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I.
A sziivets6g adatai

A Szovets.g az egyestilesi jogrrol, ak'zr.hasznu jog6ll6srol, valamint a civil szervezetek mukod6s6rol

6s t'mogat 6siror sroto ttiiue.Ly (a t.v6bbiakban: civil tv.) 6s ra polg6ri. Torvenyk.nyv szabiiyai

szerint mukod6 olyan srz6vets,6g, amelynek alaptev6kenysege a sporttev6kenysdg szervez6se, vala-

mint a sporttev6kenys6g feltdttlleinek megteremtdse'

L

2.

3.

4.

5.

6.

Aszovetsdgneve:ldAGY;\RSIPETCIALISOLIMPIASZOVETS;EG

A szovets6g roviditett elnevezdse: N/ISOSZ

A szovets6g idegen nyelvii elnevez:dse: Special Olympics Hungary

A szovets6g sz6kherlye: I 146 Buda'pest, Istv6nm ezei tt 1-3 '

A szovets6gpecsetle: kor alakir, benne kdriratban ,,Magyar Speci6lis Olimpia Szovets6g"' kozdpen a

szovets69 embl6mirj6val

A szovets6g log6ja az SOI eloir6sainak megfeleloen:
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A sziSvets6g c6lja, tev6kenys6grl

l. A szovets6g c6lja:

a) Elosegiteni a IVlagyarorsz6gon 6lo drtelmi fogyatdkossriggal 6lok sportol6sdt' biztositani

sz6mukra - u ,pori.rentdnyeken keresztiil - mindazokat a jogokat ds lehetosdgeket' amelyek

b6rmely sporlol6 rendelkezds6re 6llnak'

b) Elosegiteni az lrtelmt fogyaldkossaggal 6lok sportol6s6val foglalkozo szakemberek 6s

dnkdntesek k6Pz:dsdt.

c) El6segiteni 6s errositen t az ert<>I':mi fogyatekoss6ggal 6lok t6rsadalomba valo beilleszked6s6t'

elfogad6s6t - elsosorbam sporttev6kenysegeiken keresztiil. f

d) Nagyobb tarsad,almi nyilv6nosrs6got nyJrni az ertelmi fogyatekossilggal dlok sport - 6s

' 
ehiezkapcsoloclo egydb tevekenys6geinek'

e) A sportrenderu<:nyJt drltal is .:rOsiteii az ertelmt fogyatel<ossdggal elok ds sziileik' valamint

hozzifiattoz6 ik kaPc so I at6t'

D Egyenlo eselyt l:iztositani mingten 6rtelmi fogyat6koss6ggal 6lo szimdra - a legenyhdbbtol a

legsrilyosabu rot trig - a specirilis olimpiai esem6nyeken val6 rdszvdtelre'

A szovetsdg fo cdlkituzdse az 6rtelmi fogyat6koss6ggal 616 emberek hazai 6s nemzetklzi

sporttevdkenysegnek elosegi't(!se, megszervezdse'

2. Aszovetsdgtev6kenYs6ge:

- kultu16lis rendezv6n)'szerveztis'

- hirlevdl kiad6s
- kdnYvkiad6s
- foly6irat, idoszaki kiadv6ny kriad6s

- egYdb kiad6i tevekenYsdg

- sportes zkdzdk ds egyeb eszkdz:ok kezelese

a sz6vetseg celj6:nak rnegfeleloe n az alihbi (konkret) kozhasznri tevdkenysdget fejti ki:

fEctv. 34' $ (l) bekezdd:s a) Ponr'

a szovetsdg tevdlkenysdgdben rcszI vevok eg6szs6gi

6llapot6naklavitSsa, a jobb 6letrnin6s6g el6segit6se' az

Kozhaszn 6 tev6kr:nYseg Kdzfeladat

t6mogat6s es

segitsdgnyitjtas az

e96szsdgiigY
teriilet6n

Jogszab6lyhelY

1997. 6vi. CLIV
144 $ (l)
bekezd6se

2011. 6vi CCXI
1$-6$

tv.
(2)

eg6szs6gk6rosit6 korny ezeti, tdrsadalmi 6s egy6b hat6solk

elleni fell6p6s

2011. 6vi CiXXxrx tv' 23 $ (4) bekezddse atapj6n j

dr. l-{armnls Viktcri,,

viktotia(! gint;lrl. r.'-r:'t i

szoci6lis ell6t6sok biztosit6sa l



201 1. 6vi CXC

$(1)a)-u)
tv, 4

a saj6tos neveldsi ig6nyri gyerekeh nevel6se, oktat6sa'

valamint eg6szsdgiigyi irrtdzmdny.eliben, rehabilit6ci6s

int6zm6nyekben tart6s gy6gykezel6s; illatt 6l16 gyermekek
fejleszto kdznevel6s

oktat6sao pedag6gia-s zakmai szol 96h'at6s

es6lyegyenlos6g biztosit6szr, melyn'sft

segits6gdvel a teljes integr6ci6 el6r6se

c6lja a sport n,rmzetis6gi
jogv6delem

es6l'yegyenloseg a

sport tertiletdn

2011.
itv. I 15

6vi CLXXIX
$a)-i)

2011. 6vi

CLXXXIX tv. 13 $

(1) bekezd6s 1 5.

pont, valamint a

2004. 6vi I tv. 49 $

c)-0,k)-n)

los szemdlyek kdpessdg6nel< kialakit6sa, illetve

litfsa, a fogyatdkos szem6lyek rehabilit6cioj6nak
szoci6lis

esdrlyegyenlos6g
biztosit6sa

h6trdnyos helYzetriek
integr6ci6j6nak

segitese

1993. dvi lll rv. '72

$ (1) - (2)

l6sa 6rdek6ben rehabilit6ci6s program,

oz fejleszt6s

69 c6lj ainalk me gval6sul 6s6t szo I 9616 kiadv6nyok

te-tdse. t6rsadalmi szemldlertv6ltoz6s elosegitdse

filmek, televizios 6s 1611i6miisorok k6szit6se)'

j6t6konys6gi, ku ltur6lis, tdrsadalm,i

A szove
jogosult.

3.

6lial6st erosit6 es ismeretterjeszto

yek szervezdse, amell'eknek bevdte.le a

i h6tr6nyot helyzetii tagjainak integr6ci6j6t

g a cel megval6sithsilal kozvetleniil osszefuggo

vetsdg feladata:

gazdasdgi tevdkenYseg v6gz6sere

-A alapszabillyban meghatdrozott cdlok erdekdben tertileti, nemzeti 6s nemzetkozi

valamint rdszvdteli lehetoseg biztositdsa m6s

nem. akkredit6lt - szervezetei ttltal szewezett
m6nvek szervez6se,5s lebonyolit6sa,

igok Speci6lis Onimpia - akkredit6lt ds

esem6nyeken. t!1:^ ^1:
iogyatekoss6ggal 6lo sportolok reszvdtelenek biztosit6sa speci6lis olimpia

vil gversenyeken.
elv616sainak
kidolgoz6sa,

I iamatos, illetve sztikseg szerinti kap_csolattartts at-:, SOI.szervei:l:lt] 
:,:

ino megfeleles - tobb;k kozott - Orsz6gos Program ds strategiai terv

int mJghat 6r ozatl id6 s zakonk6nt akkreditaci o s kdr:elem benyfj t6sa'
VA

;;;il;JJtt.ttuni, 6s a szervezet tevdkenrfgset elosegito.sry:i1]i: :g:!,?'I:
MSOSZ szab6\yzatok;. megalkot6s6val biitosir;ja a jogszab6lyoknak megfelelo

;;J;;"r;;;;;;;;rrer:e kialakir6s6t. A szovetsesi megkratfrozza stratlsiai fejlesztdsi
- --.:l ^r^l-

ioli, tepuir*li tagiai errdekeit az itllami szervek, mds sportszovets;eefu;fiI:t$fl:-,

1998 6vi XXVI tv.

