárás szabályai:
A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület
céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények a
figyelmeztetés és az Egyesület rendezvényétől illetve rendezvényeitől történő eltiltás
legfeljebb egy év időtartamra. A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi
határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás miatt
jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárást az elnök vagy a titkár javaslatára a
közgyűlés rendeli el. A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett
egyesületi tagot az Egyesület elnöke vagy az Egyesület titkára, vagy a közgyűlés által e
feladatra kijelölt más személy (a továbbiakban: vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett
meghallgatja. A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a
személyeket is, akik az ügyre tartozó bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak. A
vizsgáló okiratokat szerez be, tisztázza a tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok
alapján 30 napon belül elkészíti a közgyűléshez címzett határozati javaslatát.
A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnök vagy a titkár köteles
összehívni a közgyűlést. A közgyűlés megtárgyalja az elnökség által jogkövetkezmény
alkalmazása tárgyában hozott határozati javaslatot. A vizsgálat adatainak ismeretében
bármely egyesületi tag indítványozhatja a határozati javaslat módosítását, illetve
módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását. Az összehívott közgyűlés a
megvitatott illetve módosított határozati javaslatról az ügy megtárgyalását követően
nyomban határoz. A közgyűlés az egyesületi taggal szemben hátrányos
jogkövetkezményként - fentieknek megfelelően - figyelmeztetést, az Egyesület valamely
rendezvényétől illetve rendezvényeitől legfeljebb egy év időtartamra eltiltást
alkalmazhatja. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatban
fel kell tüntetni a jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást. A jogkövetkezmény
alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatot meg kell indokolni. A határozatot a
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taggal írásban közölni kell. A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag az Egyesület
székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát.
7.

A közgyűlés kizárja az Egyesület tagjai közül
• azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a
közügyektől eltiltott
• azt a tagot, aki jogszabályt, az egyesület alapszabályát, vagy a közgyűlési határozatot
súlyosan, vagy ismételten megsérti
A kizárási eljárást a Közgyűlés folytatja le. Az eljárás megindítását bármely tag írásban
kezdeményezheti. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott
okokat, annak bizonyítékait közölni kell. Lehetőséget kell biztosítani számára, hogy
védekezését és bizonyítékait előadja, a kizárását tárgyaló közgyűlésen részt vegyen. A
taggal a Közgyűlés indokolással ellátott kizáró határozatát írásban közölni kell. Az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
valamint a jogorvoslati lehetőséget. A tag kizárása elleni fellebbezést, a fellebbezésben
foglalt indokokra is figyelemmel a közgyűlés tárgyalja rendkívüli közgyűlés keretén
belül. A közgyűlésnek megismételt kizárást tárgyaló határozata ellen fellebbezésnek nincs
helye.
A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek
tekinthető az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával.

8.

Az Egyesület rendes tagja tagdíjat köteles fizetni. A tagdíjat az Elnökség javaslatára a
Közgyűlés állapítja meg. Az alakuló ülésen meghatározott tagdíj 3.000.- Ft/év,
szakdolgozóknak, nyugdíjasoknak és diákoknak 2.000.- Ft, melyet legkésőbb minden év
március 31. napjáig kötelesek a tagok az Egyesület házipénztárába vagy bankszámlájára
befizetni.
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IV.
Az Egyesület szervezete
1.

Az Egyesület szervei:
Közgyűlés
Elnökség

Az Egyesület Bizottságai:
- Állandó bizottságok:
Fegyelmi és Etikai Bizottság
- Felügyelő Bizottság
A Közgyűlés különleges, időszakos feladatokra ad hoc bizottságokat hozhat létre.
Az Egyesület Szekciói:
• Hepatológiai Szekció
• Táplálkozástudományi Szekció
• Endoszkópos Szekció
• Gyulladásos bélbetegség (IBD) Szekció
• Malabszorpció Szekció
• Szakdolgozói Szekció
• Pankreász Szekció
• Infektológiai Szekció
2.

