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"People First - A Társadalmi Elfogadásért" -  
Magyarországi Központi Egyesület 

 
 

Alapszabálya a  2018. június 18.  napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalva 

/a módosítások vastag d�lt bet�vel szedve/  
 
A módosításnál felek figyelembe vették az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,           
valamint a civil szervezetek m�ködésér�l és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (a             
továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvr�l szóló 2013. évi V. tv. (a            
továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit.  
 
A jelen módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadó tagok nevét, lakcímét           
és aláírását tartalmazó, az Alapszabály nem nyilvános részeként elkülönítetten kezelt jegyzéke           
az Alapszabály mellékletét képezi.  
Az egyesület jogi személyiséggel rendelkez� civil szervezet.  
 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1. Az Egyesület neve:   " People First - A Társadalmi Elfogadásért" - Magyarországi 

Központi Egyesület 
 

1./A: Az Egyesület rövidített neve:  People First Egyesület -Pécs 
 
2 . Az Egyesület székhelye:  7622 Pécs, Légszeszgyár utca 10. fszt.5. 
 

3. Az Egyesület alapítási éve:  2008 

Nyilvántartási száma:02-02-0002955 
 
4. Az Egyesület jogállása:   Jogi személy 
 
5. Az Egyesület jogi személy, az Egyesülethez csatlakozni kívánó és a tagsági feltételeknek             
megfelel� személyek önkéntes, öntevékeny, politikamentes társadalomtudományi szervezete. 
 
6. Az Egyesület az err�l szóló külön jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelel�,           
polgárok szabad egyesülése nyomán létrejött olyan non profit közhasznú szervezet, amely           
közhasznú tevékenységeit nyilvánosan végzi. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem          
zárja ki, hogy tagjain kívül bárki más, megkötés nélkül is részesülhessen a közhasznú             
szolgáltatásaiból. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységét csak         
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez,        
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesít� okiratban meghatározott            
tevékenységre fordítja. 
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7. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független           
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Nem folytat pártpolitikai tevékenységet, továbbá az            
országgy�lési képvisel�i, megyei, f�városi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít és          
nem támogat. 
 

II. 
1. Az Egyesület célja 

 
A  " People First - A  Társadalmi Elfogadásért" - Magyarországi Központi Egyesület segíti             
és támogatja a sajátos nevelést és képzést igényl� emberek önálló életvitelét az            
oktatás-képzés-munka szabadid� terén, a civil el-, és befogadásuk érdekében. 
Az Egyesület segíti az el�ítéletek, megbélyegzések lebontását, az alapvet� emberi jogok           
ismeretét és használatát a mindennapi életben. 

Az Egyesület tevékenyen közrem�ködik a szükségletalapú szolgáltatások megszervezésében        
és átalakításában,  tanácsadást, szakmai segítséget nyújt más szervezeteknek, állami         

intézményeknek az akadálymentes, önálló élet megteremtésének lehet�ségéhez. El�segíti és         
támogatja más People First (PFP) egyesület megalakulását az ország területén.          
Érdekképviseletet biztosít a sajátos nevelést és képzést igényl� emberek részére. El�segíti az            
érintettekkel kapcsolatos kutatásokat, felméréseket, vizsgálatokat és jelentéseket.  

 
2. Az Egyesület feladatai: 

 
- Önérvényesít� tréningek szervezése, 
 
- Pálya- és életorientációs tanácsadások biztosítása, 
 
- Új. innovatív fejleszt� módszerek bevezetése 
 
- Munkaer� piaci szolgáltatások kialakítása 
 
- Konferenciák, rendezvények, kiállítások, képzési tanfolyamok szervezése a civil el és          
befogadás el�segítése céljából 
 
- Oktatáshoz, képzéshez szükséges berendezések, érdekképviseletek munkájához való        
támogatások megszervezése 
 
- Az érintettek összehozása 1-1 tanácskozáshoz 
 
- Médiaanyagok és egyéb kiadványok szerkesztése, sokszorosítása 
 

� Gy�jtsön pénzalapot-tagdíj, pályázatok, adományok segítségével, 
 

� Jó kapcsolatok kialakítása más szervezetek és közösségek között Magyarországon és a           
határon kívül is.
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Az Egyesület fenti közhasznú szolgáltatásaiból a tagokon kívül, azokkal azonos feltételek           
mellett mások is részesülhetnek, az Egyesület székhelyén lév� hirdet�táblán, valamint az           
Egyesület weboldalán meghirdetett módon. 
 
A szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet, az Egyesület vezet� tisztségvisel�ihez, akár         
szóban akár írásban lehet bejelenteni, az igény bejelentése során meg kell jelölni a kívánt              
szolgáltatás igénybevételének helyét, id�tartamát, mértékét. 
 
A közhasznú szolgáltatás igénybevételét az elnökség köteles engedélyezni, ha a kérelem a            
fenti követelményeknek megfelel, és nem ellenkezik az egyesület alapszabályában         
foglaltakkal. Az elnökség a kérelem tárgyában 8 napon belül dönteni köteles.
 
Az elnökség az Egyesület igénybe vehet� közhasznú szolgáltatásairól és az igénybevétel           
feltételeir�l tájékoztatót köteles készíteni, melyet az egyesület hirdet�tábláján kell         
kifüggeszteni, és az egyesület weboldalán közzétenni. 
 
Az Egyesület a jelen Alapszabályba foglalt célkit�zéseivel összhangban álló közhasznú          
tevékenységei biztosítása érdekében felhasználja a jogszabályok által biztosított        
lehet�ségeket, valamint megállapodást köthet és együttm�ködhet hasonló tevékenységet ellátó         
nonprofit szervezetekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal, állami intézményekkel – ide        
nem értve a politikai pártokat - és gazdasági vállalkozásokkal. 
 
Az Egyesület tagjai más szervezetek és egyesületek rendelkezésére bocsátják tapasztalataikat,          
kulturális és gazdasági téren együttm�ködnek az olyan szervezetekkel, amelyek azonos          
célkit�zésekkel munkálkodnak. 
 
2. Az Egyesület a közhasznú tevékenysége biztosítékaként az alábbi szabályokat alkalmazza. 
 
2.1. Az Egyesület Elnökének kötelezettsége az Egyesület székhelyén  olyan nyilvántartás          
vezetésér�l (határozatok könyve) gondoskodni, amelyb�l a vezet� szervek döntéseinek, az          
elnökségi határozatoknak, valamint a közgy�lési határozatoknak tartalma, id�pontja és         
hatálya, továbbá a döntést támogatók és ellenz�k számaránya és személye megállapítható. 
 
2.2. A titkár feladata, hogy az Egyesület m�ködésével összefügg� összes iratokba való            
betekintést 10 napon belül tegye lehet�vé bárki számára, az Egyesület székhelyén. 
 
2.3. Ebb�l kifolyólag a hivatalos iratok megtekintésére irányuló igény bejelentését követ� 10            
napon belül az iratokba való betekintést, azokból a z igényl� saját költségre történ� másolat             
készítését biztosítani kell - az Egyesület székhelyén. A m�ködés módját, a szolgáltatások            
igénybevételének módját, valamint a beszámolói közléseket, azon belül a közhasznúsági          
melléklet, valamint az összes elfogadott határozatot, a költségvetési adatokat, illetve          
mindezek összefoglalását az Egyesület évente kiadványban (éves beszámoló) köteles         
megjelentetni, ezeket kinyomtatva a székhelyen elhelyezni,  valamint az Egyesület hivatalos          
internetes honlapján közzétenni. 
 
2.4. Az Egyesület közgy�lése és elnöksége által hozott határozatokat a titkár az érintettekkel             
postai úton, a határozat meghozását követ� 15 napon belül írásban közli, illetve az Egyesület              
7 622 Pécs, Légszeszgyár utca 10.  fszt.5.  s zám alatti székhelyén lév� hirdet�táblán és az             
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Egyesület  www.peoplefirst.hu/ és  https://www.facebook.com/PeopleFirstHu n  t eszi közzé     
akként, hogy a határozat meghozatalától számított 30 napig a hirdet�táblán kifüggeszti azokat. 
 
2.5. Az egyesület 
 
- a hátrányos helyzet� csoportok, kiemelten a fogyatékos embertársaink, civil          
esélyegyenl�ségének, a társadalomban való részvételének a növelése, speciális        
önérvényesítési programok, képzések, ismeretterjesztések kulturális események      
szervezésével, önálló életvitelt segít� programokkal kívánja el�segíteni. 
- Együttm�ködik az érdekvédelmi tevékenység területen dolgozó hazai és külföldi civil           
szervezetekkel. 
 