2l $a)-g)

A g yve d. spo rtjog i s ;: i : !t;,

3 1 00 SalgbtarjAn, lll;jlrs
m: 502.i 1:16,1

-F

veis6gek elott, val.amint a nemzetkozi sporldletben'



4

vets6g az elozoeklben feki.roltak szerint, olyan kozfeladatok ell6t6s6t tuzte ki celul 6s

is el, amelyekr6l :"gtrrUayi felhatalmazisok alapj6n 6llami szerveknek' illetve a

onkorm6nyzatoknak is gondoskodnia kell'

ilI.
A sziivetsdg mtikiid6sdre vonatkoz6 6ital6nos szabflyok

L etseg nem zAria ki, hog11' tagjain kiviil m6s is rdszestiljon a szovetsdg kozhasznit

$ (l t bekezdes a) Pontl
A szo

szolgtt

A
al

A
www
hirde
mel
SZO

A
nem

kol
II
CS

beliil

IV.
,A, vagyoni hozzijf rul6s

izelni.

clr, l-{armos Vikt*r'i*
s P o r ti o t"4 i s : a n'.ir:r-.t l.,t sz

-A
lar

he

tatasaibol. lEctv. 34

ets6g kozvetlen .p,olitikai tev6kenyseget nem folytal, szerv)zete p6rtokt6l ftrggetlen es

k anlagi t6mogatd,st nem nyirjt. fEctv' 34' $ (1) bekezdds d) pont]

vetsdg gazdas*gt-v6llalkoz6si tev6kenys6get csak kozhasznir Yagy a jelen

b6lyban meghatit'ozoii uirp.ef sz_erinti tevdke'ysdg megval6sitds6t nem vesz1lyeztetve

vegez [Ectv. 34. $ (1) bet<ezdes b'') pont]

3.

5.

6.

g a gazd6lkod.6sa sor6rn el6rt eredmdnyet nem or;ztja fe|, azt a jelen alapszab6lyban

zott kozhasznrl tev6kerrys6g6re forditja. fEctv. 34r. g (1) bekezdds c) pont]

ts6g a mukod6s6nek, szolg6ltat6sainak, azok tgenyloeveteli.modj6nak nyilv6nossagat u

ecialolympics.hu int.rr,.i., honlapj6n, ds a szovetseg szdkhelyd.n elhelyezett

ibl6n valo kOzzetetel inlan biztositja. Az eves besz6mol6t 6s a kozhasznusdgt

letet minden ev m6jus 3l. napj6ig a www.specialol'ympics'hu internetes honlapjfn es a

reg szekhelydn kihelyezett hirdltoi 6bI6nkOizeteszi. [ECtv' 37' $ (3) bekezdds d) pontja]

vetseg k6zhasznu tevdke'ysdgdvel kapcsolatosan keletkezett iratok - a torv6ny alapjin

nyilv6nos adatok kivdteliivel - nyiiv6nosak, azolicb a birki betekinthet, 6s a saj6t

sdre m6solatot kdszitherl. Az iratbetekintdsre es iratmasol6sra vonatkozo igdnyeket

;:;#;;r!g .r""r.reg e6e>z cimzetten kell eloterjeszteni. Az elnokseg az iratbetekintdst

iratm6solat kiad6s6t a szd'vetseg sz6khely6n, az rgefry bejelentdsdtol sz6mitott 8 napon

koteles biztositarai a kerelnLezo sztm6'ta' fEctv' 37' $ (3) bekezdds c) pont]

Asz
amel

szdn

ossz

meg

ets6g tagjai vag'yoni hc>z,z$j[rulttskent tagdijat fizetnek. A tagdij dsszege 10'000'- Ft'

t a megalakul6.skor a 
'y'ilvdntart6sba 

vdieli elrentJelo vdgzes jogerore emelked6sdtol

l.n"d'"io*;;i;i, ezt kovetoen tegk6sobb minde:n ev mdrcius 3t. napiatg kell egy

gben, a sz6vets6g htnipenztlr(tbavagy a szovetseg banksz6ml6jira1lf,rteno 6tutal6s irtj6n

ts6g megalakul6s6t ko'ret6en irjonnan bel6po tag tv tagsitgi jogviszonya keletkezes6nek

a tagdij idoar6nLyosan rsz:6mitot1 osszegdt a tags6gijogviszony l6tesites6tol sz6mitott 8

;ili, ffi;;;;'# legkdsobb minden 6v marcius 31. napj6ig koteles a szovetsdg

vtiritbavagy aszovets,ifl banksz6ml6itratorteno dLtutal6s utj6n teljesiteni'

ugy

drharmos. vrkiorradlgi'r rail.com
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A szrivet
Az elnti

1
l.

A
fela

)

vagyona a tagdijakb6l mag6nszem6lyek, illetve gazdfikod6 szervezetek

, hozzftjlrul6saib(il, 6llami t6mogatasokrbol, a szemdlyi jovedelemado

r6sz6nek dz adSz.ct rendelkezdse szerint kiurtalt dsszegbol 6s egyeb bevdtelbol

A szdvetsdg az alrapszab6lyban meghatirozcttt cdl magval6sul6sa drdekdben

on6lloan gazd6lkodilc. A szovetseg gazd6lkocl6s6val kapcsolatos szabiiyokat az

a Penzugyi Szabily zal szabiily ozza.

aktivan Ssrtkivhnvenni, 1:"ovdbbd zn alapszab6lyban foglalt rendelkez6seket elfogadja, valamint

azM dves versenynaptirdban szereplo b6rmely versenyen versenyenged6llyel rendelkezo

sportol t:yal isazolhat6an rdszt vt:s;2.

kd ik.
vagyo ival
SZM CS

Rendes
mukod
nem

lehet. A
aki a

P6rtol6
rendelk
erkolcsi
folya

Tiszte
rendelk
idon
taga"

beld

SZAIJI

Hati

v.
A tagsfg

tag: A szovetsdg olyam egyestilet, amely k6t tag rdszvdtel6vel is alapithat6,

theto. A szovetsd g tagSa i:gyesiilet, alapitv6ny, egydltr jogi szemdly, jogi szemdlyisdggel

kezo szervezet vagy c,i,ril t6rsas6g lehet; szovets6g tagia termdszetes szemdly nem

szdvetsdg tagja lehet azeullogi szemely, jogi szemelyis6ggel nem rendelkezo szewezet,

Jvetsdg c6lkituzdsdvel e5;1,et6rt 6s a cdlok megval<lrsit6sa erdekdben tevdkenysdgdben

: lehet az az egyeslilet, alapitvdny, egydb jogi szemely, jogi szemdlyisdggel nem

zo szervezet vagy civil l.6rsashg, aki beldpdsi nyilatkozatitban v|llalja a szovetseg

ds anyagi t6mogat6s6t, 6s er szovetseg alapszabiilyitt elfogadja. A p6rtol6 tag a szovetsdg

los mukod6sdben nem vesz, reszt. Ap6rtolo tagok felv6tele az Elnokseg hat6skore.

beli tag: Iehet az az egyestilet, alapitvdny, egyeb jogi szemdly, jogi szemdlyis6ggel nem

zo szewezet vagy civil tiirsasdg, aki erkolcsi, anyagi, szakmai Iitmogatlsilal hosszabb

til segitette, iegiti a s;zdvetsdg cdljai megvalositds6ban. A ,,Szdvetsdg tiszteletbeli

met a kozgyrilds adomdnyozza az elnoksdg javaslata'a.

cdljaival ellentdtes cselekm6ny.t elkoveto tagot az,elnokseg a szovets6gbolkizdthatia.

hatdr o zata e I len a ko z gyii I 6 sh ez lehet fe I lebbezni.

VI.
A tagsfgi jogviszony keletkez(rse

vetsdgi tags6g az alapiittiskor a szdvetsdg nyilvilntarl6sba v6teldvel keletkezik. A

s6g rnegalakul6rut kovetrien atagsitg a beldpdsi nyilatkozat elfogad6s6val keletkezik. A

:si nyilatko zatol az elnollsdghez kell benyrijtani, anrely szerv a k6relem bedrkezdsdtol

tott i0 napon beliil, egystzeru szotobbsdggel, nyilt szavazdssal hatfuroz a tagfelv6telrol.

zatht annak 
^eghozital;6l 

kdveto 8 napon beltil ir6sba foglaltan, rgazolt modon kell

ldeni a tagfelv6telt kerelmez 6 szirmtra. A tagferlv6teli k6relem elutasit6sa esetdn

dr. l'larmge Vihrsri,h

A

ar1an. Mdrj

drharnros.viktoria@gmai Lcom

Jog latnak helye nincs.
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1.

