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I. fejezet – Az Egyesület elnevezése és jogállása 

                                                         

1.§ 

 

1. Az Egyesület neve: Új  ÉFOÉSZ  Tarnai Ottó Egyesület 

 

         Rövidítve: Új ÉFOÉSZ Tarnai  

 

2. Az Egyesület székhelye: 4400 Nyíregyháza, Új u 29. II/1 

 

3. Az Egyesület működési területe: Észak- Alföldi régió és Észak –Magyarországi 

régió 
 

4. Az Egyesület közhasznú szervezet. Az Egyesület önálló jogi személyiségű szervezet, 

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 

pártoktól támogatást nem kap és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, 

képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. 

 

5. Az Egyesület bélyegzője: 36 mm átmérőjű, kör alakú bélyegző. 

Új ÉFOÉSZ Tarnai Ottó Egyesület. 

 

 

                                       II. fejezet – Az Egyesület célja és feladatai 

                                                                         

2.§ 

 

1. Az Egyesület célja:  

- Az Észak- Alföldi és Észak-Magyarországi régió területén élő értelmi 

fogyatékos emberek és családjaik  

- társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, 

képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális 

biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása. 

- az ENSZ értelmi fogyatékosok jogairól szóló deklarációjában foglaltak 

megvalósítása. 

- A Madridi nyilatkozatban foglaltak megvalósítása 
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- elősegíteni az értelmi fogyatékos emberek öntevékenységének, 

önrendelkezésének lehetőségeit, az önmagukért érzett felelősség egyidejű 

kialakításával.                                

- Munkája alapján partnerként, kompetens tárgyaló félként elismertetni az  

                       egyesületet az önkormányzati testületekkel, társadalmi szervezetekkel,                        

                       vezetőikkel. 

- Összefogni és szakmailag támogatni a régióban értelmi fogyatékos 

személyekkel foglalkozó szervezeteket, tevékenységüket segíteni,érdekeiket 

védeni, és szükség szerint képviselni. 

 

2. Az Egyesület célja elérése érdekében az alábbi feladatokat kívánja megvalósítani: 

-  tájékozódik az értelmi fogyatékos személyek, állapotáról és régión belüli 

elhelyezkedésükről 

- Rendszeresen figyelemmel kíséri, értékeli fogyatékos emberek és családjuk 

helyzetét, kezdeményezi problémáik megoldását  

- Ösztönzi a társadalmi élet minden területén a fogyatékos embereket és 

családjukat sújtó előítéletek, társadalmi megkülönböztetések megszüntetését. 

- Széleskörű felvilágosító tevékenységet folytat, szervezi a társadalmi elfogadás 

elősegítését. 

- Fellép minden olyan diszkrimináció ellen, amely akadálya lehet a 

kiegyensúlyozott családi, közösségi életforma megvalósításának. 

- Felnőttképzési tevékenységet folytat: az értelmi fogyatékossággal élők 

önérvényesítésének, önálló életvitelének munkába állásának kialakítása és 

segítése érdekében. Képzési tevékenysége során különös figyelmet fordít a 

társadalmi tudatosság növelésére. Továbbképzéseket szervez laikus és 

hivatásos segítők, szülők, szakemberek számára. 

- Az Egyesület Hírlevél útján és más kiadványokkal, tanácsokkal, előadásokkal 

segíti az értelmi fogyatékos személyeket gondozó családok felvilágosítását, 

képzését. 

- A fogyatékosok és családjuk érdekében szakértői, érdekképviseleti 

tevékenységet fejt ki a jogszabályi keretek között. 

- Szolgalmazza alapítványok, magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek által  

      nyújtható támogatások növelését, ezeket ösztönzi. 

- Részt vesz az érintettek és gondozóik szükségleteit kielégítő ellátási formák 

kialakításában, fejlesztésében, működtetésében, támogatott lakhatási 

szolgáltatást is biztosít fogyatékos személyek részére Támogatja e téren az 

állami, egyházi és magánkezdeményezéseket. 

- Intézményeket tart fenn 

- Az Egyesület különböző telephelyeken biztosítja szolgáltatásait, és szervezi 

intézményeit, melynek célja, hogy a szolgáltatásokat a fogyatékos személyek 

lakóhelyéhez legközelebb biztosítsa. 

- Kezdeményező fellépésével ösztönzi és erkölcsileg támogatja a fogyatékos 

emberek részére munkahely teremtő, munkalehetőséget nyújtó vállalkozásokat, 

szervezeteket. 

                   -   Különösen fontos feladatának tekinti a nevelés, oktatás, képzés, munkavégzés   

                       feltételeinek alakítását, az idetartozó sajátos érdekek érvényesítését és  

                       folyamatos kiszélesítését, súlyossági állapottól és életkortól függetlenül. 

