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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az egyesület neve: "Házi Gyermekorvosok Országos Érdekvédelmi és Szakmai Egyesülete"
2. Az egyesület rövidített neve: "Házi Gyermekorvosok Egyesülete”, illetve „HGYE”
3. Az egyesület angol nyelvű elnevezése:
National Interest Representation and Professional Association for General Practitioner Pediatricians
3. Az egyesület működési területe: Magyarország
4. Az egyesület székhelye: H-1133 Budapest, Ipoly u. 5/E. V. em. 24.
5. Az egyesület alapítási éve: 1995.
6. Az egyesület bélyegzője: kör alakban "Házi Gyermekorvosok Egyesülete" felirat
7. Az egyesület jogi személy.
8. Az egyesület területi szervezeteket illetve, egyéb szervezeti egységeket hozhat létre ezek lehetnek
önálló vagy nem önálló jogi személyek. A jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységek önálló
alapító okirattal vagy szervezeti működési szabályzattal rendelkeznek, amelyek nem tartalmazhatnak
jelen Alapító Okiratban foglaltakkal ellentétes rendelkezéseket.
9. Az egyesület a házi gyermekorvosok szakmai fejlődéséért tenni kívánó és a tagsági feltételeknek
megfelelő magyarországi házi gyermekorvosok önkéntes, politikamentes szervezete.
10. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. [Ectv. 34. § (1) bekezdés d.) pont]
II. AZ EGYESÜLET CÉLJA, ÉS TEVÉKENYSÉGE
1. Az egyesület céljai
1.1. Az egyesület célja, közcélú tevékenysége keretében (Ectv. 2. §. (16) tagjai tevékenysége
által a hazai gyermekorvoslás és a házi gyermekorvosok tevékenységének a fejlesztése.
1.2. A házi gyermekorvosok speciális szakmai, gazdasági és jogi érdekeinek képviselete és
érvényesítése.
1.3. A házi gyerekorvosok egymást ismerő és egymást szakmailag segítő szakmai közösséggé
szervezése.
1.4. A hazai házigyermekorvoslás által biztosított klinikai szaktudás területi alapellátásban
meglévő jelenlétének megerősítése, teljes körűvé tételének támogatása, a legjobb minőségű
gyermekgyógyászati alapellátáshoz való egyenlő hozzáférés minden gyermek számára történő
biztosításának a támogatása.
2. Az egyesület feladatai
A II. /1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében
2.1. Hazai és nemzetközi konferenciákat és kongresszusokat szervez a hazai és a nemzetközi
tapasztalatok, jó gyakorlatok összegyűjtése és fejlesztése érdekében.
2.2. Lehetőség szerint támogatja tagjai részvételét hazai és nemzetközi szakmai
szervezetekben, továbbképzéseken, konferenciákon.
2.3. A házi gyermekorvosi tevékenység szakmai színvonalának megőrzése és fejlesztése
érdekében részt vesz a szakember képzés elveinek kialakításában.
2.4. Hozzájárul a házi gyermekorvoslásban érdekeltek együttműködésének szélesítéséhez és
fejlesztéséhez.
2.5. Az Egyesület célul tűzi, hogy közösen egyeztetett álláspontjuk eljusson a közigazgatási,
jogalkotó és az egészségügyi alapellátásban a feladatellátási kötelezettséggel rendelkezőkhöz
és a feladatellátó szervezetekhez.
2.6. Tagjai és harmadik személyek számára szakmai, jogi és gazdasági tanácsadó
tevékenységet végez.
2.7. Az egyesület céljainak elérése érdekében információkat nyújt, nyilvántartásokat vezet,
adatbankot hoz létre, amelynek szolgáltatásait tagjai, illetve harmadik személy számára
rendelkezésre bocsát.
2.8. A házi gyermekorvosi tevékenység fejlesztése érdekében, igény esetén, alapítványokat
vagy pénzügyi alapokat hoz létre, díjakat alapít, kitüntetéseket adományoz.
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2.9. Nemzetközi kapcsolatokat tart fent külföldi szakmai és képzési szervekkel,
szervezetekkel.
2.10. Az egyesületi élet eseményeit, valamint szakmai, tudományos és szakmapolitikai
információkat tartalmazó on-line és off-line, rendszeres és időközi kiadványokat ad ki.
2.11. A fenti célok megvalósításához szükséges források megteremtése.
3. Az egyesület közhasznú tevékenysége
Az egyesület a társadalom és az egyén szükségleteinek a kielégítése érdekében közhasznú
tevékenységet végző civil szervezet, amelynek a társadalmi támogatottsága kimutatható és rendelkezik
megfelelő erőforrásokkal tevékenysége végzéséhez. A rendszeresen saját maga és intézményein
keresztül végzett közhasznú tevékenységei és az ahhoz kapcsolódó jogszabályhelyek a következőek.
