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Az Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt követelmények szerint elhatározták a Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesülete létrehozását.
A Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesülete Közgyűlése 2013. szeptember 28-án az alábbi módosított egységes szerkezetű Alapszabályt fogadta el, amely igazodik a hatályos, az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény rendelkezéseihez .


I. fejezet

AZ EGYESÜLET ADATAI

1./ Az Egyesület neve: Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesülete
2./ Az Egyesület angol neve: Hungarian Hard of Hearing Association
3./ Az Egyesület rövidített neve: NABOKE
4./ Az Egyesület honlapja címe: www.naboke.hu
5./ Az Egyesület alapítás éve: 2012.
6./ Az Egyesület működési területe: Magyarország
7./ Az Egyesület székhelye: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. Fehérvári Civil Központ,
2481 Velence,  Tópart u. 51.
8./ Az Egyesület jogállása: jogi személy. Képviseletére az Elnök jogosult.
9./ Az Egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.


II. fejezet

AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI, TEVÉKENYSÉGEI


2./ Az Egyesület célja: a nagyothallók és az egyesület tagjai életminősége javítása

Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.
Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet végezne, Közgyűlése köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni.

Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.


3./ Az 1./ pontban vázolt cél megvalósítása érdekében az Egyesület főbb feladatai:
 
	a nagyothallók és az egyesület tagjai érdekképviselete, érdekvédelme

a nagyothallók és az egyesület tagjai szociális biztonságának védelme
a nagyothallók és az egyesület hátrányos helyzetű tagjai társadalmi beilleszkedése elősegítése, a társadalmi szemlélet helyes formálása, a társadalmi esélyegyenlőség biztosítása
	közösségi, szociális szolgáltatásokat nyújt, kedvezményeket és támogatásokat szerez, elősegíti az ezekhez hozzáférés lehetőségét
	a nagyothallók számára és az egyesület tagjai között a működő infokommunikációt biztosító NABOKE Információs Központ (NIK) létrehozása, működtetése, fejlesztése 

a nagyothallók és az egyesület tagjai kommunikációhoz és információkhoz való hozzáférés (jogainak) érvényesítése. A médiakommunikáció hozzáférhetővé tétele. Konstruktív együttműködés a televíziókkal a filmfeliratozások minőségi, tartalmi  és mennyiségi biztosítása érdekében különös tekintettel a  jelnyelvi törvény idevonatkozó részei betartására (2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról).
a nagyothallók és az egyesület tagjai számára szabadidős, kulturális, szórakoztató, kiránduló- és turisztikai tevékenységek, egyéb közösségi programok, rendezvények szervezése
a nagyothallók és az egyesület tagjai számára képzési és foglalkoztatási lehetőségekhez hozzáférés segítése, biztosítása
különböző munkahely-teremtési modellek kidolgozása, megvalósítása, működtetése és közhasznosítása.  
művészeti csoport létrehozása és működtetése, a hallássérültek művészetének ápolása
 a Nagyothallók Történeti és Emlékmúzeuma létrehozása, működtetése
az egyesület honlapja, időszakos egyesületi lap, egyesületi évkönyv, egyesület internetes tv-je létrehozása és működtetése, fejlesztése. 
az „Év Akadálymentes Televíziója” vetélkedő formai és tartalmi kialakítása, évenkénti megszervezése, megrendezése
a nagyothallók számára a legkorszerűbb életminőség-javító eszközök (hallókészülékek, segédeszközök, stb.), módszerek felkutatása, hazai adaptálása, hozzáférhetősége elősegítése. A nagyothalló egyén számára a legmegfelelőbb hallókészülék, segédeszköz, módszer és beállítások hozzáférhetőségének elősegítése. E célok elérésében konstruktív együttműködés kialakítása szakemberekkel, vállalatokkal és szervezetekkel.
az író- és jeltolmács-szolgáltatások biztosítása rendezvényeken, stb.
a nagyothalló és az egyesület tagi ifjúság tevékenységének segítése, NABOKE Ifjúsági Klub létrehozása, működtetése, ifjúsági találkozók, nyári gyermektáborok, versenyek, stb. megrendezése, kapcsolattartás nemzeti és nemzetközi ifjúsági szervezetekkel, különösképpen az IFHOHYP (International Federation of Hard Of Hearing Young People) –al.
nemzeti és nemzetközi szervezetekkel kapcsolatok kiépítése és működtetése, különösen az EFHOH (European Federation of Hard of Hearing People)-al, IFHOH (International Federation of Hard of Hearing People)-al, EDF (European Disability Forum)-el.