Kizdr to a tag akkor is, ha hat h6napon keresztiil elmaradt a tagdij megfizet6sdvel. A tagdij

meg nek elmulaszl1sa miatt a tag csak akkor zdrhrat6 ki, ha a legal6bb hat honapos

mu 6s elteltdt korzetoen az elndksdg ir6sban pothat6rido tuzdsd'rel ds a

etkezmenyekre, azaz a krzirinra tort6no figyelmeztetdssel felszolitotta a

iiralekteljesitdsdre, mel;r felsz6lit6s a p6that6ridon lbeltil is eredmdnytelen maradt.

(i

VII.
A taP;sigi jogviszonY megsztindse

i jogviszony megszunik:
kil6pdsevel,

g jogutod n6lkiili megszttnLes6vel.

jogviszonyift a tag a szovetseg elnoksdgehe"z cimzett

indokol6s ndlkiil mergsziintetheti. A tags6gi jogviszony

rvets6g tagsa - k6pviselojrirr keresztiil - jogosult:

kozsvrileJen rdszt venni, sjzav azatr j og6t gyakorolni, a kozgyrilds

latni, kerdeseket feltenni, iavaslatokat ds eszreveteleket tennt

At
a,l A
b./ A
c.l A

At
b6rmi
elnok

Az el
a

jogk
tagdij

Aki
le. A
hogy
hat6

lehe
kdpv
esl
tdn

el

Aki
napo
KO

hivn

a.l a
b.l a
A
a.l a

fel

tort6no megdrkezese, napj 6n szunik meg'

oks6g nyilt szavaz6ssal, egyszeru szotobbsdggel ki:r6rhatja a szdvetsegtagSaikoznl azt

t, aki jelen alapszab1ly rendelkezdseit vagy a kozgytilds hatitrozatdt srilyosan vagy

Iten s6rto magatart6st tanrisit'

rdsi elj6rfst b6rmely tagvagy szdvetsdgi szerv kezdemdnyezdsere az elnoksig folytatja

izar1sielj6r6sban a tagirl raieln6ks6g tilesdre meg kell hivni, azzal a figyelmeztetdssel,

a szab1lyszeru mLeghivds,a ellenere tortdno t6volnraraddsa az iil6s megtart6s6t ds a

zathozatalt nem akadtilyozza. Az iilesen biztositani kell szitmdra a vedekez6si

rs6get. Az iil6sen a tag it torvdnyes kdpviselo mel.lett, illetve helyett meghatalmazott

sel6vel is k6pviseltetheti magi*. A tag kizar6sitt kimond6 hatdrozatot irilsba kell foglalni

ol6ssal tftt ettatni; az indokol6snak tartalmaznia kell a kiz|rds alapjfuul szolg6lo

6s bizonyitdkokat, tov6bb6 a jogorvoslati lerhet6s6grol valo tdjeko"ztatdst. Az

a kiz6r6ir6l sz6l6 knthrozatot a t"agkizhritsi elj6r6s megindul6sdt6l szdmitott 30

U"eltil meghozza{s 8 napron beliil igazolhato modon kozli az etintetltaggal.

tag akizfu(tst kimond6 elsofokir elnoksdgi hatfuozr.at. ellen, a kdzbesitestol sz6mitott l5

Ueiiit a szovetsdg ko:zgyuldsdhez fellebbez6sset 6lhet. A fellebbezds lbe6rkezdsdt

en az elnoks6gnet t1utuailttalanul, de legkdsobb 3r) napon beltili idopontra ossze kell

a rendkivtili kozgyulest. A kozgytilds nyilt szavazas;sal, egyszeni szotobbsdg;gel dont. A

vetsdg tev6ken;is{geben r6szt venni

szolgtitathsait i g,5nyb e venni

ir6sbeli nyilatkozatfn al

a nyilatkoz:"atinak az

rendj dnek rnegfeleloen

dr. Fknmos Viktoria

kdz ilds hat6ro zati$ annak meghoiatalakor szoban kiihirdeti ds 8 napon beliil ir6sban,

hato m6don is kdzli az efinlett taggal.

VUI.
A tagok jogai

A vetseg rendes tagia jogosuJlt:

b.l a vetsds irataiba betekintetni



c,l altra, hogy a szo'vets6g tiszts6gviseloj6v6 v6lass:dk, amennyiben vele szernben

jogszalb6lyban meghatirozottki;zbrto ok nem 6ll fenn.

A tag a kozgyul{sen a szayazati jog6t torvdnyes kdpviseloje helyett meghalalmazott

kdpv(eloje irdan is gyakorolhalja. A kdpviselo rdszere adc,tt meghatalmaz6st teljes brzonyito

.t";, itrugat'totirati fornrL6ban ir6.sba kell foglalni es azt a kozgyulds levezeto elnokenek a

krizgy{i16s kezdeten 6tadni.

A kozgyul6sen valamennyi szava:zdsra jogosult tag egyenlo szavazattal rendelkezik'

2. A sZovetsdg p6rtol6 6s tiszteletbeli tagj6nak jogai:

- reszt vehet a szovetseg kdzgyrildsen,
- javas[atok at, lszrevdteleket tehet a szdvetsdg mukod6sdvel kapcsolatban,

- haszlr6lhada a spotlszereket, eszkozoket.

IX.
It tagok kiitelezetts6gei

1. A szdvetsdgtaga:

a./ Nem veszelyeztetheti a szovetsdg cdlj6nak megval6sit6r;6t ds a szovetseg tevdkenysdget.

b./Koteles a tagdij at annak eseddhess6 g6i g me gfi zetni'

c./ Kqteles a szcivetsdg alapszab,ftlyinak, a dont6shoz6 szerrvek hatixozatatnak re6 vonatkoz6

el6ir6sait, rendelkez6seit betarterni.

d./ Koteles sz6khely6nek, toviitrb6 k6pviseloje lakcimdnek megvdltozhstt az adatv|lrozhst

kovetp 8 napon beliil az elnoks(lg;hez bejelenteni'

2. Aszovels6g p6rlolo 6s tiszteletbeli tagj6nak kotelessdgei:

- az o[apszabillY betafiilsa,
- a sz$vets6g erkolcsi, anyagi tlrrnogat6sa,

- sportszeru magatartds.

A szovetsdg tiszteletbeli tagjai a szcivetsdg megsztindse eseten nem rdszesiilhetnek a szovetsdg

vagyon6bof.

A tags6gi jogviszony keletkezdsdre, rregszundsdre, a tag ktz(s::6shra, valamint a tagok jogaira ds

koteleze1stgeire vonatkoz6 szabitlyok csak a rendes tagsdg esetciben alkalmazandoak'

X.
A sz0vetsdg szervei

1. A szdvetsdg szervei:
a./ KozgYul6s
b./ Elnoksdg
c.i FdliigYel6bizottsag
d./ Fegyelmi Bizotts6g

aigotarjan,

dr, Harmos Vlktelria
{ig , sprxtjogyl szalgogasz
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A Kiizgytil6s

A kdzgyul6s a szdvetsdg dontdshozo szerve.

A kozgyriles hat6skor6be tartozik :

a) az alapszabilly m6dosit6sa;
b) aszdvets6g megszundsenek, egyestildsdnek ds szetvttlinrinakelhatfirozdsa;

c) a vezeto iisztsdgviselo, a feli.igyelobizottsdgt ds fegye:lmi bizotts6gi tag meg'v6laszt6sa,

visszahivdsa;
d) az eves kdltsdgvet6s elfogadd.sa, atagdii meg6llapit6sa;

e) az eves besz6molo - ez.en Lreliil az iigyvezeto szervnerk a szovetsdg vagyoni helyzetdrol

sz6l6 jelentdsdnek - elfogad6rsa;

fl kozhasznris 6gi me I l6klet e lfo 55a.d6s a;
"g) 

a vezeto tisZtsdgvisel.o felet,ti munk6ltatoi jogok gyakorl6sa, ha a vezeto tisztsiegviselo a

szovets6ggel munkaviszonybien 611;

h) az olyai szerzodes rnegkotdrs(inek j6v6hagyhsa, amelyet a szovets6g saitfi tagtrtt'val, vezeto

ti szts 6 gvi se I oj 6ve I v agy ezek hozzi$arto zoj 6val kot ;

z) a jelenlegi ds kor6bbi szovetsdgi tagok es a vezeto tisztsdgvisel6k elleni k6rt6ritdsi igenyek

drvenyesites6rol val6 ciontds;

j) tiszteletbeli elnok cinn adom6.n'.yoztsa
"k1 

dont"tmindazon kdrdesben, amelyet jogszab6ly vagy alitpszabiiy a hat6skordbe r:tal'