- Munkahelyet teremtő és bevételt eredményező vállalkozást folytathat, céget 

alapíthat önállóan vagy más szervezetekkel együttműködve. 
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- Törvényes keretek között befogad olyan örökséget, vagyoni tárgyakat, 

amelyek az Egyesület általános céljainak, feladatainak megvalósulását, 

teljesítését elősegíthetik. 

- Figyelemmel kíséri, tevékenyen segíti a minél magasabb színvonalú ellátást. 

- Együttműködik a régió területén működő fogyatékos embereket nevelő, 

gondozó, foglalkoztató intézményekkel, egészségügyi és oktatási 

intézményekkel, hivatali szervekkel, érdekképviseleti szervezetekkel. 

- Külön felhatalmazás alapján részt vesz az állami szociális- rehabilitációs 

feladatok megoldásában. 

- Elismerésben részesíti az értelmi fogyatékos emberekért kiemelkedő munkát 

végző személyeket, közösségeket. 

- Együttműködik minden olyan hazai és külföldi állami és társadalmi 

szervezettel, amely a társadalmi beilleszkedésért tevékenykedik. 

- Támogatja a határon túli sérültekkel foglalkozó szervezeteket és a hozzá 

forduló fogyatékos személyeket nevelő családokat. 

- Javaslatokat tesz az értelmi fogyatékos emberek helyzetét javító törvények, 

jogszabályok megalkotására, véleményt nyilvánít az őket és családjukat érintő 

jogszabályok tervezeteiről és szükség esetén önállóan kezdeményez, hogy 

céljai megvalósításának érvényt szerezzen. 

- Bérleti jogviszonyt létesíthet 

- Ellátja mindazon feladatokat, amelyek céljaiból következnek. 

 

3.    Az Egyesület alapelveire és céljaira tekintettel, a fogyatékossággal élő gyermekek, 

illetve felnőttek valamint családjaik érdekében végzett közhasznú tevékenységét az 

alábbi közfeladatok ellátásán keresztül valósítja meg: 

 

1) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvényben rögzített esélyegyenlőség biztosítása 

2) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (Nkt.) - meghatározott  

 

3) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 

XXVI. tv. 2. § (5) bekezdése alapján a fogyatékos személyek jogainak előmozdítása 

 

4) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 144. § (1)-(2) bekezdése értelmében a 

lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az 

egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés 

 

5) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 35. § (1)-(2) bekezdése értelmében 

népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, 

intézményrendszer; egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, 

gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások 

 

6) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (5) 9. 

pontja értelmében egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó 

szolgáltatások 

 

7) a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. tv.  1. § - 6. §-a értelmében a családok 

védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet 
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összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási 

szándék megvalósulásának segítése 

 

8) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 8. 

pontja értelmében szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások 

 

9) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (4) 4. 

pontja értelmében szociális ellátások biztosítása 

 

10) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (5) 

11.Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások 

 

11) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 17. § (1) 

bekezdése értelmében a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátása - a 

gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében 
 

12) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) p)-u) pontja alapján a 

sajátos nevelési igényű gyermekeknek nyújtott pedagógiai-szakmai szolgáltatás  

 

13) az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. tv. 1. §  (2) a), b), d) alapján 

jogvédelmi feladatok ellátása  

 

14) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (5) 11. 

pontja értelmében gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások  

 

15) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 1993. évi III. tv. 72. § 

(1) és (2) bekezdése értelmében a fogyatékos személyek életvezetési képességeinek 

kialakítása, illetve helyreállítása  

 

16) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 

XXVI. tv. 21. § a)-g) pontja értelmében a fogyatékos személyek rehabilitációjának 

megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások: rehabilitációs program, 

segédeszköz/ segédeszköz-ellátás fejlesztés, a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az 

általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk 

gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik,segítőik tájékoztatása érdekében 

 

17)   a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 1. § (2) bekezdés b), c), d) pontja 

értelmében természetes személyek iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló 

tevékenység, támogatott egyéb szakmai képzés, általános nyelvi képzés és egyéb nyelvi 

képzés, továbbá támogatott egyéb képzéshez kapcsolódó szolgáltatás 
 

18) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.6. § a)-b) 

pontja alapján a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a település 

önfenntartó képességének erősítése  

 

Az Egyesület által nyújtott közhasznú szolgáltatásokból, bárki, a tagsági viszonyára 

tekintet nélkül részesülhet.   