4./ Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) bekezdése alapján:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, 
2. szociális tevékenység, 
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
15. hallássérültek közlekedésbiztonság-védelme
16. hallássérültek fogyasztóvédelme,
17. rehabilitációs foglalkoztatás,
18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások,
21. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység hallássérültek vonatkozásában


III. fejezet

A TAGSÁGI VISZONNYAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Az Egyesület tagsága

5./  Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek.

Az Egyesület rendes tagjaira vonatkozó rendelkezések

6./ Az Egyesület rendes tagjává választható az a magánszemély és jogi személy, aki/amely egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, a belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

Az Egyesület tagjává választást a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával – kérelmezheti. A nyilatkozathoz – amennyiben jogi személy kéri felvételét – mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az Egyesület tagságában.

Az ajánlásokkal ellátott belépési nyilatkozatot az Egyesület Elnökének kell benyújtani. A tagfelvételi kérelemben az Elnökség dönt. 

Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják. A jogi személy tagok jogaikat képviselőjük útján gyakorolják.


7./ Az Egyesület rendes tagjainak jogai:
a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén;
b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen;
c) bármely társasági tisztségre választhatnak és megválaszthatók;
d) kiskorú tag csak az életkorának megfelelő tisztségre választható;
e) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein;
f) igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait, élhetnek a tagságot megillető kedvezményekkel;
g) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.
h) jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti.

8./ Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:
a) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait;
b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;
c) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni. A tagfelvételt követően a befizetés a felvételről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül esedékes. Ezt követően az éves tagdíjat előre, a tárgyév február 15. napjáig kell kiegyenlíteni.

9./ Rendes tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el. A 18. életévét be nem töltött személy tagfelvételi kérelméhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. A tagfelvételi kérelemről az Elnökség a kérelem beérkezését követő 30 napon belül dönt, melyről írásbeli értesítést küld a kérelmező E-mail, vagy ennek hiányában a postai címére. A kérelmező az Elnökség elutasító határozata ellen a fellebbezését az Elnökségi döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez nyújthatja be, amely a fellebbezést a soron következő Közgyűlésen tárgyalni köteles. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.


Az Egyesület tiszteletbeli tagjaira vonatkozó rendelkezések

10./ Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a természetes személy, aki az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti. A felkért személy akkor válik az Egyesület tiszteletbeli tagjává, amennyiben az Elnökség felkérését elfogadja és erről az Egyesületet/Elnökséget írásban is tájékoztatja.

A tiszteletbeli tagságra az Egyesület rendes tagjai is tehetnek írásbeli javaslatot az Elnökség felé, amelyről az Elnökség a javaslat beérkezését követő 30 napon belül dönt, erről írásbeli értesítést küld a javaslattevők részére. A javaslattevők az Elnökség elutasító határozata elleni fellebbezést az Elnökségi döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez nyújthatják be, amely a fellebbezést a soron következő Közgyűlésen tárgyalni köteles.


A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók. A tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, szavazati joga nincs, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval, azzal a különbséggel, hogy tiszteletbeli tag tagdíj fizetése alól mentesül.


Az Egyesület pártoló tagjaira vonatkozó rendelkezések

11./ Az Egyesület pártoló tagsági kérelmet nyújthat be az Egyesület Elnökségéhez minden belföldi és külföldi természetes személy, illetve az a jogi személy, társadalmi vagy gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. §), aki, illetőleg amely egyetért az Egyesület működésével és készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására.
A pártoló tagságra az Egyesület rendes tagjai is tehetnek írásbeli javaslatot az Elnökség felé. 
Az Elnökség a kérelem/javaslat beérkezését követő 30 napon belül dönt, erről írásbeli értesítést küld a kérelmező/javaslattevők részére. A kérelmező/javaslattevők az Elnökség elutasító határozata elleni fellebbezést az Elnökségi döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez nyújthatják be, amely a fellebbezést a soron következő Közgyűlésen tárgyalni köteles.

A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A pártoló tag képviselője részt vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval, azzal a különbséggel, hogy pártoló tag tagdíj fizetésére nem köteles, csak pénzbeli támogatással, adományokkal, tevékenységekkel segíti az egyesület munkáját.