[Ectv. 34. § (1) bekezdés a) pont]

Közhasznú tevékenység

Közfeladat és jogszabályhely

„2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi
önkormányzatairól
13. § (1)* A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
különösen:
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését
célzó szolgáltatások;
Szakmai ismeretterjesztő és szakmapolitikai
rendezvények,
szakma
ás
szakmai
ágazatspecifikus akadémiák megrendezése,
egészségügyi felvilágosításó előadások, online és off-line kiadványok szerkesztése,
programok szervezése, különböző fórumokon
ismeretterjesztési
tevékenység,
szakmai
tanácsadás,

„1997.
évi
CLIV.
törvény
az
egészségügyről
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.”
„2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység
végzésének
egyes
kérdéseiről
6. § (1) Az egészségügyi dolgozó köteles önképzéssel és a
szervezett
továbbképzések
által
biztosított
lehetőség
igénybevételével magát rendszeresen tovább képezni annak
érdekében, hogy tevékenységét az egészségtudományok
mindenkori állásának megfelelően – a rendelkezésre álló
személyi és tárgyi feltételek keretei között – végezhesse.”
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„1997.
évi
CLIV.
törvény
az
egészségügyről
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.”

Akkreditált
elméleti
továbbképzések,
tudományos és szakmai konferenciák tartása,
kiadványok és képzési anyagok készítése,
hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben,
képzéseken részvétel és annak támogatása.

116/B. § (1) Az egészségügyi ellátás megfelelő szakmai
színvonalának biztosítása érdekében – a megszerzett ismeretek
és készségek folyamatos szinten tartása, fejlesztése érdekében, a
tudomány korszerű színvonalának és az egészségügyi ellátás
igényeinek megfelelően – az egészségügyi tevékenységet
önállóan végző, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező
személyek (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezett)
egészségügyi szakmai továbbképzésben (a továbbiakban:
továbbképzés) kötelesek részt venni.
140. § Az egészségügyi dolgozó, valamint az egészségügyi
szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más
személy jogosult és köteles szakmai ismereteinek – a tudomány
mindenkori állásával, fejlődésével összhangban történő –
folyamatos továbbfejlesztésére.
„64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az orvosok, fogorvosok,
gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről”, az
e rendelet szerint akkreditált szabadon választott szakmai
továbbképzés
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„2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról”
25. § (1) Az egyenlő bánásmód követelményét az egészségügyi
ellátással összefüggésben érvényesíteni kell különösen az
egészségügyi szolgáltatásnyújtás, ezen belül
a) a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon
való részvétel,
b) a gyógyító-megelőző ellátás,
c) a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata,
d) az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során.
(2) Törvény, illetőleg törvény felhatalmazása alapján
kormányrendelet e törvény rendelkezéseivel összhangban az
Gyermekek esélyegyenlőségének javítása
egészségi állapot vagy fogyatékosság, illetve a 8. §-ban
az egészségügyi ellátás területén, főként az meghatározott tulajdonság alapján a társadalom egyes csoportjai
egészségügyi alapellátás területén, már az részére a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein
első orvos – beteg találkozás során.
belül többletjuttatásokat állapíthat meg.
Ennek érdekében a gyermek alapellátás
szakmai
fejlesztése
mellett
annak „1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New
egységesítését, valamint a fiatal kollégák Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény
bevonását is megcélozza az alapellátás kihirdetéséről”
megerősítése, és a területi lefedettség 24. cikk
növelése érdekében.
1. Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek a
lehető legjobb egészségi állapothoz való jogát, valamint, hogy
orvosi ellátásban és gyógyító-nevelésben részesülhessen.
Erőfeszítéseket tesznek annak biztosítására, hogy egyetlen
gyermek se legyen megfosztva az ezeknek a szolgáltatásoknak
az igénybevételére irányuló jogától.