 

4. Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az 

adományozók illetőleg más személy zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi 
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méltóság sérelmével. Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az 

Egyesület írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 

 

 
III. fejezet - Az Egyesület tagjai 

                                                                  

3.§ 

 

1. Tagok lehetnek rendes, pártoló, illetve tiszteletbeli tagok. 

Tagként felvehető minden magyar és külföldi  természetes és nem természetes személy         

politikai hovatartozástól függetlenül, aki belépési nyilatkozatában aláírásával vállalja, hogy az 

Egyesület Alapszabályában foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

  

1.1. Rendes tagság 

Az Egyesületnek rendes tagjai lehetnek az értelmi fogyatékos, autista, halmozottan sérült emberek, 

családtagjaik, a velük hivatásszerűen vagy önkéntesként foglalkozó, őket segítő természetes 

személyek, olyan önálló, vagy származtatott jogi személyiséggel rendelkező intézmények, jogi 

személyiséggel rendelkező alapítványok, egyesületek amelyek alapító irata vagy alapszabálya 

tartalmazza az értelmi sérültek érdekében végzett tevékenységet, feltéve, hogy az Egyesületbe 

belépnek és kinyilvánítják szándékukat a tagsággal járó jogok gyakorlására és kötelezettségek 

teljesítésére. 

Az Egyesületbe való belépés önkéntes. 

 

1.2. Pártoló tagság 

Az Egyesületnek pártoló tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség 

nélküli közösség, amely elfogadja az Egyesület Alapszabályát, tevékenységével vagy anyagi, 

erkölcsi, szakmai hozzájárulásával az Egyesület céljának megvalósulását rendszeresen segíti. 

                                                           

A pártoló tag anyagi vagy természetbeni támogatásának mértékét az Egyesület nem határozza 

meg.  

                                              

 

1.3. Tiszteletbeli tag 

Az Egyesület  elnöksége tiszteletbeli taggá választhatja azokat a kiemelkedő személyiségeket 

(természetes személyeket), akik az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában különleges 

érdemeket szereztek. 

A tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni. Egyéb tekintetben jogai és kötelezettségei a rendes 

tagokéval egyenlők. 

 

2.    A cselekvőképességében korlátozott személyek, a bírósági határozatában megjelöltek szerint 

tehetnek jognyilatkozatot illetve gyakorolhatják jogaikat és teljesítik kötelezettségeiket. 

 

 

                                                        

A tagsági viszony 

                                                         

4.§ 

 

1.A tagság önkéntes elhatározás alapján, a belépési nyilatkozat kitöltésével, jogi személyiséggel 

rendelkező tag esetén a tagsági viszony elfogadására jogosított elnökség jóváhagyása után, az 

Egyesület által vezetett nyilvántartásba vétel napjával kezdődik. 

 

2. A belépési nyilatkozatban nyilatkozni kell  a cselekvőképesség fokáról.                   
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2.1. A jogi személyiséggel rendelkező tagok és jogi személyiség nélküli szervezetek az alapító 

okiratukban, illetve alapszabályukban meghatározott döntéshozatalra jogosított szervüknek a belépésre 

vonatkozó nyilatkozatával, valamint alapító okiratuk illetve alapszabályuk benyújtásával kérhetik 

tagfelvételüket. 

 

3. A tagság megszűnik: kilépéssel, törléssel, a tag halálával, jogi személy megszűnésével, az Egyesület 

megszűnése esetén. 

3.1. A tagsági jogviszony kilépéssel bármikor megszüntethető. A kilépést elegendő bejelenteni, 

indokolni nem szükséges. Az elnök az erről való tudomásszerzés napjával törli a tagot az Egyesület 

nyilvántartásából. 

 

4.Aki tagsági díját tárgyév végétől számított 60 napon belül, valamint ennek megfizetésére irányuló 

írásbeli – jogkövetkezményekre való felhívást tartalmazó felszólítástól  számított 15 napon belül nem 

fizeti meg, annak tagsági viszonyát az elnökség  törléssel megszüntetheti. Erről a tagot értesíti. 

 

5. Ki kell zárni a  tagok sorából azt, aki: 

-  az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten 

megsérti 

- az Egyesület céljaival és érdekeivel ellentétes, a célok megvalósítását veszélyeztető 

tevékenységet fejt ki, vagy 

- magatartásával az Egyesület belső békéjét, nyugalmát, jó hírnevét veszélyezteti 

 

 

6.A kizárásról az elnökség dönt. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és 

indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és 

bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal 

közölni kell. A kizárási eljárás során az Elnökség jár el első fokon, a Közgyűlés másodfokon. A 

kizárás tárgyában tartott Elnökségi ülésről az érintettet tértivevényes levélben vagy írásban, az 

átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett az értesítést legalább az ülést megelőző 

8 nappal korábban kézhez vegye. A kizárás tárgyában tartott Elnökségi ülés az érintett távollétében 

megtartható, ha az érintett értesítése szabályszerű volt, és az érintett előzetesen írásban alapos okkal 

távolmaradását nem mentette ki, vagy ha írásban kérte az eljárás távollétében történő megtartását. 