A k6zgyril6s 6vente legal6bb egy alkalommal tilesezik. A kdzgyules iildsei nyilv6nosak, amely

nyilv6noss6gjogszabalyban meghatdrozottesetekben korliitozhato. fEctv. 37' $ (1) lbekezd6s]

A k6zgyul esr az eln6ksdg legal6bb 8 nappal az iil6s iddpontja el6tt kiktildott meghiv6val,

elsodlegesen a szovetsdg sz<lk.helydre 
'hivla 

ossze irziiban, igazolhato m6don. irfsbeli

igazo,liat6 m6don tortdno kdzbesit6snek minosiil: pl. aj6nlott vapy tdrlivevdnyes

kiildem6nykdnt, tov6bb6 atagna.k az elektronikus levelez;r5si cimere tortdno kezbesitds azzal,

hogy a k6zbesitds visszaigazollrsra keriiljon (elektr:onikus tdrlivev6ny). fEctv. 3'7. $ (2) a)

pontl

Ha a kozgyuldst nem szab6lysileruen hivt6k ossze, az r)Lldst akkor lehet megtartam, ha az

flldsen a rcszvetelre jogosultal legal6bb h6romnegyede jelen van, 6s egyhangirlaghozzilitrul

az iil6s megtartis|hoz'

A kozgyul6si meghiv6 tartalmazza a szovets6g nevdt, szdllhelydt, akozgyiles helyrJt, idej6t ds

a jayisolt napiiendi pontokal.. A napirendi pontokart a meghivoban legal6bb olyan

res2letezettsdggel kell rogziteni, hogy a szavazdsta jogosult tagok 6ll6spontjukat

kialakithass6k. A meghiv6nak tartalmaznia kell tov6bb6 a kdzgyiles hattttozatkt5ptelensdge

esetere a megism6telt*kozgyulds helyszindt 6s idopontj6t, es az arra tortdno felhiv6st, hogy a

megismdtelt kozgyril6s a)- err:cleti napirendi pontok te:lkintet6lben a megjelentek szftmdta

tekintet ndlkiil hat(rozatklpes lesz, haazt az eredetli idoBrontot lLegal6bb h6rom es; legfeljebb

tizen0t nappal k6veto idopontra hivj6k ossze.

Ak;zgyilesi meghivot a szovel.s,5g szdkhely6n ds hornlapj6.n nyilv6noss6gra kell ho:rni.

Ak1zgyilesi meghiv6 kdzbesitdsdtol vagy kozzeteteletol :;zdmitott 3 napon behil a Iagok es.az

egyestiiet szervei az elnoksdgtol a napirend kiegdszftdset kdrhetik, a kiegesdft6$"inrdffi,Y*ffi1,

310-0 Satqorarjan MalLrs 1 ut 41'
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A napirend kieg6szitesenek t6rgyltban az elnoksdg 2 napon beliil dont. Az elndkseg a napirend

kieg6szitds6t elutasithatja vagy a, hdrelemnek helyt adhat. Dont6sdt, tov6bb6 elfogadds esetdn a

kiegeszitett napirendi pontokat minden esetben annak me1;hozatal6t6l szamitott legk6sSbb 2

napon beliil igazolhato rnodon k'5zli a tagokkal.
Haaz elnoks6g a napirerLd kiegdszitese ir6nti kdrelemrol n<:m donLt, vagy a kdrelmet elutasitja

irgy a kozgyulds a napirend elfo5;ard6s6rol sz616 hatf.rozat rnlghozatalittmegel6zoen ktilon dont

a napirend kieg6szitdsenekttrgyttlban, azzal, hogy a szab|lysz:,erien nem kozolt napirenden szereplo

k6rd6sben csak akkor hozhat6 hatar<tzat, ha a r6szvdtelre.jogosultak legal6bb h6romnegyede jelen van

6s a napirenden nem szereplo k6rdds rnegt6rgyal6sShoz egyhangirlag hozzi$6ru1.

Az elndk kdteles a kdzgyilest halad6ktalanul Osszehivni a. sziiks6ges int6zkeddsek megtl6tele

c61j6bol, ha
a,l a szovetsdg vagyona az esed,Slces tartoz6sokat nem fedez:i;

b.l a sz1vetsdg el6rel6thatolag rnem lesz k6pes atartozdsokert eseddkessdgkor teljesiteni; vagy

c.l aszovetsdg cdljainak eldrdse veszelybe keriilt.
Ezekben az esetekben az osszehivott kozgytilesen a tagok kotelesek az osszehiv6sra okot ad6

k6riilmdny megsziintetdse erdckdben intdzked6st tenni vagy a szovetsdg megsziintetdsdrol

ddnteni.

A kozgyul6s hat6rozatkdpes, ha azon a leadhat6 szavnzalok tobb mint fel6t kepviselo

szavazfisra jogosult rcszt yesz. ,\, hatdrozatkdpesseget minden hatttrozathozataln|l vizsg6lni

kell.

A kozgyiilds megnyitdLs6t kovet6en elsodlegesen m.eg kell itllapitani a hatinozatk6pessdget,

vagyis az aktufiis tagletszhmho:z kdpest a megjelent es s:zavazdsra jogosult tagok szttmtfi. A
kozgyul6s a napirendi pontol( targyallsal megelozoen egyszeru sz6tobbsdggel, nyilt
szaiazdssal megv6lasztla a le:re:zeto elnok szem6ly6t, to'v6bb6 a legyzoklnyvvezeto d,s kdt

jegyzokonyv hitelesito szerndl;rdt, valamint sziikseg el;etdn a kdt fos szavaz:aIszdml6lo

bizottsdgot.

A kozgyulesen megjelent tagol,r6ljelenldti ivet kell kdszil.eni, amelyen fel kell tiinLtetni aIag,

valamint - ha az alapszabtly a hepviselo irtj6n tort6no rdszvdtelt lehet6v6 teszi * l<dpviseloje

nevdt ds lak6hely6t vagy szdkh,:lydt, 6s - ha a tagokat nem azono s szttmu szavazat illeti meg -
a tagot megilleto szavazatok stzdmti.. A jelenleti ivet it kozgytil6s levezeto elndke 6s a
j e gyzo kony vv ezero aI6ir intl al hitel e s iti.

A kozgyuldsr6l jegyzol<pnyvet kr:ll kesziteni, amely tartalnazza

a) a szovetsdg nevet 6s szdkheJlydt;

b) akozgyilds helydt ds idejdt;
c) akozgyilds levezeto elndkdnek, a jegyzokOnywezet6nek, a jegyzokdnyv hitelesitoj6nek a

nevdt;
d) ak1zgyilfsen lezajlott fontosabb esem6nyekel, az elharrgzott inditvdnyokat;

e) ahatiozatr javasiatokat, a leadott szavazatok ds ellerszavazatok, valamint a szavazdstll

tartozkod6k sz(tm(rt.

A jegyzok6nyv tartalmazza a hatlrozatok sorszhmdt, a rlontesdnek tartalmAt, idopontj6t

nialy1, illetve a d6ntest t6mogat6k 6s ellenzok sztrmarinydt (ha lehetsdges, szem6lydt)

[Ectv. 37. $ (3) a) pont]
A jegyzokonyvet a jeg'yzokony.,ivezeto es a kozgyulds le:vezeto elnoke frja

. f{arnnos Viktoria

Saigotaqan, Miljus
szarn: 5024.1 862-1-32
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A tagok hattrozalukat a hatt:rcrzatkdpess6g meg6llapit6:;inil figyelembe vett szavazatok

tobbs6 g6ve I hozzilk me g. A haI|r o zat me gho zatal akor nem sza\ azntal az,

q) akit a halfurozat kotelezettsetg vagy felelosseg anol mentesit'vagy a jogi szemely terhere

rn6sfaj ta elonyben rdszesit;

b) akivel ahatinozat szerint sz',eruodestkell kotni;
c) aki ellen ahat6rozat alapjitn pert kell inditani;
d) akinek olyan hozzdtartoz6ja drdekelt a dontdsben, aki tt szovets6gnek nem tagSa.;

e) aki a dontdsben 6rdekelt mdLs szewezettel tobbsdgi be:foly6son alapul6 kapcsolatban 611;

vagy

fl aki egy6bkdnt szenndlyesen (irdekelt a dontdsben'

A k6zgyul es hatirozathozatalitban nem vehet reszt az a szemdly, aki vagy akinek kozeli

ho zzifiartozoj a a hatdr ozat alapi 6tt

a./ kotelezettseg vagy felelossd5; al6l mentesiil, vagy

b./ b6rmilyen m6s elonyben rds;zesiil, illetve a megkotendo jogiigyletben egyebkdnt drdekelt.