2. Az Egyezményben részes államok erőfeszítéseket tesznek a
fenti jog teljes körű megvalósításának biztosítására, és alkalmas
intézkedéseket tesznek különösen arra, hogy
a) csökkentsék a csecsemő- és a gyermekhalandóságot;
b) biztosítsák minden gyermek számára a szükséges orvosi
ellátást és egészségügyi gondozást, legfontosabbnak tekintve az
egészségügyi alapellátás fejlesztését
4. A közhasznú szolgáltatások elérhetőségei
4.1.Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület közhasznú
szolgáltatásaiból. [Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont]
4.2. Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a
www.hgye.hu internetes honlapján biztosítja. Itt teszi közzé az éves beszámolót és a közhasznúsági
mellékletet is. [Ectv. 37. § (3) bekezdés d.) pontja]
4.3. Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény alapján nem
nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költségére másolatot
készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az egyesület
vezetőségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az vezetőség az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását,
ha annak jogszabályi feltételei fennállnak, az egyesület székhelyén, az igény bejelentésétől számított
15 napon belül köteles biztosítani a kérelmező számára. [Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont]
5. Az egyesület vállalkozási tevékenysége
5.1. Az egyesület céljai elérése érdekében cél szerinti (alap) tevékenységén túl, kiegészítő jelleggel
saját maga közvetlenül és intézményein keresztül vállalkozási tevékenységet folytat, illetve folytathat.
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5.2. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapszabályban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. [Ectv. 34. § (1)
bekezdés b.) pont]
5.3. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. [Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) pont]
III. AZ EGYESÜLET TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. Az egyesület tagjai lehetnek
1.1. rendes tag,
1.2. tiszteletbeli tag,
1.3. pártoló tag
2. Az egyesület rendes tagja lehet mindazon magyar állampolgárságú csecsemő- és gyermekgyógyász
szakvizsgával rendelkező természetes személy, illetve mindazon Magyarországon bejegyzett jogi
személy, aki egyetért az egyesület alapszabályával és az abban foglaltakat magára kötelezőnek ismeri
el.
3. Az egyesület jogi személyiségű rendes tagjai, jogaikat képviselők útján gyakorolják.
4. A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg.
5. A rendes tag felvételét megtagadó határozat ellen az egyesület küldöttgyűléséhez lehet fellebbezni.
6. A rendes tag joga:
6.1. A küldöttek és a megyei összekötők közvetlen megválasztása.
6.2. Az egyesület küldöttgyűlésén tanácskozási, joggal való részvétel.
6.3. Bármely tisztségre választható.
6.4. Az egyesület szervezeti, szakmai és tudományos életében, a bizottság(ok) munkájában, az
állásfoglalások, határozatok kialakításában és végrehajtásában, illetve az egyesület egyéb
tevékenységében részt vehet.
6.5. Az egyesület által rendezett konferenciákon, vitákon és más szakmai tudományos rendezvényeken
részt vegyen, ezeken előadást tartson, vagy egyéb szellemi alkotását bemutassa, véleményét elmondja.
6.6. Az egyesület vezető szervei által meghatározott díjtételek szerint kedvezményesen, illetőleg
térítési díj ellenében igénybe vegye az egyesület szolgáltatásait, anyagi eszközeit, felszereléseit,
berendezéseit.
6.7. Folyamatos tájékoztatást nyerjen az egyesület bármely területén folyó munkáról és eseményről,
tagjait érintő határozatairól állásfoglalásairól.
6.8. Az egyesület testületeinek és tisztségviselőinek döntései, állásfoglalásai ellen tiltakozzon, a
törvénysértő határozatot a tudomására jutástól számított törvényes határidőn belül a bíróság előtt
megtámadja.
6.9. A rendes tag kötelessége, hogy az egyesület alapszabályának megfelelően tevékenykedjen, az
egyesületi tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait legjobb tudása szerint elvégezze.
6.10. Az egyesület vezető testületeinek felkérésére az egyesületben végzett tevékenységéről
beszámoljon.
6.11. A küldöttgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat megfizesse.
7. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, aki az egyesület célkitűzéseivel,
tevékenységével egyetért, és munkássága alapján az egyesület küldöttei tiszteletbeli taggá választják.
8. Az egyesület pártoló tagjai lehetnek mindazok a természetes és jogi személyek, akik az egyesület
célkitűzéseivel és tevékenységével egyetértenek, az egyesületet feladatainak ellátásában anyagi vagy
erkölcsi támogatásban részesítik. A pártoló tagsági jogviszonyt az egyesület képviselője valamint a
pártoló tag közötti együttműködési megállapodás hozza létre illetve szünteti meg, amely szólhat
meghatározott és meghatározatlan időre egyaránt.
9. A tiszteletbeli, valamint pártoló tagok érdeklődésük esetén részt vehetnek az egyesület
küldöttgyűlésén, valamint rendezvényein, de szavazati joggal nem rendelkeznek, vezető tisztségek
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betöltésére nem választhatók. A tiszteletbeli és pártoló tagok javaslataikat, észrevételeiket az egyesület
egyéb fórumain minden korlátozás nélkül előterjeszthetik.
10. A rendes tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat dátumával kezdődik, amennyiben az egyesület
vezetősége a jelentkezőt az egyesület tagjai sorába felveszi.