A kizárásról az Elnökség egyszerű többséggel dönt. Az érintett a védekezését a kizárás tárgyában 

tartott Elnökségi ülésen szóban vagy legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő. A kizárás 

tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben vagy írásban, az 

átvételt igazolható módon kell közölni. Az Elnökség által hozott kizáró határozattal szemben az 

érintett a közlést követő 30 napon belül írásban fellebbezhet a Közgyűléshez, a Közgyűlés által 

hozott kizáró határozattal szemben az érintett a Közgyűlést követő 30 napon belül az Egyesület 

székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén. A küldött 

közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel meghozott határozattal dönt. A kizárt tag 

tagsági viszonya az Elnökség általi kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján, vagy 

fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyűlés az Elnökség általi kizáró határozatot helybenhagyja – 

illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyűlés általi kizáró határozatot 

helybenhagyja – a közgyűlés általi kizáró határozathozatal napján szűnik meg. .A kizárási 

eljárásban csak azt követően hozható meg a kizárásról szóló határozat, amennyiben a határozattal 

érintett személy részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő 

valamint mentő körülmények ismertetésére. 

 

 

7. Az éves tagsági díj jelenleg 1.000,- Ft.  

    A tagdíj mértékét a küldött közgyűlés határozza meg. 
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A tagok jogai és kötelességei 

 

5. § 

 

1. A tagok jogai 
a) jogosult az Egyesület tevékenységében alanyi jogon részt venni, 

b) igénybe veheti az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat, támogatásokat 

c) jogosult javaslatot, ajánlást tenni az Egyesület testületeinek, 

tisztségviselőinek és a közösen vállalt feladatok teljesülését számon 

kérni, 

d) bírálatot gyakorolhat az Egyesület testületeinek ezen 

tevékenységével kapcsolatban, 

e)  joga van az Egyesület törvényes működését figyelemmel kísérni, 

tapasztalatai alapján, szervezeten belül, vagy a törvényes kereteken 

belül jogorvoslatot kérni, 

f) A teljes és korlátozott cselekvőképességgel rendelkező, 

      nagykorú tag választási joga korlátlan. 

g) A teljes  cselekvőképességgel rendelkező természetes- személy,- 

tag, ha nem áll közügyektől való eltiltás alatt, bármely tisztségre 

megválasztható, 

h) a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező – természetes 

személy- tag, ha nem áll közügyektől való eltiltás alatt, 

megválasztható az Egyesület képviseletével nem járó, teljes 

cselekvőképességet nem igénylő tisztségekre. 

i) A jogi személyiséggel rendelkező tagszervezettel tagsági 

viszonyban álló személy, illetve a jogi személyiséggel rendelkező 

intézmény vagy alapítvány törvényes képviselője bármely tisztségre 

választható. 

j) A küldött közgyűlésen a tagok gyakorolhatják szavazati jogukat 

k) Az Egyesület tagja bármilyen az Egyesület gazdálkodásával 

kapcsolatos kérdésben vizsgálatot kezdeményezhet a felügyelő 

bizottságnál, 

l) Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik és 

közvetlen módon részt vehet az Egyesület működését érintő 

kérdésekről rendelkezni jogosult küldött közgyűlés 

döntéshozatalában, 

m) Az egyesület nem természetes személy tagjai a tagsági jogaikat a 

létesítő okiratukban meghatározott természetes személy 

képviselőjük útján gyakorolják. 

n) a pártoló tag tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkezik, 

szavazati joga azonban nincs, és egyesületi tisztségre nem 

választható, de az elnökség mellett működő bizottságba tagnak 

felkérhető, ahol ugyancsak tanácskozási és javaslattételi joga van. 

 

 

2. A tagok kötelességei: 

a) a tag köteles az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását előmozdítani, 

b) az Alapszabály rendelkezéseit,  
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c) a tagsági díjat megfizetni- a tagsági díj befizetése folyamatos tagság esetén,- a tárgyév 

június 30-a. Új belépő- a belépéssel egy időben – az éves tagdíjat fizeti meg a belépési 

időponttól függetlenül. 

                                                         

3. Az Egyesület pártoló tagjainak jogai: 

a) javaslatot tehet az Egyesület működésével kapcsolatban, 

b) részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben, 

c) a küldött  Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet. 