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb és döntést hozó szerve, amelyet a rendes tagok
összessége alkotja.
A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi
pontok közlésével. Az Elnöknek tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell
küldeni – írásban (levélben vagy e-mailon, de igazolható módon) legalább 15 nappal a
Közgyűlés időpontja előtt. A meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét és
székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, valamint az ülés napirendjét.
A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést
meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes.
A legfelsőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a
tagok egyharmada vagy az alapszabályban ettől eltérően meghatározott hányada – az ok
és a cél megjelölésével – kívánja.
A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlévők
számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és
legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze és erről a körülményről a tagokat
az eredeti meghívóban előre tájékoztatták.

3.

A közgyűlés ülései nyilvánosak.

4.

A Közgyűlés összehívása az elnök feladata. A közgyűlés helye az Egyesület székhelye,
kivételes esetben a székhelytől eltérő helyen is megtartható a közgyűlés.
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A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül a tagok kérhetik az
Elnökségtől a napirend kiegészítését a kiegészítés indokolásával. Az Elnökség köteles
ebben az esetben a napirend kiegészítése alapján az indítványt a Közgyűlés elé
tárgyalásra vinni. Ha az Elnökség a napirend tárgyalását elutasítja, a Közgyűlés a
napirendek tárgyalását megelőzően dönt a napirend kiegészítéséről.
A napirend kiegészítésének engedélyezése esetén az Elnökség intézkedik annak
közléséről, melyet hirdetményi úton www.gyermekgasztro.hu internetes oldalon, vagy emailon, illetve ajánlott levélben – eszközöl, legalább 8 nappal a közgyűlés időpontja
előtt.
[A közgyűlés összehívása]
(1) Az ügyvezető 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.
5.

A döntéshozó szerv ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint
felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem
szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során
figyelmen kívül kell hagyni.
A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett
határozatképes a megjelent rendes tagok számától függetlenül – jelen 5. pont első
bekezdésében foglalt szabályok betartásával.
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 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.
A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével hozzák meg. Ha a törvény egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a
határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb
határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha a törvény egyhangúságot ír elő a
határozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.
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6.

A közgyűlés tisztségviselői a levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és két jegyzőkönyv
hitelesítő. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást
is megbízhat. A levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő
személyét a közgyűlés fogadja el egyszerű szótöbbséggel.
Amennyiben a közgyűlés úgy dönt, szavazatszámláló bizottságot hozhat létre, mely
három tagból áll. Tagjai – az elnök javaslata alapján - az egyesületi tagokból kerülnek
megválasztásra egyszerű szótöbbséggel.
A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető
elnök szóban hirdeti ki.
A közgyűlésről írásbeli jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a
közgyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a közgyűlésen
megjelent személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt illetve elfogadott
napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A
jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a
közgyűlés tagjai közül választott két hitelesítő aláírásával hitelesíti. A közgyűlésen
hozott határozatokat az egyesület elnöke a Határozatok Tára elnevezésű dokumentumban
vezeti.

7.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
az alapszabály módosítása;
az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
a tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
az éves költségvetés elfogadása;
az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet – ezen belül az ügyvezető szervnek
az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
a tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt;
a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről
való döntés;
a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása; és
a végelszámoló kijelölése
tagdíj mértékének megállapítása,
döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal,

8.

A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden
rendes tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell
tekinteni, és új szavazást kell tartani.
A határozatokat az érintett személyekkel/szervekkel a határozat meghozatalától számított
15 napon belül – igazolható módon (fax, ajánlott levél, e-mail) – kell közölni.
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9.

A jelenlévő tagok 3/4-es szótöbbsége szükséges:
• az Alapszabály módosításához.
A szavazati joggal rendelkező tagok 3/4-edének szavazata szükséges:
• más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához,
• az Egyesület céljának módosításához.
•

az egyesület megszűnéséről döntéshez.