11. A rendes tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
- a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével,
- kilépéssel, vagy
- a kizárással (nyilvántartásból törléssel).
- A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
12. Kizárással szűnik meg annak a rendes tagnak a tagsági viszonya, aki jogszabállyal, az egyesület
alapszabályával, vagy az egyesület határozatával, illetőleg az egyesület céljával összeegyeztethetetlen
tagi magatartást folytat és e tevékenységgel ismételt írásbeli felszólítással sem hagy fel, illetve
tagdíjfizetési kötelezettségének ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget. A kizárást
bármely tag vagy az egyesület bármely szervezete kezdeményezheti. A kizárási eljárást az egyesület
vezetősége folytatja le, az eljárás folyamán meghallgatja a kezdeményezőt és a kizárásra javasolt
tagot, megvizsgálja az esetleges bizonyítékokat, biztosítja a tisztességes eljárást. Az eljárásról
lefolytatásáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A rendes tag kizárásáról az egyesület vezetősége dönt,
amely döntés ellen a küldöttgyűléshez lehet fellebbezni. A kizárásról hozott vezetőségi határozatot és
annak indoklását a kizárt taggal írásban kell - igazolható módon - közölni, a határozat meghozatalát
követő 8 (nyolc) napon belül.
13. A vezetőség határozata ellen a kizárt tag 30 (harminc) napon belül írásbeli fellebbezést nyújthat be
a küldöttgyűlésnek címezve, az egyesület vezetőségéhez, a fellebbezést a következő küldöttgyűlés elé
kell terjeszteni, vagy a vezetőség a kizárási határozatát visszavonja.
IV. EGYESÜLET SZERVEZETE
1. Az egyesület szervei
- a küldöttgyűlés,
- a küldött és megyei összekötőt választó regionális (megyei) taggyűlés,
- az egyesület vezetősége (elnök, alelnökök, vezetőségi tagok),
- a felügyelőbizottság,
- megyei összekötők testülete.
2. Az egyesület jogi személyiséggel rendelkező intézménye
neve: Magyar Házi Gyermekorvosok Klinikai Vizsgálati Hálózata
Idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Primary Care Pediatricians’ Clinical Research
Network
rövidített elnevezése: HunPedNet
székhelye: H-1133 Budapest, Ipoly u. 5/E. V. emelet 24.
központi ügyintézésének helye: H- 3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.
jogállása: egyesület jogi személyiségű szervezeti egysége.
2. 1.A Magyar Házi Gyermekorvosok Klinikai Vizsgáló Hálózata alapító okirata nem tartalmazhat
jelen alapszabályban foglalt rendelkezésekkel ellenkező előírásokat, az ott nem szabályozott
kérdésekben jelen alapító okiratban foglaltak az irányadók. A Klinikai Vizsgálati Hálózat alapító
okiratát az Egyesület vezetősége fogadja és jogosult módosítani.
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3. Az egyesület vezető tisztségviselői
- az egyesület elnöke
- az egyesület két alelnöke
- a vezetőség tagjai
- a Felügyelőbizottság tagjai
4. Más tisztségviselők
- a megyei összekötők, valamint
- a küldöttek.

- tanácsadó elnök
5. Az egyesület szerveit és tisztségviselőit az egyesület küldöttgyűlése, illetve küldöttek és megyei
összekötők esetében, a küldött választó regionális (megyei) taggyűlés 4 évi időtartamra választja meg.
5.1. A vezetőség és a felügyelőbizottság a tagjaik többségének jelenlétében határozatképesek.
6. A küldöttgyűlés
6.1. Az egyesület tagjai által közvetlenül megválasztott küldöttek, tanácskozása, a küldöttgyűlés az
egyesület legfőbb döntéshozó szerve. A küldöttgyűlésen rendes tagok, tiszteletbeli és pártoló tagok
egyaránt részt vehetnek.
6.2. A küldöttgyűlést évente legalább egyszer kell összehívni. A közgyűlés ülései nyilvánosak, amely
nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. [Ectv. 37. § (1) bekezdés] A
küldöttgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt az egyesület elnöke, vagy az Felügyelőbizottság elnöke,
az egyesület vezetősége, a megyei összekötők testülete kezdeményezi, továbbá a tagság 1/3-ának a cél
megjelölésével történő írásbeli kezdeményezésére. A vezetőség köteles a küldöttgyűlést összehívni a
szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
- az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
- az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
- az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
6.3. A küldöttgyűlésre szóló írásbeli meghívót a tárgysorozat feltüntetésével, a küldöttgyűlés helyének
és idejének, illetve a megismételt küldöttgyűlés helyének és idejének feltüntetésével a vezetőség –
igazolható módon (ajánlott levél, visszaigazolható e-mail) - küldi ki, a kitűzött időpont előtt legalább
15 nappal.