 

Az Egyesület pártoló tagjainak kötelessége: 

- az Egyesület Alapszabályának betartása, segítség az Egyesület célkitűzéseinek 

megvalósításában 

 

 

IV. fejezet- Az Egyesület szervei 

 

6.§ 

 

1.Az Egyesület szervei: Küldött Közgyűlés, Elnökség, Felügyelő Bizottság                                    

Egyéb Bizottság, tagozatok 

 

 

 

7.§ 

 

 

1.Az Egyesület legfőbb szerve az Egyesület küldött közgyűlése. 

A helyi egyesületek, vagy intézményben élők, klubbot, csoportot alkotók, tagozatok – jogi 

személyiséggel rendelkező szervezetek -  küldöttet választhatnak, aki képviseli őket a 

közgyűlésen. 

Minden megkezdett  2o fő esetén 1 fő  küldött választható. 

A küldött közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A Közgyűlés – eltérő 

rendelkezés hiányában – határozatait  egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A 

Közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg. A Közgyűlés a levezető 

elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot nyíltan, többségi 

szavazással választja meg az Elnökség javaslata alapján. 

 

A küldött közgyűlés az Egyesületet érintő minden olyan kérdésben jogosult dönteni amelyet 

jogszabály, vagy alapszabály nem utal más szerv, vagy tisztségviselő hatáskörébe. 

Kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály jóváhagyása 

b) az Egyesület elnökének, alelnökének, elnökségi tagoknak és a Felügyelő 

Bizottság tagjainak megválasztása 5 évre. 

                  c )az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,       

                        feloszlás kimondása, 

d )   a szövetségi küldöttek megbízása 

                  e )    az elnökség mellett működő bizottságok létrehozása, vezetőjének               

                          kinevezése 

f  )   intézmény alapítás, megszűntetés, vállalkozói tevékenység indítása,                        

       felszámolása, cég alapítása 
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g. )  az általa alapított intézmény vagy vállalkozás vezetőjének kinevezése 

h )    az éves működési és gazdasági beszámoló és a közhasznúsági jelentés        

        elfogadása, 

                  i.)     az éves működési és gazdasági terv jóváhagyása, 

       j.)     mindaz, amit jogszabály közgyűlési hatáskörbe utal   

 

 

A küldött közgyűlés a tagjai sorából nyílt szavazással az ÉFOÉSZ Országos küldöttgyűlésen 

való részvételre és képviseletre szövetségi küldötteket választ. A küldött megbízása öt évre 

szól. A jelölt szóban köteles nyilatkozni, hogy elvállalja – e a megbízást. A szövetségi küldött 

megbízása megszűnik: a megbízás időtartamának lejártával, elhalálozással, lemondással, az 

Országos Szövetség megszűnésével.  

A küldöttközgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Az ötödik évi küldött közgyűlés 

egyúttal tisztújító és szövetségi küldött választó közgyűlés.                                                                       

 

1.1. Rendkívüli küldött közgyűlést kell tartani 90 napon belül, ha : 

- erre az Elnökség határozata szerint szükség van, 

- a Felügyelő Bizottság indítványozta, 

- a tagság vagy a küldöttek  egyharmadának – a cél megjelölésével írásban 

előterjesztett – kérésére, 

- az Egyesület elnöki, alelnöki és Felügyelő Bizottság elnöki tisztsége bármely 

okból megüresedik, 

- a bíróság döntésére. 

Az utóbbi esetben a bíróság határozza meg a küldött közgyűlés összehívásának 

időpontját. 

2. A küldött közgyűlést az elnök hívja össze a tagokat meghívóval, postai úton, legalább a 

küldött közgyűlés tervezett időpontja előtt 15 nappal értesíti. A meghívó tartalmazza a küldött 

közgyűlés helyét, időpontját és napirendi pontjait, valamint a határozatképtelenség esetére 

összehívandó küldött közgyűlés helyét és időpontját, illetve az arra történő figyelmeztetést, 

hogy az a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

A meghívót a  küldött közgyűlést megelőzően a „Kelet – Magyarország”  megyei újságban is 

közzé kell tenni. 

 

3. A  küldött közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok létszámának felénél legalább egy 

fővel több van jelen. Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlést 30 percen 

belül, az eredeti meghívóban megjelölt időpontban azonos napirenddel összehívható. Ez az 

ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, és az erre történő figyelmeztetés az 

eredeti meghívó kötelező tartalmi eleme. 

A  küldött közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

Az ügyintéző és képviseleti  szerveket nyílt szavazással választják. 

Titkos szavazást kell tartani ha a tagok 1/3 – ának indítványa alapján  többségi 

szavazással titkos szavazást rendelnek el. 