Nem minostil elonynek a szovetsdg cdl szerinti juttat6sai keretdben a b6rki 6ltal megkotds

ndlkiil ig6nybe veheto nLem penz:beli szolg6ltat6s, illetve a szovetsdg 6ltal tagSinak, a tags6gi

jogviszony alapjan nyrijtott, ldtesito okiratnak megfelelo ,odl szerinti juttat6s. fEctv. 38. $ (1)

6s (2) bekezddsl

A kozgyul es hatdrozatirt - az alapszab6ly vagy torv6ny eltdro rendelkez6se hi6ny6ban -
.gyrr.ii szotobbs{ggel, nyilt s'.zavazassalhozza" [Ectv. 37, $ (2) a) pont] A kozgyt'iles az 6ves

besz6molo j6v6hagy6sdrol az 6ltal6nos szab6lyok szerint dont. fEctv. 37. $ (2) d) pont] A

sz<ivets6g ilapszabillyrfrrak m6clo sithsirhoz, a szovetsdg egyesiil6sdhez es szetvfllitsithoz a

kozgyules h6romnegyecles sz6l.obbseggel hozott hatdrozuta sziiksdges. A szovetsdg celj6nak

m6dosit6s6hoz 6s a szovetseg megszundsdrol szolo kozgruilesi donteshez a szavazati joggal

rendelkezo tagok h6romnegyedes sz6tobbs6ggel hozotthaLhrozala sziiksdges.

A k6zgyril esi hathrozatokat a l<:vezeto elnok a kozgyilesen sz6ban kihirdeti es az etrntell

tag(okial ahatfuozat meghozatalt6t koveto 8 napon beliil i.rdsban, igazolhat6 m6don is kdzli a

hitdrozatnak a szovetsdg honlapj6n torl6no kozzetetelevel egyidejuleg. fEctv. 37. $ (3) b)

pontl

Elniiks69

Az eln<iks6g a szovetseg 13 elndksdgi tagbol (1 elnok, 2 t6rselndk, 10 elndksdgi tag) 6116

tigyvezeto ,t"rur, amely dont mindazon k6rd6sekben, anrelyet iogszabilly vagy alapszabiiy

nem utal m6s szerv kiz6rolagos trat6sk6rdbe.

Az elnoks6g tagjait aklzgyiles v6lasztja 4 ev hathrozotr idotarta.mra. Avezeto tisztsdgviseloi

megbizts a tisztsdgnek a kijelolt, megviiasz,tott vagy kinevezett szemdly 6ltal torteno

elfogad6s6val j on ldtre.

Megszunik a v ezeto ti sztsegvis el o i me gbizat6s :

a.l a megbizds idota*am6nak leirfrt6val;

b./ visszahiv6ssal;
c./ lemond6ssal;

dr, hl+rmos Vilttoria
Igyved. :: po r'l1oe i s :: a kj og ti sz
00 Salgotarjan, Mayns-"f-e*{.

11.

t2.

13.

14,

d.l avezet6tisztsegviselohal6l6'valvagy jogutod ndlkiili nregszrindsevel;



15.

1l

e,l avezeto tisztsdgviselo cselekvokdpessdgenek a1ev6ken5'sdge elld;tirsithoz sziiksdges korben

tdrt6nti koililt o z6s 6v aI ;

f .l avazelo tiszts6gvisel6vel szenLbeni kizdro vagy osszef6rhetetlens6gi ok bekovetkeztdvel'

A kozgytilfs a vezeto tisztsdg'viselot b6rmikor - indokol6s n6lkiil - visszahivhatja. A
visszahiv6srol a kozgyules az 6ltarl6nos szab6lyok szerint diint.

A vezeto tisztsdgviselo megbiizelt6sdrol a szovetseghez cimzett, a szovets6g m6sik vezeto

tisztsdgviselojdhez tnlezett nyilatkozattal bdrmikor le:mondhat. Ha a jogi szemdly

mukodok6peis6ge ezt megkivinja, a lemond6s az uj vezeto tisztsdgviselo kijelolesdvel vagy

megv6lasztitsf1al, ennek hiimyihan legk6sobb a bejelenl6stol szdmitott hatvanadik napon

v6lik hat6lyoss6.

yezeto tiszts6gviselo az a nagylloru szemdly lehet, akinek r;selekvok6pess6g6t a tevekenys6ge

elli*.asithoz sziiksdges korben nr:rn korldtoztitk. Ha a vezet(i tisztsigviselo jogi szem6ly, a jogi

szem6ly koteles kijelolni azt a tr:rmeszetes szem6lyt, aki a vezet6 tiszts6gviseloi feladatokat

nev6ben ell6tja.
A vezeto tiszis6gvisel6kre vonertl<oz6 szab6lyokat a kijelolt szem6lyre is alkalmazni kell. A

vezeto tiszts6gviselo tigyvezetd,si feladatait szem6lyesen koteles ell6tni. Nem lehet vezeto

tiszts6gviseloiz, akit buncselekmeny elkovetdse miatt jogrlrosen szabads6gveszt6s biintetdsre

itdltek; amig a btintetett elodlettrez fuzodo h6tr6nyos kovetkezmdnyek al6l nem mentestilt.

Nem lehet iezeto tisztsdgvisel6 aki kdziigyektol eltilto itdlet hat6lya alatt 6ll (Btk. 61'$ (2)

bek. i) pont). Nem lehe1. vezeri\ tisztsdgviselo az, akit e lbglalkoz6stol jogerosen eltiltottak.

ent valamely foglalkoz6st6l jogeros biroi it6lettel eltil'lottak, az eltilt6s hatfiya alatt az

itdletben megjel6litev6kenys6get folytat6 jogi szemdly vezero tisztsegviseloje nem lehet. Az

eltilt6st t<imonAO hattrozatban rnegszabott idotartamig nerrL lehet vezeto tisztsdgviselo az, akit

eltiltottak a v ezeto tisztsd:gvi seloi tev6kenys6 gto 1.

A kozhaszn u szervezet megsztirLdsdt kdveto h6rom 6vig rLem lehet m6s kozhasznf szervezet

vezeto tisztsdgviseloje az a szemdly, aki kor6bban olyan kozhasznu szetvezet vezeto

tisztsdgviseloje volt - arLnak megszr.indsdt megelozo ket evben legal6bb egy 6vig -,
a.l ariely jogutod ndlkiil szun,t meg irgy, hogy az illlami ado- ds v6mhat6s6gn61 nyilv6ntartott

ad6- 6s vhmtarlLozirs6t nem egyenlitette ki,
b.l amellyel szemben a.z filIamn ado- ds v6mhatos6g jelentos osszegri ad6hi6nyt tdrl fel,

c,l amellyel szemben az iilawi ado- es vdmhat6s6g iz'.letleztu6s intdzkedest alkalmazott,

vagy iizletlezhrdsl helyettesito birsdgot szabott k'i,

d.l am"tynet adosz6m6t az |llamt ad6- es v6mhatos6g az adozits rendjerol szolo tdrvdny

szerint felfiiggesztette vag'y tdr6lte.