6.4. A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 8 napon belül a tagok és
az egyesület szervei a küldöttgyűlést összehívó szervtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésére vonatkozó indítványokat, a küldötteknek a küldöttgyűlést
megelőzően, bizonyítható, igazolható módon meg kell küldeni.
6.5. A napirend kiegészítésének tárgyában a küldöttgyűlést összehívó szerv jogosult dönteni. Ha a
napirend kiegészítése iránti kérelemről a küldöttgyűlést összehívó szerv nem dönt, vagy azt elutasítja,
a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában.
6.6. A küldöttgyűlésen minden küldöttet, illetve a (IV.6.10.). pontban meghatározott résztvevőt 1
szavazat illeti meg. A szavazati jogot csak személyesen lehet gyakorolni. Jogi személyiségű tag
esetében a tag aláírásra jogosult képviselője szavaz.
6.7. A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek, a vezetőség tagjai, a
Felügyelőbizottság tagjai, valamint a megyei összekötök testületének tagjai közül legalább 50%-a + 1
fő jelen van. Határozatképtelenség miatt az új küldöttgyűlés időpontját úgy kell kitűzni, hogy a két
küldöttgyűlés között 2 óra teljen el. A másodszor összehívott küldöttgyűlés az eredeti napirendi
pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, erre a meghívóban
figyelmeztetni kell a küldötteket.
6.8. A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető,
valamint két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza:
- az egyesület nevét és székhelyét
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- a küldöttgyűlés helyét, idejét, a napirendi pontokat, a jelen lévők számát,
- a határozatképességet, vagy annak hiányát,
- az elhangzottak tartalmi összefoglalóját,
- a meghozott határozatok szövegét és számát, időpontját és hatályát, a döntést támogatók és
ellenzők számarányát. [Ectv. 37. § (3) a) pont]
- a határozatokat az egyesület honlapján (www.hgye.hu) kell nyilvánosságra hozni.
6.9. A küldöttgyűlés határozatait, amennyiben jogszabály, jelen alapszabály vagy a küldöttgyűlés
másként nem rendelkezik, nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
6.10. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és szükség esetén az
érintett tag(ok)al a határozat meghozatalát követő 15 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. [Ectv. 37. § (3) b) pont]
7. A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
7.1. Az alapszabály megállapítása és módosítása. Az alapszabály módosításához a küldöttgyűlés ¾-es
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához a szavazásra jogosult
küldöttek ¾-ének szótöbbsége szükséges.
7.2. Az egyesület tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása - ide nem értve a küldöttek és a
megyei összekötők személyét.
7.3. Az egyesület más egyesülettel és/vagy szövetséggel való egyesüléséhez és szétválásához a
küldöttgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges., Az egyesület
megszűnésének kimondásához a szavazásra jogosult küldöttek ¾-es szótöbbséggel hozott határozata
szükséges.
7.4. Az egyesület éves költségvetésének megállapítása.
7.5. Határozathozatal kitüntetések alapításáról, illetve díjak kitűzéséről.
7.6. Az éves tagdíj megállapítása, amely eltérő lehet attól függően, hogy jogi személyiségű tagról,
illetve magánszemélyről van szó.
7.7. Döntés a felvételt megtagadó, illetőleg a rendes tagot kizáró vezetőségi határozat elleni
fellebbezés ügyében.
7.8. Az éves költségvetés elfogadása, az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az
egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása. A küldöttgyűlés az éves beszámoló
jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt. [Ectv. 37. § (2) d) pont]
7.9. A végelszámoló kijelölése.
7.10. A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok
vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés.
7.11. A vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselők az
egyesülettel munkaviszonyban állnak.
8. A küldött és megyei összekötő választó megyei taggyűlés hatásköre
8.1. A megyei taggyűlés az egyesület tagnyilvántartása szerint a régióban (megyében) lakó, dolgozó,
illetve székhellyel rendelkező rendes tagok összessége.
8.2. A taggyűlést - első ízben - a megyei összekötő hívja össze, ezt követően pedig a küldött(ek) is
összehívhatják.
8.3. A megyei taggyűlés összehívásra, a küldöttválasztásra és a szavazásra az alapszabálynak a
küldöttgyűlésre vonatkozó általános rendelkezései az irányt adóak. Minden megkezdett 10 rendes tag
után 1 küldöttet, minden megyében egy összekötőt kell választani.
8.4. A régióban (megyében) lakó vagy dolgozó, illetve székhellyel rendelkező egyesületi rendes tagok
listáját az egyesület titkársága a megyei összekötők rendelkezésére bocsátja a küldött választó
regionális (megyei) taggyűlést megelőzően legalább 30 nappal.