Az Alapszabály módosításához a jelenlévő tagok ¾-es szótöbbségi határozata szükséges. Az 

egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a 

szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

 

4. A küldött közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van.  
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5. A küldött közgyűlés a jelölő, szavazatszedő és mandátumvizsgáló bizottság elnökeit és két 

tagját nyíltan, többségi szavazással választja meg az elnök javaslata alapján. 

c) a jelölő bizottság az egyének jelölését és a jelölést előkészítő bizottság 

javaslatát mérlegelve terjeszti elő a jelöltek listáját. 

d) a  mandátumvizsgáló bizottság feladata a mandátum hitelességének vizsgálata, 

valamint a határozat a határozatképesség megállapítása, 

e) a szavazatszedő bizottság ügyel a szavazás tisztaságára, és elvégzi a 

szavazatok számlását. 

Mindhárom bizottság a küldött  közgyűlésnek számol be. 

 

 

6. Az Egyesület gazdálkodásának eredményéről történő beszámolás: 

Az Egyesület a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből 

származó bevételeit és kiadásait elkülönítetten tartja nyilván, egyebekben a reá 

irányadó könyvvezetési szabályokat alkalmazva. 

 

Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet készíteni. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett 

közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a 

közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat. A közhasznúsági 

melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető 

tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek 

felsorolását. 

7. Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetve arról saját költségére másolatot 

készíthet. 

8. Az küldött közgyűlés az éves beszámoló jóváhagyásáról, valamint a közhasznúsági jelentés 

elfogadásáról az általános határozathozatali eljárás szerint, nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel dönt. 

9. Az Egyesület vagyonának takarékos, gazdaságos kezelése és felhasználása, gyarapítása és 

megóvása minden tisztségviselő és munkatárs kötelessége. 

10. A beszámolót, a közhasznúsági jelentést, a küldött közgyűlés és az elnökség határozatait  

a honlapon: www.efoesztarnai.hu és az Országos ÉFOÉSZ honlapján www.efoesz.hu  

közzéteszi. 

 

8.§ 

 

1. Az Egyesület Elnöksége jóváhagyott munkaterv szerint működik. 

Feladatai különösen: 

a) Gondoskodik a küldött közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az alapszabály 

módosításáról és az Alapszabályban meghatározott feladatok megvalósításáról. 

b) Két  küldött közgyűlés között irányítja az Egyesület munkáját,dönt a tagfelvételről.. 

c) Jóváhagyja az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát, munkatervét. 

d) Meghatározza a küldött közgyűlés helyét és idejét, összeállítja napirendjét, megvitatja 

       és véglegesíti a küldött közgyűlés elé terjesztendő beszámolók, javaslatok tervezetét. 

e) Dönt sajtótermék kiadásáról, internetes honlap működtetéséről, 

f) Dönt az Egyesület együttműködési megállapodásairól, 

g) Dönt adománygyűjtésről, tartós adományozóval való megállapodásról 

h) Az Elnökség döntéseiről, intézkedéseiről a következő küldött közgyűlésen köteles 

beszámolni.  

 

http://www.efoesztarnai.hu/
http://www.efoesz.hu/
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Az Egyesület elnöksége öt tagú, jóváhagyott munkaterv szerint működik. 

 

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 legfőbb szerv, 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 pénzbeni szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, 

a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.3. Az 

Elnökségi tagság megszűnik: 

- a megbízatás időtartamának lejártával 

- a tag lemondásával 

- az Egyesület megszűnésével 

                                                     

4. Az Elnökség tagja tisztségéről bármikor írásban lemondhat indoklás nélkül. 

A lemondás akkor hatályos, ha az írásban foglalt lemondást az Elnökség a lemondó tagtól 

akár személyesen, akár postai úton átvette. 

 

5. Az elnökség negyedévente ülésezik, a felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal részt 

vesznek az üléseken. Az elnökségi ülést az elnök hívja össze, az ülés előtt minimum nyolc 

nappal küldött értesítéssel. Sürgős esetben ez 5 napra is lerövidülhet. Az elnökség ülései 

nyilvánosak.                                            

Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökségi ülés egy fő 

hiányzása esetén  még határozatképes.  

 

 

6. Az Elnök feladatai: 

- előkészíti és összehívja a küldött közgyűlést 

- összehívja és vezeti az elnökségi ülést 

- dönt a tag felvételéről, intézkedik a tagnyilvántartás vezetéséről 
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- gondoskodik az adatszolgáltatás teljesítéséről 

- gondoskodik a közgyűlés és az elnökség döntéseinek végrehajtásáról 

- irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét 

- az Egyesület tevékenységéről igény szerint, de legalább évente egy alkalommal  

    beszámol a  küldött közgyűlés felé 

- felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb ügyekben hozott határozatokért, 

köteles a   küldött közgyűlés határozatainak végrehajtásáról gondoskodni 

- munkáltatói jogokat gyakorol az Egyesület intézményeinek működése során 

- utalványozási jogot gyakorol 

-  az Egyesület tagsága által felvetett kérdésre, vagy panaszra 30 napon belül     

      köteles  érdemi választ adni. 