Avezeto tiszts6gviselo, illetve az ennekjelolt szemdly kor;eles valamennyi drintett kdzhasznf

szewezetet el6zetesen ttfiekoz'Larni arr61, hogy ilyen tisz:tsdget egyidejuleg m6s kozhasznrl

szervezernel is betcjlt. fEctv' 39. $ (1) 6s (2) bekezdds]

A szovetsdg torvdnyes kdpviseletet az elndk latjael'
A k6pviseleti jog gyakorl6s6nak terjedelme: 6ltal6nos'

A k6pviseleti jog gyakorl6s6nak m6dja: 6n6llo'

Az eln<iks6g hat6sk6rdbe tarlozilc:

a.l a szovetseg napi tigyeinek vitele, a hat6skordbe tarlozo iigyekben a dontesek meghozatala;

b.l abeszitmolok elokdszitdse ds; azoknak akdzgyiles el6 terjesztdse;

c.l azeves koltsdgvetes elkdszitSse es annak aklzgyiles e:le terjeszt6se;

szam: 5{J241862-1 32
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d./ a szdvetsdgi vagyon kezel,ise, a vagyon felhaszniilitsitra es befektetesere vonatkozo, a

kdzgyrilds hat6skordbe neffr tartozo dontdsek meghozatztla 6s vdgrehajt6sa;

e.l akdzgyrilds osszehivdsa, a tagsdg ds a szovetsdg szerveinek drtesitdse;

f.l az eln6ksdg 6ltal dsszehivott lcozgyulds napirendi pontjtrinak meghatttroztsa;
g,l reszvetel a kdzgyuldsen es vdlaszadds a szovets6ggel kapcsolatos kdrddsekre;

h. I a tagsfug nyi lv6ntart6sa;
i./ a szovets6g hat6rozatainak,:sz:ervezeli okiratainak ds egydb kdnyveinek vezetdse;
j. I a szdv etsdg mukoddsdvel kapc,so lato s iratok me gorzese ;
k.l a szovets6get 6rinto naegs:zundsi ok fenn6ll6s6nak mindenkori vizsgdlata ds annak

bekovetkezte esetdn az e tdrvenyben eloirt intdzkedesek megt6tele; 6s

Ll atag felvdtel6rolval6 dontds.
m/ddntds mindazon kdrddsben, inrnelyet jogszabtiy vagy alapszab|ly a hat6skordbe utal.

Az elnokseg iileseit sziiksdg sz:erint, de dvente legal6bb nyolc alkalommaltarja. Az elnoksdgi
tildst az elnok legal6bb B nappa.l az rilds idoponda elott kikiildott meghiv6val, elsodlegesen a

szovetsdg szdkhelydre hivja ossze ir6sban, igazolhato nr6don. Ir6sbeli igazolhato m6don

tdrtdn6 k6zbesitdsnek minosiil: pl. aj6nlott vagy tdrtive,r6nyes ktildemenykdnt, Iovdbbd a

tagnak az elektronikus levelez;dsi cimdre tortdno kdzbesit6s azzal, hogy a k6zbesitds

v rsszai gazol 6sra keriilj dn ( e I ektro nikus tdrli vev dny).

Az elnoksegi i.ildsre s2616 naeghiv6 tartalmazza a szovetsdg nev6t, sz6khely6t, az elnoksdgi
tiles helyet, idejdt 6s a javasolrt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghfv6ban

legal6bb olyan rdszletezetlsdgigel kell rdgziteni, hogy trz elndksdgi tagok 6ll6spontjukat
kialakithass6k.

Az eln6ks6gi tildsre szol6 meghiv6t a szdvetsdg szdkhelydn ds honlapj6n nyilv6nossdgra kell
hozni.

Az elnoksdg i.il6sei nyilv6nosak., amely nyilv6nosstry jogsz'.ab6lyban meghatttrozott esetekben

korl6tozhat6. fEctv. 37. $ (1) bekr:zd6s]

Az elnokseg hatitrozatht egysizeru sz6tobbsdggel, nyilt szavazdssal hozza. Az elnoksdg

hatfuozatkepes, ha iil6sen a szax,azatijog6ban nem korl6tozott elncjksegi tagok tobb mint a fele
jelen van. Kdt elnoksegi tag jelenldte esetdn kizhrolag egyhangrilaghozhatohatirozat.

A hatir ozat me ghozatal akor nern szav azhal az,

a) akit a hattxozat kotelezetts;dg vagy feleloss6g al6l m<:ntesit vagy a jogi szemdly terhdre

m6sfqta elonyben rdszesit;
b) akivel ahat|rozat szerint szerzod6st kell kotni;
c) aki ellen ahatdrozal:" alapikt pert kell inditani;
d) akinek olyan hozzdtartozoja 6rdekelt a dontdsben, aki a szovets6gnek nem tagjal

e) aki a dontesben drdiekelt mlrs szervezettel tobbsdgi br:foly6son alapul6 kapcsolatban all;
vagy

fl aki egydbkdnt szennelyesen drdekelt a ddntdsben.

Az elnoks6g hatfuozathozalalitban nem vehet rcszt az a szemdly, aki vagy akinek kozeli

ho zzffiartozoj a a hatitr ozat alapj fi:r

a, I kotelezetts6g vagy feleloss(ig; alol mentesi.il, vagy

b./ b6rmilyen m6s el6nyben rdszrestil, illetve a megkotendd jogrigyletben egydbkdnt drdetr<elt.

dr. h{arnlos t/iktcria
ugyve d. spc;r11ug' sz it l';JLiq a sz
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Nem minosiil elonynek a szrir,'etseg cdl szerinti juttatdsai kereteben a b6rki 6ltal megkotds

ndlktil igdnybe veheto nem pdrLzbeli szolg6ltat6s, illetve a szovets6g iital tagS6nak, a tagsitgi
jogviszony alapjan nyirjtott, ldrtesit6 okiratnak megfelelo cdl szerinti juttat6s. fEctv. 38. $ (1)

6s (2) bekezddsl

Az elnoksdgi iildsr61 jegyz6kony,vet kell felvenni, arnelye,l a jelenl6v6 elndks6gi tagok irnak
al6. A jegyzokonyv tartalmazza a.hatirozatok sorsz6m6t, a dontdsdnek tartalm6t, idopontj6t es

hatiiyirt, illetve a dont6st t6mogat6k 6s ellenzok szdmaritnyht (ha lehetsdges, szemdlyet).

A kozgyrilds 6s az elnoksdg hatiirozatait az elndk koteles aHatitrozatok Konyvdbe bevezetni a

9. es a20. pont szerinti ELdattartalommal. fEctv. 37. $ (3) a) pont]

Az elnoksd g hatilrozatatt az elnciks6gi tildsen sz6ban kihirdeti es az 6rintett tag(okk)al a

hathrozat meghozatallt koveto 8 napon behil ir6sbatt, igaz:,olhato m6don is kozli a

hatfrozatoknak a szovetsdg honlapj6n tdrt6no klzzetetelevel egyidejuleg. fEctv. 37. $ (3) b)

pontl

A szovets6g tiszteletbeli elnoke lehet az a nagykoni szetndly, a.kinek cselekvokdpessdgdt a

tevekenysdge ellfitdsithoz sziil<sdges korben nem korl6toztttk, 6s legal6bb k6t ciknuson

keresztiil a szovets6g elnoki. tiszts6get betoltotte 6s arra munk6ja, elhivatotts6ga 6s a

fogyatdkoss6ggal 6lok Ugyei irdnti elkdtelezetts6ge alapjan rn6lt6.

Feliigyel6bizottsdg

A feliigyelobizotts6g a szovetsr5g 3 fehigyelobizotts6gi ta,gb6l 6llo felugyelo szerve. Dont a

hat6skordbe utalt kdrddsekben.

A feltigyelobizotts6g tagjait a l<,)zgyrilds v6lasztja meg 4 6r, idotartamra. A feltigyelobizotts6gi

tags6gi jogviszony az elfogadds6'rzal jon ldtre.

Me gszrinik a fe liigyel 6 h i zotts6 g;i megbizatds

a/ visszahiv6ssal;
b/ lemond6ssal;
c/ a felrigyelobizotts6gitaghal|.kival vagy jogut6d ndlkiili rnegsztirndsdvel;

d/ a feliigyelobizotts 6gi tag c;selekvok6pessdgdnek a tevdkenys6ge ell6tdstthoz sziiksdges

korben tcirteno korl6tozd.s6val;

f/ a feliigyel6bizotts6gitaggal s:zembeni kizafi vagy osszefbrhetetlens6gi ok bekovetkeztdvel,

g.l amegbizasi ido lei6;rathval.

A kozgyulds a megvdlerszt6ssal azonos eljdr6ssal b6rmikor - indokol6s ndlktil - ddnthet a

fetugyeiobizottshgi tag visszahiv6s6rol. A visszahivdsr6l a kozg'yulds az 6ltal6nos szab6lyok

szerint dont.
A feliigyelobizotts6gi tag m,:gbizathslrol a szdvetsdghez cimzett, a szovetsdg vezeto

tisztsfgviselojehez intezett ny,tlatkozattal b6rmil<or lemondhat. Ha a jogi szemdly

mukriddk6pess6ge ezt mLegkiv6n1a, a lemond6s az irj feliig5'elobizotts6gitag kijelolesdvel vagy

megv1laszi1sf1al, ennek hian.fliban legkdsobb a bejelerLtdstol sz6mitott hatvanadik napon

v6lik hat6lyoss6.