10. Az Egyesület tisztségviselőinek (elnök, elnökségi tagok, fegyelmi és etikai bizottsági
tagok, valamint felügyelő bizottsági tagok) megválasztása titkos szavazással történik.
Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint a
felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes
szavazatok több mint a felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot
szerzett személy között újabb szavazást kell tartani.
A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
A Közgyűlésen hozott határozatokat, a közhasznúsági melléklet, valamint az éves
beszámolót, a szolgáltatások igénybevételének módját az elnök az Egyesület honlapján
(www.gyermekgasztro..hu ), valamint az I. számú Gyermekklinika hirdetőtábláján teszi
közzé.
Az egyesület működésével kapcsolatos iratokba, jegyzőkönyvekbe, iratokba,
beszámolóba, közhasznúsági melléklet bárki betekintést nyerhet, és azokról a másolati
költség megfizetése mellett másolat kiadását kérheti. Ezen kéréssel vagy az elnökhöz
vagy a titkárhoz kell fordulni, akár írásban, akár szóban, aki köteles az iratokba való
betekintést és másolat készítését lehetőleg haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül
biztosítani.
A közgyűlés, valamint 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.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
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,
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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.
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.
11. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági
szervezetek és magánszemélyek képviselőit.
Az Egyesületet létesítő személyek (alapító tagok) nevét és lakóhelyét a tagjegyzék
tartalmazza.

12. Elnökség
Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Vezető tisztségviselő az Elnökség tagja.
Tagjai: elnök, főtitkár (1 fő), titkár (1 fő), pénztáros (1 fő), elnökségi tagok (11 fő),
összesen 15 fő.
Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – kizárólagos hatásköröket kivéve –
gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség
szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban
(levél vagy internet útján, de igazolható módon) hívja össze. Az Elnökségi tagok részére
legalább 10 nappal az Elnökségi ülés időpontja előtt el kell küldeni a meghívót a napirend
közlésével. Az Elnökség tagja csak egyesületi tag lehet.
Elnökségi tagnak választható gasztroenterológiai-, vagy gyermekgasztroenterológia
szakvizsgával rendelkező, büntetlen előéletű orvos, akinek tagdíjhátraléka nincs.
Kivételes esetben, amennyiben a jelölt nemzetközileg is elismert szaktekintély, MTA
doktori fokozata is van, akkor az előbbi szakvizsgák nélkül is jelölhető. Az elnök
megbízatása lejárta után legfeljebb még egy ciklusra választható újra. A következő
ciklusban a „volt elnök” címet kapja.
Az Elnökség ülései nyilvánosak.
Az ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok közül 8 fő jelen van. Az Elnökség
határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén
a kérdést elvetettnek kell tekinteni és a következő ülésen újra napirendre kell tűzni.
Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze
kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor
határozatképesek, ha azokon legalább 8 elnökségi tag jelen van. Szavazategyenlőség
esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére
figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.
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13. A Közgyűlés titkos szavazással az Egyesület tagjai sorából határozott időtartamra
(maximum 5 éves időtartamra) Elnököt és 14 elnökségi tagot választ. Az Egyesület
főtitkárát, titkárát és pénztárosát az Elnökség választja meg az elnökségi tagok közül.
Az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Az Elnökségi tag feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet az Elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.Nem lehet Elnökségi tag az, akit e foglalkozástól
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az
eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy
tisztségviselője nem lehet.
14. Az Elnökség feladata és hatásköre:
Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik
• az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
• a beszámolók és közhasznúsági melléklet előkészítése és azoknak a közgyűlés elé
terjesztése;
• az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
• az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
• az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
• a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
• az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
• részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
• a tagság nyilvántartása;
• az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
• az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
• az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
• az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
Az Elnökség 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.
Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
15. Az Egyesület tisztségviselői:
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Az Egyesület Elnöke
Az Egyesület elnökét határozott (maximum 5 éves) időtartamra titkos szavazással a
Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.
Az Elnök feladata és hatásköre:
• az Egyesület tevékenységének irányítása,
• a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése, köteles összehívni, ha az
Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, előreláthatólag a tartozások
esedékességkor nem rendezhetők, az Egyesület céljának elérése veszélybe került.
• döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe
tartozó kérdésekben,
• a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése,
• kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel,
• irányítja az Elnökség munkáját,
• vezeti az Elnökség üléseit,
• képviseli az Egyesületet,
• intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
• összehívja az Elnökség üléseit,
• vezeti az ügyintéző apparátust,
• irányítja az Egyesület gazdálkodását,
• utalványozási jogot gyakorol,
• gyakorolja a munkáltatói jogokat,
• minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.
Az Egyesület Elnöke az Egyesületet önállóan képviseli.
Az Egyesület Főtitkára és az Egyesület Titkára együttesen képviselik az Egyesületet.