-  az Egyesület munkaszervezési tevékenységét az elnök irányítja.  

 

 

7. Az alelnök feladatai: 

      -  érdekvédelmi tevékenységet fejt ki, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. 

      -  az egyesület célkitűzéseinek megvalósítása érdekében tevékenykedik, 

      -    mindenben támogatja az Elnök munkáját, 

      -  az elnök akadályoztatása esetén a képviseleti jogot gyakorolja azzal, hogy az    

         egyesület  nevében írásbeli nyilatkozat megtételére, meg egy elnökségi taggal  

         együttesen jogosult   

    -  felvilágosító tevékenységet folytat, szerkeszti  és terjeszti a Hírlevelet. 

    - rendszeresen anyagot készít a honlapra; 

    -  kapcsolatot tart a régióban működő szakmai teammel, 

    - részt vesz a felnőttképzés megszervezésében,  

    - Elkészíti a Szervezeti és Működési Szabályzatot és az egyesület szabályzatait’ 

ezek rendszeres felülvizsgálatáról, betartásáról gondoskodik. 

 

8. Az elnökség tagjainak feladatai:  

- széleskörű felvilágosító tevékenységet folytat, szervezi a társadalmi elfogadás   

  elősegítését, 

      - fellép minden olyan diszkrimináció ellen, amely akadálya lehet a kiegyensúlyozott   

           családi, közösségi életforma megvalósulásának, 

       - igyekszik partnerként, kompetens tárgyaló félként elismertetni az egyesületet az      

önkormányzati testületekkel, társadalmi szervezetekkel,vezetőikkel, 

      - támogatja az elnök és alelnök munkáját, 

      - gondoskodik a küldött közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az Alapszabályban     

meghatározott feladatok  megvalósításáról, 

       -  közös munkából lehetőségei szerint mindenben kiveszi részét                                              
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9.§ 

 

A Felügyelő Bizottság 

 

A Felügyelő Bizottság három tagból áll, akik maguk közül egy elnököt választanak. 

Felelősséggel és beszámolási kötelességgel a küldött közgyűlésnek tartoznak, tagjai az 

Egyesületnél más tisztséget nem tölthetnek be. 

 

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét és munkatervét maga határozza meg. Ezen kívül köteles 

tagsági, tisztségviselői és testületi bejelentésre a szükséges vizsgálatot végrehajtani. Tagjainak 

a vizsgálat során joguk van a vizsgált egység minden helyiségébe belépni, irataiba 

betekinteni, az Egyesület minden tagjáról felvilágosítást kérni. 

 

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik.  

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze legalább az ülés tervezett időpontja előtt 8 

nappal postai vagy elektronikus úton küldött meghívóval. A Felügyelő Bizottság üléseit az 

elnök vezeti. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; 

határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.  

 
 

A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során 

a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 

felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, 

azokat megvizsgálhatja. A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének 

ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat 

így rendelkezik. 

 

A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb 

szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 

döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

A legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet a felügyelő szerv indítványára - 

annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E 

határidő eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv és az ügyintéző és képviseleti szerv 

összehívására a felügyelő szerv is jogosult. 

 

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

 

A felügyelő Bizottsági tagság megszűnik: a megbízás időtartamának lejártával, a tag 

elhalálozásával, a tag lemondásával, az Egyesület megszűnésével. 
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Összeférhetetlenségi szabályok: 

 

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 

 

a) az Egyesület elnöke, vagy elnökségének tagja, 

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által 

tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatást-, illetve az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója. 

                                            

A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 

volt – annak megszűnését megelőző 2 évben legalább 1 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 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. 

 

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 Egyesület vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója a Felügyelő Bizottság tagjává 

nem választható meg. 

 

Nem lehet az Egyesület  elnöke, alelnöke, elnökségi tagja az a személy, aki a  

a közhasznú  egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban  áll. 

10. § 

 

1. A közhasznú Egyesület tagjai városi, települési  csoportokat, klubokat hozhatnak létre, 

melyekkel való együttműködésről az elnökség dönt. 