Az Egyesület pártoló tagja kötelezettségei:
a) az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése
b) a jogi személy pártoló taggal kötött szerződésen alapuló egyéb kötelezettségek.


A tagsági jogviszony megszűnése

12./ A tagsági viszony megszűnik:
a) az Egyesület megszűnésével
b) a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni;
c) a rendes tagok esetében tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt, ha a rendes tag az írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg hátralékát (az írásbeli felszólítás után a kitűzött 90 napos határidő eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozattal); Ilyen megszűnési mód csak a rendes tagok esetében állhat fenn.
d) a jogi személy tag esetében a jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén.
e) a természetes személy tag elhalálozásával.
f) a tag kizárásával.

A tagdíjfizetés elmulasztása önálló megszűnési ok (mintegy adminisztratív törlés esete). tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása esetén az írásbeli felszólítás után kitűzött 90 napos határidő eltelte után.


Az Elnökség dönt első fokon a tagkizárás ügyében, másodfokon az Egyesület Közgyűlése jár el. A kizárás oka: 
a tag tevékenységével vagy magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti;

A kizárási eljárást legalább három tag kezdeményezheti és ez alapján 30 napon belüli időpontra elnökségi ülést kell összehívni. Az elnökségi ülésre az érintett tagot írásban meg kell hívni, a kizárásra okot adó körülmények vizsgálata az elnökségi ülésen történik, az érintett tag számára lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezését érdemben előadhassa. A kizárás tárgyában az elnökség nyílt szavazással, szótöbbséggel határoz. Az indokolt és a fellebbezési jogra kioktató határozatot 15 napon belül írásban kell megküldeni az érintett tagnak. A határozat ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. A fellebbezés beérkezésétől számított 30 napon belül rendkívüli közgyűlést kell összehívni, mely közgyűlésre az érintett tagot írásban meg kell hívni, hogy személyesen előadhassa védekezését. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg döntését. A közgyűlési döntés ellen további fellebbezésnek nincs helye, de a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a Fejér Megyei Bíróságon jogorvoslattal lehet élni (Etv. 10. § (1) bekezdés). 

A tiszteletbeli, vagy pártoló tagsági jogviszony megszűnik:
a természetes személy tag halálával;
a jogi személy pártoló tag esetében a jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén;
az Egyesület megszűnésével;
a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni;
a tag kizárásával.

Az Egyesületből kizárható az a pártoló, vagy tiszteletbeli tag, amely az Elnökség írásbeli felszólítása ellenére, a felszólításban megjelölt határidőben sem tesz eleget tagsági viszonyából, vagy az Egyesülettel kötött szerződéseiből eredő, azon alapuló kötelezettségeinek, illetve az Egyesület illetőleg annak bármely tagjának célját, vagy tevékenységét veszélyezteti, azzal ellentétes, vagy összeférhetetlen magatartást folytat. A tagkizárást az Elnökség, vagy az ok megjelölésével bármely rendes tag kezdeményezheti. A tag kizárásáról az Elnökség határozatával dönt. Az indokolt és a fellebbezési jogra kioktató határozatot 15 napon belül írásban kell megküldeni az érintett tagnak. A határozat ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. A fellebbezés beérkezésétől számított 30 napon belül rendkívüli közgyűlést kell összehívni, mely közgyűlésre az érintett tagot írásban meg kell hívni, hogy személyesen előadhassa védekezését. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg döntését. A közgyűlési döntés ellen további fellebbezésnek nincs helye, de a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a Fejér Megyei Bíróságon jogorvoslattal lehet élni (Etv. 10. § (1) bekezdés). 


Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül azt a rendes, tiszteletbeli, vagy pártoló tagot, akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott. Ez esetben fellebbezésnek nincs helye.




IV. fejezet

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

13./ Az Egyesület szervei

Az Egyesület testületi szervei:
Közgyűlés,
Elnökség,

Az Egyesület tisztségviselői:
Elnök,
Alelnök, Alelnökök (2 fő),
Elnökségi tag, Elnökségi tagok.(2 fő)

14./ A Közgyűlés

A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt.

A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. Törvényszék is elrendelheti a Rendkívüli Közgyűlés összehívását.