A felrigyelobizottshg tagSa ai:, a nagykorri szemdly lehet, alcinek cselekvok6pessdget a

tevdkenysdge ell6t6s6hoz sziiksidges kdrben nem korl6toztftk. Nem leheta. fqlVgyS[*lfghag

21.
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tagja, akivel szemben a vezelcs tisztsegviselokre vonatkoz6 kiz6ro ok 611 fenn, tov6bb6 aki
vagy akinekahozz|tartaz6jaa jogi szem6ly vezeto tiszts6g'iriseloje.[Ptk. 3:26. $ (2))

Nem lehet a feliigyel6 szew tagSa, illetve konyvvizsg6loja az a szemdly, aki
a) a d1nteshoz6 szerv, illetve az igyvezeto szew elnol<e vagy tagtra (ide nem ertve az

egyes0let ddnt6shozo szervdnek etzontagait, akik tisztsdgel. nem toltenek be),
b) a szovetsdggel e meS4ltizatdsdn kivtili mL6s tr:vekenysdg kifejtesdre ir6nyulo
munkaviszonyban vagy munkal'dgzesre ir6nyulo egydb jogviszonyban 6ll, ha jogszab|ly
m6skdpp nem rendelkezik,
c) aszovetsdg cdl szerintti juttatris6b6l rdszestitr - kivdve abarki 6ltal megkot6s n6lkiil ig6nybe
veheto nem penzbeli szolg6ltatdLsokat, ds a szovetsdg 6ltal tagj6nak a tagsitgi jogviszony
alapjttn az alapszab|lyban foglalitiiknak megfeleloen nyirjtot.t cdl szerinti juttat6st -, inietve
d) az a)-c) pontban meghatdroz:ott szemdlyek kdzeli lnzztttartozoja. fEctv. 38. $ (3)]

A feltigyel6 szerv taga a szovets<1g vezeto szerv6nek iilesen tandcskozilsi joggal rdszt vehet. A
feltigyelo szerv taga kotelez6en vesz reszt a vezeto szerv iildsdn, ha jogszab|ly igy
rendelkezik.
A feliigyel6 szerv kdteles az rnt:ezkeddsre val6 jogosultsrig6nak megfeleloen a dontdshoz6
szervet yagy az igyveze|o szerr,'et tdjekoztatni ds annak 0ss;zehiv6s(i"kezdemenyeznl,ha arrol
szetez tudom6st, hogy
a) a szewezet mrik6ddse sor6rn olyan jogszab6lysdrtes vqgy a szervezet drdekeit egydbkdnt
sirlyosan sdrto esem6ny (mulaszt6s) tortdnt, amelynek megsztintet6se vagy
kovetkezmdnyeinek elhitrillsa, illetve enyhitese azrntezked6sre jogosult vezeto szerv dontdsdt

teszi szi.iksdgess6;

b) avezet6 tisztsdgviselok felelttissdgdt megalapozo tdny meriilt fel.
A ddntdshoz6 szervet vagy az iigyvezeto szervet a feliigyelo szerv inditv6ny6ra - annak
megt6tel6tol szdmitott harminc napon beltil - intdzked6s ceilj6b6l 6ssze kell hivni. E hat6rid6
eredm6nytelen eltelte eset6n a ddntdshozo szeru es az i.igyvezeto szerv dsszehivdsfua a

feliigyelo szerv is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a torvdnyes mtikddds helyre6llitdsa 6rdekeben sziiksdges

intdzkeddseket nem teszi ffieg, a feltigyelo szerv koteles haladdktalanul drtesiteni a
torvdnyessdgi ellen6rzdst ell6tc, s:tervet.

A feltigyelobizottsttg tagsai a feliigyelobizottsdg munk6jiiban szemdlyesen kotelesek rdszt
venni. A felilgyelobizotts6g talgjai a szovetsdg rigyve:zetdsdtol (elnoksdg) ftiggetlenek,
tev6kenysdgtik sor6n nem utasitlhatoak.

A feltigyel obizotts6g hallrskdrdb'e tarto zik:
- azigyvezetds ellenorzese a szOvetsdg drdekeinek megor,'6sa celjdb6l;
- a szdvets6g mrikcidds enek, gerzd6lkod6s6nak el lenorzdse.

A feliigyelobizottsitg a hat6skordbe tarloz6 feladatok gyakorl6sa sor6.n - annak drdekdben - a
vezeto tisztsdgviseloktolL jelent6st, a szervezet munkav6llal6itol pedig tSjekoztatitst vagy
felvil6gosit6st kdrhet, 1"ov6bbA a szovetsdg konyveibe 6s irataiba betekinthet, azokat
megvizsgdlhada.

A feltigyeldbizottsdg koteles a tagok dontdshozo sz€,rve eld kertilo eloterjeszteseket

megvizsg6lni, ds ezekkel kapcsolatos dll6spontjAt a ddntdshoz6 szerv tildsen ismertetni. A
feliigyel6bizottsdg a szdvetsdg irataiba, szttmviteli nyilvitntarttnaiba, konyveibe betekinthet, a

vezeto tisztsdgviseloktol ds a .ic,gi szemdly munkav6llaltritol felvil6gositast kdrh* ,$,difri"
sp0rtjc,gi szakjogasz

Saigota rj it n. ii,lalusJ-qla 1 .

JU3Ldf il. JVLi t9V4' t'J1

. drharmos.viktoria@gntail.com
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szem6ly fizetesi sz6mI6j6t, pen;zthrht, erl6kpapir- es 6rurillomdnvdt, valamint szerzoddseit

megvizs g6lhatj a es szakdrtovel me gvizs gdltathatj a'

A feliigyelobizotts6g iileseit sz:Uks6g szerint, de 6vente legal6bb egy alkalommal tarja' A

feliigyJlObi zottsfigiilert u felugyr:lobl zofisitgelnoke liega-l6bb 15 nappal az iil6s idopontja elott

t<it<titAtitt meghiv6val, elsodleg,isien a szovetsdg sz6khelyeire hivja ossze ir5:sban, igazolhato

,Jaon. ir6ieli igazolhat6 rn6don torteno kdzbesitdsnek minosi.il: pl. ajdnlott vagy

tdrtivevenyes kiildJm6n-/kent, tovabbd a tagnak az elekl.ronikus levelezdsi cimdre torteno

kdzbesit6s azzal,hogy akezbesittls vrsszaigazol6sra keruljon (elektronikus t6rtivev6ny).

A feltigyelobizotts6gi iilesre sz<il6 meghivo tartalmuzza a szovetsdg nevdt, szdkhelydt, a

felugyjoUi zottsitgi Jteu h"lyet, idejdt 6s a javasolt napirenrli pontokat' A napirendi pontokat a

megiiivoban tegaiaub ol'yanr6s:zletezettsdggel kell rogziteri, hogy a feliigyelobizottsitgi tagok

6ll6spontj ukat kial akithass6k.