 

V. fejezet - Az Egyesület működése 

 

11.§ 

 

1. Az Egyesület feladatait tisztségviselők, önkéntesek, szükség szerint rész- vagy teljes 

munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak, megbízásos jogviszonyban levők, továbbá 

alkalmilag feladatot vállalók közreműködésével látja el. 
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VI. fejezet - Az Egyesület választott vezetői, tisztségviselői 

 

12. § 

 

1. Az Egyesület választott vezetői tisztségviselői: 

a) az Egyesület elnöke, alelnöke  

b) a Felügyelő Bizottság elnöke és a bizottsági tagok 

                  c)    az elnökség tagjai 

 

2. A tisztségviselők feladataikat anyagi ellenszolgáltatás nélkül látják el. Működésükkel 

összefüggő kiadásaikat a hatályos jogszabályok szerint az Egyesület költségvetésében kell 

előirányozni és részükre megtéríteni.  

 

3. Az elnöki  tisztség munkavégzésre irányuló jogviszonyban is ellátható. 

Ez esetben az elnökkel  szemben a munkáltatói jogokat az elnökség gyakorolja. 

Tisztségre csak olyan tagot lehet választani, aki nem áll közügyektől való eltiltás alatt és 

megválasztását nem zárja ki az összeférhetetlenségi szabályozás. 

 

4. Az Egyesület képviseletével nem járó és teljes cselekvőképességet nem igénylő tisztségre 

korlátozottan cselekvőképes személy is megválasztható a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek 

megfelelően. 

 

5. Az Egyesület munkatársait, aktíváit jutalomban lehet részesíteni, amelyről a vezetőség dönt 

a költségvetésben előirányzott kereten belül. 

     

6 .Az egyesület munkaszervezési tevékenységét az elnök irányítja. 

Képviseletét az elnök önállóan látja el, akadályoztatása esetén, a képviseleti jogot az alelnök, 

vagy egy másik elnökségi tag látja el, azzal, hogy az egyesület nevében írásbeli nyilatkozat 

megtételére csak két elnökségi tag együttesen jogosult. 

 

7. Az elnök köteles a küldött Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról gondoskodni. 

 

 

VII. fejezet – Az Egyesület ügyviteli szervezete 

 

13. § 

 

1. Az Egyesület munkájának segítése, az adminisztrációs, pénzügyi és számviteli feladatok 

ellátás érdekében ügyviteli szervezetet tart fenn. 

 

2. Az elnök vagy az általa megbízott vezető irányításával a központi irodából és a         

szükség  szerint alkalmazott munkavállalókból, vagy megbízási jogviszony alapján pályázat 

útján alkalmazott titkárból tevődik össze. 

  

3.  Jogállását és feladatait, létszámát és összetételét a Szervezeti és Működési Szabályzat 

részletesen meghatározza. 

4. Az elnök valamennyi munkavállalója felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. A 

gazdálkodással összefüggő feladatokra csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező 
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személyt lehet igénybe venni megbízási jogviszony keretében. Megbízás könyvelői 

szervezetnek is adható. 

 

 

VIII. fejezet - Az Egyesület gazdálkodása 

 

14.§ 

 

1.Az Egyesület vagyonának forrásai: 

c) a tagok által fizetett tagsági díj 

d) állami költségvetésből és más állami forrásból nyújtott támogatásból, 

e) magán és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai 

f) pályázati úton nyert juttatás 

g) magánszemélyek személyi jövedelem adójának 1%-ról történő rendelkezés 

alapján kapott összeg 

h) az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származott nyereség- az Egyesület 

vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végez 

i) egyéb bevételek 

 

2. Az Egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok és a belső szabályozások szerint éves 

költségvetése alapján gazdálkodik. Gazdálkodásáról évente beszámolót készít. 

3. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapszabályban 

meghatározott alapcél szerinti tevékenysége megvalósítását nem veszélyeztetve végez.  

4.Tartozásaiért kizárólag saját vagyonával felel. A tagok saját vagyonukkal az Egyesület 

tartozásaiért – az Egyesületi tagsági díj megfizetésén túl- nem tartoznak felelőséggel. 

5.Az Egyesület a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen 

Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

6.. Az Egyesület vagyonának takarékos, célszerű felhasználása, gyarapítása és megóvása 

minden Egyesületi tisztségviselő és tag kötelessége. 

 

 

 

IX. fejezet- Záró rendelkezések 

 

15.§ 

 

1. Az Egyesület felett törvényességi ellenőrzést a Megyei Főügyészség gyakorolja. 

Az elnök vagy megbízottja köteles az Egyesület vezetősége által meghozott határozatokról 

nyilvántartást vezetni (határozatok könyve). A határozatok könyvének tartalmazni kell a 

következőket: 

- határozatot hozó szerv neve Küldött közgyűlés,Elnökség 

- ülések időpontja 

- a meghozott határozat tartalma 

- a meghozott határozat hatálya 

- a döntést támogatók és ellenzők számaránya 

2.Az elnök köteles az Egyesület vezető szervei határozatairól az érintetteket írásban, a 

határozat meghozatalát követő 15 napon belül értesíteni. 

 
 