A Közgyűlést az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban (E-mail, vagy postai levél útján) értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. Az 1997. évi CLVI. tv. 7. § (1) bekezdéséből következően a Közgyűlés ülései nyilvánosak. A Közgyűlésre szóló meghívót legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+1 fő jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell kitűzni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelen Közgyűlés az eddig megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívják.
A Közgyűlésen az Elnök, akadályoztatása esetén az Elnök által megbízott Alelnök elnököl.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlésen az elnök által 2 felkért tag hitelesít.

A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik.

A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület 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.

Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület Közgyűlésének vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

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. 

A Közgyűlés, Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület Elnöke látja el. 

A Közgyűlés, Elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület honlapján elhelyezi.

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet. Az iratbetekintést írásbeli kérelem alapján lehet kérni és a kérelem beérkeztétől számított 5 napon belül biztosítani kell a betekintést.

Az Egyesület a honlapján keresztül nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:
megválasztja az Egyesület vezető testületeit: az Elnökséget, valamint tisztségviselőit:
az elnököt, az alelnököt, az elnökségi tagot;
az elnököt, a két alelnököt, a két elnökségi tagot;
határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és kialakítja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni;
jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az Egyesület egyéb szabályzatait;
Elnökségi határozat által elutasított tagfelvételi (rendes, tiszteletbeli, pártoló) kérelem fellebbezésénél másodfokon a jogorvoslatot bírálja el;
meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét;
elbírálja az Elnökség kizárást kimondó határozata ellen benyújtott fellebbezést;
tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;
elfogadja az ügyintéző szervek éves beszámolóját. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, a Közgyűlés egyhangú döntése alapján történik;
éves költségvetés megállapítása;
Egyesülés más társadalmi szervezettel, valamint a feloszlás kimondása;
a tisztségviselők visszahívása és lemondásuk elfogadása.

A tisztségviselő visszahívható abban az esetben, ha magatartásával rombolja az  egyesület jó hírnevét, olyan erkölcstelen életmódot folytat, amely méltatlanná teszi az egyesületi tisztségre, az egyesület működését szándékosan akadályozza, nehezíti, vagy ellehetetleníti, a jogszabályi, illetve alapszabályban rögzített kötelezettségeit nem teljesíti, illetve személyével a jogszabályban előírt összeférhetetlenségi ok beáll.

A visszahívást legalább 3 egyesületi tag kezdeményezheti, mely alapján, 30 napon belüli időpontra rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A rendkívüli közgyűlésre az érintett tisztségviselőt írásban, igazolható módon meg kell hívni. A visszahívásra okot adó körülmények vizsgálata a közgyűlésen történik, ahol a közgyűlés bizonyítást vesz fel. Az érintett tisztségviselő számára lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezését érdemben előadhassa. A visszahívás tárgyában a közgyűlés titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. A döntést indokolni kell, a határozatot 15 napon belül írásban meg kell küldeni az érintett tisztségviselőnek. A határozatnak tartalmaznia kell a jogorvoslati tájékoztatót is, azaz, hogy a határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, de ellene a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Székesfehérvári Törvényszék előtt jogorvoslattal lehet élni az Etv. 10.§-a alapján.

15./ Az Elnökség

Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a három tagú az öt tagú Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai az elnök, az alelnök és elnökségi tag a két alelnök, és a két elnökségi tag. Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület 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.

Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Elnökség vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

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.

Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban (E-mailben, vagy postai levélben) értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagoknak legalább 2 fő 3 fő jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, ha az elnökség teljes (3 fős) létszámban jelen van. Ha az elnökségi ülésen 2 fő elnökségi tag van jelen, az esetben az elnökség a határozatait nyílt szavazással és kizárólag egyhangúlag hozhatja meg. Az 1997. évi CLVI. tv. 7. § (1) bekezdéséből következően a elnökségi ülések nyilvánosak. Az elnökségi ülésre szóló meghívót legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni.

Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 18 napon belül – az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az Elnökség tagjai közül 2 fő 3 fő jelen van.

Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Az Elnökség feladatai: 
- ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat;
- az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztést fogalmaz meg a Közgyűlés számára;
- tagfelvételi (rendes, tiszteletbeli, pártoló) kérdésekben dönt első fokon;
- befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén;
- a tagsági viszonyt megszüntető Elnökségi határozatot hoz;

Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. Az Elnökség döntéseiről két közgyűlés között tájékoztatja az Egyesület tagjait.