A feliigyelobi zottsLgi iildsre sz6l6 meghivot a sz6vets6g szdkhely6n 6s honlapj6n

nyilv6niss6gra kell 
-hozni. A lfeliigyelobiiotts6g iil6sei nyilv6nosak, amely nyilv6noss6g

jogszabillybin meghatdrozottese,tekben korlffiozhat6' fEctv. 37. $ (1) bekezdds]

A feliigyelobizotts1ghal:.tnozat|rt - az alapszabiiy vagy torveny eltero rendelkezdse hi6ny6ban

- "gy":i"* 
szot6bbseggel, nyilt ,rurururrul ho,zza. A feltigyelobizotts6g .hatilrozatkepes' 

ha

i.il6s6n a szavazart:otilru" nern korl6tozott feliigyelobizotts6gi tagok tobb mint a fele jelen

van. K6t feltigyelobirlttragi ta5;.ielenldte eseten kizfuolagt:gyhangirlaghozhatohatiroza1

Ahatirozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a hatdrozal kotelezetts eg vagy felelosseg al6l mentesit vagy a jogi szemdly terhdre

m6sfajta elonYbenL rrdszesit;

b) akivel ahathtozatszerint szerzodest kell kdtni;

c) aki ellen ahatdrozat alapitun perr kell inditani;

;) akinek olyan hozzdtartiio.ia 6rdekelt a dontesben, aki a szovets6gnek nem taga;

e) aki a dontesben erdekelt rn6s szervezeltel tobbsegi b,efoly6son alapulo kapcsolatban 6ll;

vagy

J) aki egy6bkdnt szemdlyese.n 6rdekelt a dontdsben'

A feliigyel obizottstry hathrozathozatalilban nem vehet td:szt az a szemely' aki vagy akinek

ko zel i ho zzirtarlo zoi a a hatat oz:,at alapi in
al kotelezettsdg vagl' felelossreg al6l mentesiil' vagy

bl b6rmilyen mas ei6nyUen rdsiesiil, illetve u t.gkot.ndo jogiigyletben egydbkdnt drdekelt'

Nem minosiil elonynetk a szovets6g cdl szerinti juttat6sai keretdben a b/r.ki 6ltal megkot6s

n€lkiil igdnybe vetreto nem pelrLzbeli szolgdltat6s, illetve a szdvetsdg iiltal tagSdnak, a tags6gi

jogviszJny alapjdn nyujtott, ltitesito okiratnak megfelelo c61 szerinti juttat6s' fEctv' 38' $ (1)

6s (2) bekezddsl

A feltigyelob izottsitg't tildsr6l jegyzokdnyvet kell felvenni, amelyet a jelenldvo

feltigyel6bi zottsitgt tdlok irnak:- ali. A jegyzokonyv tartalmazza a hatdrozatok sorszirm(rt' a

d6nt6sdnek tarta1matl idoporntj6t ds t itltyat, illetve a dontdst t6mogat6k ds ellenzok

sz;mar1nytfi(ha lehets6ges, szom6ly6t). A hatdrozatokat ri feltigyelobizotts6g elnoke koteles a

Feliigyelob izottsdgi Hl{tdtozat'ok konyv6be a hatiirozatok jegyzokonyvben r}gzitetl

adaiartalma szerint - bevezetrLi, fEctv' 37' $ (3) a) pont] 
dr. Harrncs Vtkt$ris
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A feltigyelobizotts6g hatfuozatait a feliigyel6bizottsdgi uldsen szoban kjhirdeti 6s az 6rintett

tag(okijal ahattroiatmeghozatallat koveio g napon beliil irl6sban , igazolhato modon is k6zli a

hathrozatoknak a szovetseg horLlapjan torteno kdzzeletelerrel egyidejtileg. fEctv. 37. $ (3) b)

pontl

Fegyelmi Bizottsrig

A Fegyelmi Bizottsag a szovetsdg 3 fegyelmi bizotrs6gi tegb6l iil16, a Fegyelmi szabtiyzat

s"erini mukod6 ,".rt.. Dont er trat6skdr6be utalt k6rddsetkben' A fegyelrni bizotts6g iildsei

zilrtak.

29. A fegyelmi bizotts6g tagjait a ko:zgyulds v6lasztja meg 4 6'v idotartamra' A fegyelmi bizotts6g

tags6gi jogviszony az elfogadits6'ual jon letre'

Me gszunik a fe gyelmi bi zotts6ES 1:ag me gbizatds:

a/ visszahiv6ssal;
b/ lemond6ssal;
cl ataghaliiaval vagy jogutod 

'ntilkUli 
megszun6sdvel;

dl a tag cselekv6Ii6fiess6gdn,ek a tev6kenysdge ellittlstthoz sztiksdges korben tdrt6no

korl6toz6s6val;
f I a taggal szembeni kizdr o vag y dsszefdrhetetlense gi o k bokovetkeztevel,

g.l amegbizdsi rdo \eiftratdval.

A kozglulds a megv6laszt6ssarl azonos

feliigyel6bi zottsitgt tag visszahJ.'rds6r6l.

elj6rassal b6rmikror - indokol6s n6lkiil - donthet a

A visszahiv6sr6l a kozgyrilds az altalfunos szab6lyok

30.

31.

szerint dont.
A feliigyelobizotts6gi tag megbizalilsirol a szovetseghez cirrzeII, a szovetsdg vezeto

tiszts6gi,iselojdhez \ntezJtt rr;iilatkozattal b6rmikor llemondhat. Ha a jogi szemdly

mukodokepessege ezt megkiv inja, alemond6s az irj feltig'relobizotts6gi tag kijeloldsevel vagy

megv6laszi6s6vil, ennek-hi6ny,:irbun legk6s6bb a bejelentestol sz6mitott hatvanadik rnapon

vdlik hat6lyoss6.

A fegyelmi bizotts6g tagSa az" a nagykorir szemdly ltlhet, akinek cselekvokdpessdg6t a

tevdklnys6ge ellStasthoziziik,s<lges kdrben nem korl6tozllttk. Nem lehet a fegyelmi bizottsdg

tagSa, aLivJ szemben a vezeto iisztsdgviselokre vonatkctzo ktztro ok 6ll fenn' tov6bb6 aki

vfry akinek ahozztiartozojaa jogi szemdly vezeto tisztsegviseloje'[Ptk' 3:26' $ (2)]

A fegyelmi btzottsdg hat6skordbe tartozik :

- u, fr.lSOSZ elnlkensk kezdem6nyezesdre - fegyelrni vets6g alapos gyanfia esetdn -
fe gyelmi v tzs gttlatot fo lt ytat a Ir e gye lmi S zab 6ly zat el o ir6sai s zeri nt ;

A feliigyelo bizotts6g a hat6sk,5r6be tartozo feladatok gyalrorldsa sor6n a fegyelmi elj6r6sokrol

jegyzo(onyvet kesiit, a feg;yelmi ddntesekrol nyilvantart6st Yezet, es tevdkenysegdroi

ialikoztatast ad azelnoksdgnek,, valamint besz6mol a kozgyul6snek.

dr. I-larrnqx, Viktori a
ved, sportjogi szakleigasz
SalgoLarjiirr

: drharnros.viktoria@gnratl"com
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X.
Zdrir rendelkczesek

A szoverseg, az l9B9-ben alapitotr Magyar Specirllis 0limpiai Eg,yesiilel (elso szekhely
Di6s.jeno, elso l<epvrsel6: Wr;irtger ,ianos) jogi.ttocijakent 1995-ben'-"jtjr1 let.e. Az MSOSZ
orszdgos spotlszovetseg, rltely meghatarozott v0fseny-, szabadiclo es diaksporr
spontevekenysegek l<oleben -'il sporiversenyek sz.ervez<fsere, a tagol< erdekvedelr.ra *r,
t'eszukre Valo szolgdltatasok nyujtdsdla, valarnint a nempetkoz.i kapcsolatok lebonyolitasara
letiehozott, jogi szemelyiseggcl es onkolmdnyz,attal rendelkezo, krjlonos formaban mukocio
egyesulet,

Az. alapszabalyban nen sz.aball,'ozolt kerdesek|e a Polg6ri Tor.venyl<onyvrol sz,olo 2013. evi V
t6fveny (Ptk'), az egyesuldsi .jogrol, a kozhasznu jo96llflsrol, r,a]aniint a civjl sz.er.vezerel<
mitkodesdLol ds t6mogat6sdrol szolo 201 I . evi CfXxiv rorveny (Ecrv.; rendelkezesei"
valamint a sportrol szolo 2004, evi L torveny rendelkezeselaz irainyadoak,

'rql-qrAleuadbslu-aMesva$tqaraiis Qllsplalaqyslseg-fuzeyirlsst ?.!li,_aaru 5_. napJan
l4t,&velta neg-es-&gaijlg c-l-r]--- /lQ-|7.j!-qlJ-v4o-q J(_qzgyiils;l_fuU& z,auat '

Budapest, 20 I 7, nra.; us 5.

Az MSOSZ, nint akkreditdlt sz;ervezel
- Speciai Olyrnpics Internatiorral (SOI)

Ellenjegyz.em Budapesten, 201 7,05 Ojr-en:

a -,loseph P, Kennedy, Jr. Alapitvany 6ltal letrehozott
szelvezet tagla

dn i-larrrios Viktdnia
ugyve d. spnrl7ugl szaATogasz
100 Salgotarjiin. Mdrjus 'i ut 41.

i-lt\i /

L,ensye'l I/,aios.t'
etnof

' lJ.j rendelkezes, mely 20 I 7 05.05. napjdtol haralyos