16. Az Egyesület Főtitkára
Elnökhelyettesként segíti az Elnök munkáját és az Egyesület napi ügyvezetését, valamint
az Egyesület kapcsolattartását más szakmai vagy társadalmi szervezetekkel. Irányítja az
egyesületi honlap működését, felügyeli a szakmai programok szervezését.

17. Az Egyesület titkára
Vezeti a jegyzőkönyvet, és viszi az Egyesület adminisztratív feladatait.
Vezeti a határozatok tárát, melyből megállapítható a döntésre jogosult szerv döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya.
Intézkedik a döntéseknek az érintettekkel való közléséről, mely minden esetben írásban
történik (levélben vagy e-mail által).
18. Az Egyesület pénztárosa
Felügyeli az egyesület gazdálkodását, és beszedi a tagdíjakat.

Dr. Dezsőfi-Gottl Antal Tivadar

Dr. Papp Ágnes

16

A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi
személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat
nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is
alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a
vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv 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 az egyesület által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
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.
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.
V.
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
1.

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. Az
Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a
Közgyűlés elé terjeszt. A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét
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nem oszthatja fel, azt jelen létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységeire
kell fordítania.
2.

Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
• tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg,
• magán és jogi személyek támogatásai,
• az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel,
• rendezvény bevétel,
• egyéb bevételek.

3.

Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az
Egyesület tagjai saját vagyonukkal az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon
túlmenően – nem felelnek.
4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a
társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről
szóló hatályos jogszabályok
alapján végzi.
5. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli. A bankszámla felett az Egyesület Elnöke
önállóan, valamint a főtitkár és a titkár együttesen jogosultak rendelkezni. A pénztáros a
főtitkárral vagy a titkárral együttesen jogosult a bankszámla felett rendelkezni.

VI.
Az Egyesület tagjainak jegyzéke
1.

Az Egyesület elnöksége az Egyesület tagjainak nevét és lakóhelyét tagjegyzékben tartja
nyilván.

2.

Az Egyesület tagjegyzékéből haladéktalanul törölni kell annak a személynek a nevét és
lakóhelyét, akinek a tagsági jogviszonya megszűnt.

3.

Az Egyesület tagjegyzékébe be kell jegyezni annak a személynek a nevét és lakóhelyét,
akit az elnökség az egyesületbe tagnak felvett.

4.

A tagjegyzék nem nyilvános; az elnökség gondoskodik a tagjegyzékbe foglalt személyes
adatok megfelelő megóvásáról.
VII.
Fegyelmi és Etikai Bizottság

1.

A Fegyelmi és Etikai Bizottság kizárólag a Közgyűlésnek van alárendelve, csak annak
tartozik felelősséggel.

2.

A Fegyelmi és Etikai Bizottság a Közgyűlés által határozott időre (max. 5 évre) választott
3 tagból áll. A bizottság elnökét a megválasztott bizottság jelöli ki tagjai sorából.
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3.

Az Fegyelmi és Etikai Bizottság elkészíti az Egyesület fegyelmi szabályzatát, melyet a
Közgyűlés hagy jóvá.

4.

Az Fegyelmi és Etikai Bizottság köteles a Közgyűlés által jóváhagyott szabályzat alapján
eljárni.

5.

Az Fegyelmi és Etikai Bizottság elnöke évente beszámol a Közgyűlésnek a bizottság
munkájáról.

6.