8.5. A megyei taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a levezető elnök, a megyei összekötő,
valamint két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvet a taggyűlést követő 20 napon belül meg kell küldeni az
egyesület vezetőségének.
9. Megyei összekötők testülete
9.1. A megyei összekötők testülete az egyesület vezetőségének szakmai és szervezeti tanácsadó
testülete.
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9.2. Tagjait a megyei taggyűlések választják, mandátumuk megegyezik tisztségviselők mandátumával.
9.3. A megválasztott megyei összekötők szavazati joggal részt vesznek az egyesület küldöttgyűlésén.
10. A küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
10.1. A küldöttgyűlés
tisztségviselőinek, valamint a szavazatszámláló bizottság tagjainak a küldöttgyűlés bármely szavazati
joggal rendelkező tagja megválasztható.
10.2. A küldöttgyűlés tisztségviselői
- a levezető elnök,
- a jegyzőkönyv vezetője,
- valamint a két jegyzőkönyv hitelesítő.
10.3. A tisztújító küldöttgyűlés összehívását megelőzően az egyesület vezetősége bizottságot jelöl ki
annak érdekében, hogy a bizottság a tagok véleményének kikérését követően javaslatot tegyen az
egyesület tisztségviselőinek - ide nem értve a küldötteket és a megyei képviselők- személyére.
10.4.1. A vezetőség által kiküldött, bizottsági javaslaton túl a küldöttek, valamint a küldöttgyűlés
résztvevői javaslatot tehetnek - ide nem értve a küldötteket és a megyei összekötőket - a
tisztségviselők személyére.
10.4.2. Az egyesület tisztségeire, illetve a küldöttgyűlés tisztségviselőjének, valamint a
szavazatszámláló bizottság tagjainak való jelöltnek az tekinthető, aki a tisztújító
küldöttgyűlés szavazatainak 50%-a+1 szavazatot elnyert.
10.4.3.Az egyesület tisztségviselőit, illetve a küldöttgyűlés tisztségviselőit, valamint a
szavazatszámláló bizottság tagjait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással
választja a küldöttgyűlés.
10.4.4.A küldötteket és a megyei összekötőket a rendes tagok a 10.6.
bekezdésében megfogalmazottak szerint választják a küldött választó
megyei gyűlésen.
10.5. Amennyiben az első forduló nem hoz eredményt úgy a második fordulóban a relatív többség is
elegendő.
10.6A küldöttek és megyei összekötők megválasztása
10.6.1. A küldötteket és megyei összekötőket a rendes tagok választják közvetlenül a küldött
választó regionális (megyei) taggyűlésen.
10.6.2. A választás szabályai megegyeznek a tisztségviselők választására
vonatkozó szabályokkal.
10.6.3. A küldötteket választó regionális küldöttválasztó gyűlést a megyei összekötő hívja
össze a küldöttgyűlés összehívásának szabályai szerint.
10.7. A megválasztott küldöttek és megyei összekötők mandátuma megegyezik a tisztségviselők
mandátumával.
10.7.1.A megválasztott tisztségviselőket a visszahívásra vonatkozó szabályok szerint a
küldötteket és megyei összekötőket választó regionális (megyei) taggyűlés
visszahívhatja.
11. Az egyesület vezetősége
11.1. Az egyesület vezetőségének tagjait a küldöttgyűlés választja meg és hívhatja vissza. A
küldöttgyűlés külön választja meg az egyesület vezetőségének elnökét, valamint két
alelnökét és a vezetőség tagjait.
11.2. Az egyesület vezetősége az elnökből, a 2 alelnökből és 8 tagból áll. A vezetőség tagjai, elnöke és
alelnökei szavazati joggal részt vesznek az Egyesület küldöttgyűlésén.
11.3. A vezetőség a küldöttgyűlésnek tartozik felelősséggel, tevékenységéről legalább évente egy
alkalommal beszámol a küldöttgyűlésnek.
11.4. Az egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

11.5. A tanácsadó elnök a mindenkori előző elnök, aki a vezetőségi ülésein tanácskozási
joggal részt vehet.
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12. A vezetőség feladata
12.1. Gondoskodik az egyesület napi ügyeinek viteléről, tevékenységével összefüggő jogszabályok és
a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról, hatáskörébe tartozó határozatok meghozataláról.
12.2. Összehívja és előkészíti az egyesület küldöttgyűlését, valamint a megyei összekötők testületének
üléseit.
12.3. Javaslatot tesz az egyesület költségvetésére, valamint évente beszámolót készít a költségvetés
végrehajtásáról és az egyesület tevékenységéről, azt a küldöttgyűlés elé terjeszti.