16./ Az Egyesület tisztségviselői

Az Egyesület tisztségviselői: az Elnökség összes tagja, az elnök, az alelnök és elnökségi tag 
a két alelnök, és a két elnökségi tag. A tisztségviselőket a Közgyűlés választja.

Az elnök megbízatása a megválasztás napjától 5 évre szól. A mandátum lejárta után az elnök e tisztségre egy alkalommal újra megválasztható.

Az elnök feladatai:
képviseli az Egyesületet.
előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli
Összehívja az Elnökség üléseit, a Közgyűlést
a Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése,
a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés,
az Egyesület működésének, az Elnökség munkájának irányítása,
intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
irányítja az Egyesület gazdálkodását,
gyakorolja a munkáltatói jogokat, vezeti az ügyintéző apparátust,
utalványoz, rendelkezik az egyesület bankszámlája fölött,
tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról;
konferenciák és más rendezvények szervezése
kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

Az Elnök az Egyesület képviseletében önállóan jogosult eljárni, elnökségi vagy közgyűlési felhatalmazás mellett egyszemélyi aláírással nyilatkozhat, jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat a költségvetés keretein belül. Az Egyesület bankszámlája felett önállóan rendelkezhet, az Egyesület bankszámlájának kezelésével, utalványozással kapcsolatos jogait egyszemélyi aláírása mellett gyakorolhatja.
Akadályoztatása esetén köteles az egyik alelnököt helyettesítésével, lehetőleg írásban megbízni. Akadályoztatásnak minősül minden, 7 (azaz hét) napnál hosszabb távollét. Távollét alatt értendő a Magyarország területén kívüli tartózkodás, vagy az Alapszabályban rögzített kötelezettség teljesítésének neki felróható elmaradása, ez utóbbi esetben az alelnök alelnökök az Elnököt, elnöki megbízás nélkül is, az Elnök akadályoztatása idejére helyettesíthetik.
A helyettesítéssel megbízott alelnök az  Elnököt – utólagos beszámolási kötelezettség terhe mellett –teljes jogkörrel helyettesítheti, ebben az esetben képviseleti és aláírási joga az Elnökével azonos, így a bankszámla kezelésével és az utalványozással kapcsolatos joga is.


Az alelnök, elnökségi tag feladatai:
az elnök akadályoztatása esetén képviseli a szervezetet,
az elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést és/vagy az Elnökség ülését;
az elnök konzultánsaként működik,
tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról;
az elnök delegálhat feladatot az alelnöknek és elnökségi tagnak

Az Elnök akadályoztatása, távolléte esetén elsősorban az alelnök bízható alelnökök bízhatók meg helyettesítéssel és másodsorban, vagyis mindkét alelnök akadályoztatása, távolléte esetén az egyik elnökségi tag.



V. fejezet

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

17./ Az Egyesület vagyoni eszközei

Az Egyesület bevételei:
- tagdíjak,
- adományok,


- az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységeinek bevételei
- az Egyesület rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja meg.
- adó 1%-bevételei,
-egyéb bevételek.

Az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele várhatóan nem haladja meg az 5 millió forintot, de amennyiben meghaladja, akkor a 1997. évi CLVI. tv. 10. §-a értelmében felügyelő szerv létrehozásáról fog gondoskodni.

18./ Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása

Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az Elnökség terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett.

Az Egyesület bankszámlájának kezelésével, utalványozással kapcsolatos jogokat az egyesület Elnöke gyakorolja.

Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesületi tagok az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

Az egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve az Elnökség jár el. Az Egyesület megszűnik, amennyiben a Közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja a feloszlást vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést. Az Egyesület megszűnik akkor is, ha a Bíróság feloszlatja, vagy a megszűnését megállapítja.


VI. fejezet

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

19./ Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet – az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 14. § (1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.











VII. fejezet

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20./ Ezt az alapszabályt az Egyesület Közgyűlése 2013. szeptember 28-án fogadta el.

Kinyilvánítjuk, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.

A 2011. évi CLXXXI. tv. 38. § (2) bek. rendelkezésének megfelelően az Alapszabály változott pontjai:
- I. Fejezet 7./
- IV. Fejezet 13./
- IV. Fejezet 14./
- IV. Fejezet 15./
- IV. Fejezet 16./





Kelt, …………………………………………



……………………………………………
Egyesület elnöke



Tanú aláírása:

Tanú neve:

Tanú címe:




Tanú aláírása:

Tanú neve:

Tanú címe:


 