A Fegyelmi és Etikai Bizottság feladata:
• javaslatot tehet a Közgyűlésnek az egyes tagok kizárására vonatkozóan.
• közreműködik a szakmai és etikai normák kialakításában,
• kivizsgálja a szakmai és etikai panaszokat,
• szakmai vagy etikai-fegyelmi vétség gyanúja esetén tanácskozást folytat annak a
kérdésnek az eldöntése érdekében, hogy az első fokú szakmai és etikai eljárás
lefolytatásra kerüljön-e
• lefolytatja az elsőfokú szakmai és etikai eljárást.
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VIII.
Felügyelő bizottság
Az Egyesület felügyelő szerve a felügyelőbizottság. A közgyűlés a tagjai közül a
felügyelőbizottság 3 tagját legfeljebb 5 éves időtartamra választja meg. A felügyelőbizottság
az ügyrendjét maga állapítja meg. A bizottság elnökét a megválasztott bizottság jelöli ki
tagjai sorából.
A felügyelőbizottság feladata az Egyesület jogszabály és alapszabályszerű működésének,
vagyonkezelésének és gazdálkodásának ellenőrzése.
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki,
vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) az egyesülettel 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 létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A felügyelőbizottság, illetőleg annak bármely tagja az Egyesület bármely tisztségviselőjétől,
vagy más tagjától jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe, fizetési számláiba, irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felvilágosítás és az
iratokba való betekintés joga nem tagadható meg.
A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során
olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, vagy a vezető
tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a felügyelő bizottság indítványára - annak
megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv összehívására a
felügyelő szerv is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
A felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és
ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni.
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Amennyiben a felügyelőbizottság vizsgálata alapján súlyos mulasztást állapít meg,
kezdeményezi az Elnökség vagy az Elnök azonnali intézkedését a mulasztás
megszüntetésére.
A felügyelőbizottság üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egyszer
tartja. A felügyelőbizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze írásban. Írásban
összehívottnak minősül a felügyelőbizottság ülése, ha a bizottság elnöke
személyazonosításra alkalmas elektronikus levélben (e-mail) értesíti a felügyelőbizottság
tagjait az ülés időpontjáról. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok
legalább három nappal az ülés időpontját megelőzően értesülnek, és az ülés
tárgysorozatáról leírást kapnak. Az ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult
felügyelőbizottsági tagoknak több mint a fele jelen van. A felügyelőbizottság, ha minden tag
jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza míg ha két tag van jelen, egyhangúlag
hoz határozatot.
A felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással hozza meg.
A felügyelőbizottsági ülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést is,
hogy a határozatképtelen ülés helyett megismételt felügyelő bizottsági ülés kerül
megtartásra.
A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést követő félóra elteltével kell a megismételt
felügyelőbizottsági ülést megtartani. A megismételt ülés az eredeti napirendi pontokban is
csak akkor határozatképes, ha azon a felügyelőbizottság tagjainak több mint a fele jelen
van.
IX.
Szekciók
1.

Az Egyesület Szekciói speciális szakterületekkel foglalkozó Egyesületi tagokat tömörítő
egységek.

2.

A Szekciók tevékenységüket és gazdálkodásukat az Egyesület felügyelete alatt, az
Egyesületre vonatkozó szabályok betartásával végzik.

3.

A Szekciók létrehozásáról, illetve megszűnéséről a Közgyűlés dönt.

4.

A Szekciók vezetősége 1 elnökből áll, akiket a tagok határozott időre (max. 5 évre)
választanak. A Szekciók vezetői tevékenységükről az Egyesület Elnökségének és
Közgyűlésnek tartoznak beszámolni.
X.
Az Egyesület megszűnése

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az
Egyesület volt ügyintéző szerve, az Elnökség jár el.
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A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult 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.
(2) A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt
vagyona a jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok gyakorlóit
illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi személy javára
vagyoni hozzájárulást teljesítettek.
(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.
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 a tíz főt.
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XI.
Vegyes és záró rendelkezések
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény rendelkezési az
irányadóak.
Az Egyesület Alapszabályának módosításait és egységes szerkezetét a 2021. október 1.
napján megtartott Közgyűlés fogadta el.
Dr. Dezsőfi-Gottl Antal Tivadar Elnök megbízást ad dr. Papp Ágnes ügyvéd (4400
Nyíregyháza, Luther u. 5. 2/15., KASZ: 36066799) részére jelen alapszabály módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalására, ellenjegyzésére. Dr. Papp Ágnes ügyvéd a megbízást
elfogadom.
Budapest, 2021. október …..

…………………………………………
Dr. Dezsőfi-Gottl Antal
az Egyesület Elnöke

Dr. Papp Ágnes ügyvéd (4400 Nyíregyháza, Luther u. 5. 2/15., KASZ: 36066799) igazolom,
hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabálymódosítások alapján hatályos tartalmának.
Jelen Alapszabályt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltam, ellenjegyzem.
Nyíregyháza, 2021. október …..
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