12.4. Két küldöttgyűlés közötti időszakban irányítja az egyesület munkáját.
12.5. Dönt a tiszteletbeli tagságra való előterjesztések ügyében, valamint a megalakulást
követően - dönt a rendes tagok felvételéről, a kitüntetések és díjak adományozásáról.
12.6. Az egyesület vezetősége szükség szerint, de évente legalább két ülést tart. Az
vezetőségvezetőség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben
korlátozható. [Ectv. 37. § (1) bekezdés]
12.7. Az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása.
12.8. Dönt jogi személyiséggel, illetve jogi személyiség nélküli területi vagy egyéb szervezeti egység,
ad hoc bizottság létrehozásáról, megbízza annak vezetőjét és tagjait, dönt ezek hatásköréről és
működésének szabályairól.
12.9. Hatáskörébe tartozó ügyekben szótöbbséggel határoz, szavazategyenlőség esetén a határozatot
elvetettnek kell tekinteni.
12.10. A vezetőség köteles a küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából,
ha
- az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
- az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
A jelen szakasz alapján összehívott küldöttgyűlésköteles az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
12.11. A tagság nyilvántartása.
12.12. Az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, az egyesület
működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
12.13. Az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
12.14. Az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
12.15. Az vezetőségvezetőség ülése személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha az
vezetőségvezetőség tagjainak személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően
igazolható, és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított.
12.16. A vezetőség határozatait a vezetőségi ülésen szóban kihirdeti és a személyesen érintett
tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 15 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. [Ectv. 37. § (3) b) pont]
12.17. A vezetőségi ülés elektronikus úton történő lefolytatásának részletes szabályai a
következők:
12.17.1. Az elektronikus úton lefolytatandó vezetőségi ülésre szóló meghívót – amelynek
tartalmaznia kell az ülés időpontját és az ülés lefolytatására szolgáló elektronikus
elérhetőséget – legalább három nappal az ülés előtt az egyesület honlapján nyilvánosságra
kell hozni. Ha bármely vezetőségvezetőségi tag az elektronikus úton lefolytatott ülés helyett az
vezetőségvezetőségi ülés megtartását kívánja, az elnök köteles az vezetőségi ülést összehívni.
12.17.2. A vezetőségi ülés elektronikus úton történő lebonyolítására az egyesület honlapján közzétett
platformon kerül sor.
12.17.3. Az vezetőségi tagok az vezetőségi ülés megtartására szolgáló fórumra a kizárólag a részükre
rendelkezésre bocsátott felhasználónév és jelszó megadásával léphetnek be. A kizárólag,
személyesen az egyes vezetőségi tagok rendelkezésére bocsátott felhasználónév és jelszó
kombináció igazolja az elektronikus ülésre bejelentkező vezetőségi tag
személyazonosságát.
12.17.4. A bejelentkezéseket követően az ülés levezető elnöke megállapítja a jelenlévők számát és
ellenőrzi, hogy az ülés határozatképes-e. A határozatképesség megállapítását követően
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kerül sor a meghívóban közölt – és az elektronikus ülés lefolytatásának elérhetőségén
közzétett – napirendi pontok tárgyalására. A bejelentkezett vezetőségi tagok az vezetőségi
ülésen az elektronikus út által lehetővé tett módon szólalhatnak fel és szavazhatnak az
egyes határozati javaslatokról. A határozati javaslatokról tartott egyes szavazások
végeredményét és a határozati javaslat elfogadását vagy elvetését az ülés levezető elnöke
az adott szavazás végén, az elektronikus úton tartott vezetőségi ülés megtartására szolgáló
fórumon rendre közzéteszi.
12.17.5. Az vezetőségi ülés elektronikus úton történő megtartása céljára szolgáló fórumon szereplő
tartalmat az érdeklődő felhasználók az vezetőségi ülést valós időben követhetik is.
12.17.6. A napirendi pontok megtárgyalását követően az elektronikus úton lefolytatott vezetőségi
ülést a levezető elnök berekeszti, és ezt az elektronikus ülés lefolytatására szolgáló
fórumon egyértelműen közzéteszi.
12.17.7. Az ülés berekesztését követő tizenöt napon belül az vezetőségi ülésen hozott
határozatokat az egyesület honlapján is közzé kell tenni.
13. Az egyesület elnöke
13.1. Az egyesületet az elnök képviseli, akit akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök, a kijelölt
alelnök akadályoztatása esetén, pedig a másik alelnök helyettesíti.
13.2. Az elnök vezeti az egyesületet, kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival, képviseli az egyesületet
hatóságok és harmadik személy előtt.
13.3. Az egyesület elnöke vezeti a vezetőség üléseit.
13.4. A küldöttgyűlési/vezetőségi döntésekről „Határozatok nyilvántartása” címen külön könyvet
vezet, ahol nyilvántartásra kerül a döntések sorszáma, a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést
támogatók és ellenzők aránya
13.5. Az egyesület elnöke gyakorolja személyesen vagy meghatalmazottja útján az utalványozási
jogot.
13.6. Szavazati joggal részt vesz az Egyesület küldöttgyűlésén.
13.7. Megszűnik az elnök megbízatása:
- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- visszahívással;
- lemondással;
- a vezető tisztségviselő halálával;
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
14. Az egyesület titkársága
14.1. Az egyesület titkársága látja el a szervezet ügyviteli és adminisztratív teendőit.
14.2. Feladatai:
- a belső szabályzatok valamint a szükséges és jogszabályban előírt belső utasítások
kimunkálása;
- a vezetőség működésével kapcsolatos teendők ellátása;
- ellátja mindazon feladatokat, amellyel a vezetőség vagy az elnök megbízza.
14.3. Az egyesület gazdasági vezetője
14.4.1. Szükség esetén az egyesület gazdasági vezetőt alkalmazhat, akinek feladata a pénzügyi,
gazdasági és vagyonkezelői feladatok szervezése.
14.4.2. Ellátja mindazon feladatokat, amellyel az egyesület elnöke vagy vezetősége megbízza.
15. A Felügyelőbizottság
15.1. A Felügyelőbizottság 3 tagját a küldöttgyűlés választja, azzal a feladattal, hogy a vezetőséget az
egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
- A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
- A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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- Nem lehet tag, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
továbbá aki, vagy a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja
(ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be).
- A Felügyelőbizottság tagjai a bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.
- A Felügyelőbizottság tagjai az egyesület vezetőségétől függetlenek, tevékenységük során
nem utasíthatóak.
15.2. Megbízásuk időtartama alatt az egyesületben egyéb tisztséget nem viselhetnek, közvetlenül a
közgyűlésnek alárendeltek.
15.3. A Felügyelőbizottság tagjai közül az első ülésen megválasztja az elnökét.
15.4. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, határozatait egyszerű
szótöbbséggel hozza.
15.5. A Felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a vezetőség ülésein,
betekinthetnek az egyesült irataiba, tájékoztatást kérhetnek az egyesület vezetőségének tagjaitól, egyes
szakkérdések megvizsgálására szakértőt vehetnek igénybe.
15.6. A Felügyelőbizottság, amennyiben bármilyen hiányosságot észlel az egyesület munkájában, azt
azonnal jelzi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező egyesületi szervnek, felhívja a figyelmet a
helyes eljárásra.
15.7. A Felügyelőbizottság indítványozhatja a közgyűlés összehívását, valamint tisztségviselő
visszahívását és új tisztségviselő megválasztását.
15.8. A Felügyelőbizottság tevékenységéről írásbeli jelentést ad a küldöttgyűlésnek.
15.9. A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai szavazati joggal részt vesznek az Egyesület
küldöttgyűlésén.
15.10. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a tisztségviselői megbízatás megszűnésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az
egyesület elnökéhez intézi.
16. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok, összeférhetetlenségi szabályok
16.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
16.2. A vezető tisztségviselő tevékenységét, ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
16.3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól
nem mentesült.
16.4. 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.
16.5. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
16.6. A küldöttgyűlés, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt
az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- 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, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
16.7. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
a./
amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adóés 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. [Ectv. 39. § (1) bekezdés]
- 13 -

16.8. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél
is betölt. [Ectv. 39. § (2) bekezdés]
17. Az egyesület gazdálkodása
17.1. Az egyesület vagyoni és pénzügyi forrásai:
- tagdíjak,
- támogatások,
- cél szerinti (alap) tevékenységének, ideértve közhasznú tevékenységének a bevételeit is,
- az egyesület esetleges vállalkozási tevékenységének eredménye.
17.2. Az egyesület vagyonával a pénzügyi szabályok szerint éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(3) Az egyesület tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyonnal önállóan rendelkezik.
(4) Az egyesület tartozásáért vagyonával felel, az egyesület pénzügyi rendelkezéseiről határozatot kell
készíteni.
18. Vegyes rendelkezések
18.1. Az egyesület megszűnésére a Ptk 3:48. § (1) bekezdése, a 3:83 3:84 paragrafusai az irányadó.
18.2. Az 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. 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 új
jogosultra.
18.3. Az alapszabályban nem rögzített kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény és a 2011. évi
CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.
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