2.6 Az egyesület közfeladatai: 

 2003.évi CXXV.tv. az egyenl� bánásmódról és az esélyegyenl�ségr�l 31.§ 
 

1. esélyegyenl�ség el�segítése helyi, országos, nemzetközi kulturális,sport programok       
megszervezésének a segítségével 

2. 2003.évi CXXV.tv. az egyenl� bánásmódról és az esélyegyenl�ségr�l 24.§ 
a fogyatékos emberek szociális biztonságának az el�segítése 
 

     26.§ 
3. önsegít� csoportok kialakítása az önálló életvitel és a társadalomban való  

             aktivitás megsegítése céljából 
 

- 2003.évi CXXV. tv. az egyenl� bánásmódról és az esélyegyenl�ségr�l: 
 
1. egyenl� bánásmód követelményeit minden esetben megtartja (21.§) 
2.  az érintettek számára folyamatos tájékoztatást ad és segítséget nyújt (14.§) 
3. együttm�ködik a civil és érdekképviseleti szervekkel (14.§) 
4. országos, helyi és nemzetközi esélyegyenl�ségi programokat szervez (31.§) 
 

- 5/2003.(II.19.)ESZCSM 
tanácsadás keretében segítséget nyújt a magasabb összeg� családi pótlék, illetve a tartósan            
beteg, fogyatékos gyermek részére az igazolás megszerzésében.(1.-6.§) 

 
3. Az Egyesület közhasznúsága 

 
3.1. Közhasznú szervezetté min�síthet� az Egyesület, amely a társadalom és az egyén            
közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelel� er�forrásokkal rendelkezik, továbbá       
amelynek megfelel� társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely: 

a) civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot), vagy 
b) olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését          

törvény lehet�vé teszi. 
 

3.2. Megfelel� er�forrás áll az Egyesület rendelkezésére, ha az el�z� két lezárt üzleti év              
vonatkozásában a következ� feltételek közül legalább egy teljesül: 

 



5 

 

 

 

 

 

a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy 
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy 
c) a személyi jelleg� ráfordításai (kiadásai) - a vezet� tisztségvisel�k juttatásainak           

figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. 
 

3.3. Megfelel� társadalmi támogatottság mutatható ki az Egyesületnél, ha az el�z� két            
lezárt üzleti éve vonatkozásában a következ� feltételek közül legalább egy teljesül: 

a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a           
szervezetnek felajánlott összegb�l kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül            
számított összes bevétel kett� százalékát, vagy 

b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes           
ráfordítás felét a két év átlagában, vagy 

c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz          
közérdek� önkéntes tevékenységet végz� személy segíti a közérdek� önkéntes         
tevékenységr�l szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelel�en. 

 
III. 

Az egyesület vagyona és gazdálkodása 
 

1. Az egyesület nem-nyereségorientált tevékenységet folytató szervezet, vagyona a tagok által           
befizetett tagdíjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból,        
illetve az egyesület vállalkozási tevékenységéb�l származó bevételb�l képz�dik.  

2. Az egyesület éves költségvetés alapján a civil szervezetekre vonatkozó gazdálkodási,           
pénzügyi és számviteli el�írások szerint gazdálkodik.  

3. Az egyesület bevételei:  

● a tagok és a pártoló tagok által fizetett tagdíj, illetve felajánlás. A tagdíjat a Közgy�lés               
állapítja meg, de minimálisan 2.000.-Ft/f�/év rendes tag természetes személyek esetén,          
míg 5.000.-Ft/év jogi személy, szervezet esetén, 

● állami és civil szervezetek támogatása, 
● természetes és jogi személyek adományai, 
● pályázati úton elnyert támogatások, 
● önkormányzati támogatás, 
● rendezvények, táborok, konferenciák szervezési tevékenység bevételei,  
● saját humán tevékenységének eredményeinek az értékesítéséb�l származó bevételei, 
● Az Egyesület bérbeadási tevékenysége során keletkezett bevételei,  
● megbízás alapján végzett munka bevételei, 
● egyéb bevételek. 

 
 
4. Az egyesület kiadásai: 

● Könyvelési díj 
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● Szóróanyagok, kiadványok, hirdetések a szolgáltatások népszer�sítésére 

● Helyiség bérleti díj állandó 

● Terem bérleti díj (rendezvények, tréningek, konferenciák) 

● El�adók munkadíja, útiköltség térítése (rendezvények, tréningek, konferenciák) 

● Pályázatírás – megbízási díj 

● rendezvények, táborok, konferenciák költségei, 
● képzési, továbbképzési kiadások, 
● alkalmazottak személyi jelleg� költségei, 
● az egyesület számítástechnikai eszközeinek beszerzési, pótlási, üzemeltetési, 

karbantartási költségei, 
● Internet kapcsolathoz szükséges bérleti- és telefondíjak 
● létesítmények beszerzési és fenntartási költségei, 
● adminisztratív (posta, telefon, írószer stb.) költségek, 
● kiküldetési költségek, 
● tisztelet díjak, 
● egyéb kiadások.  

5. Az egyesület az adott évre vonatkozó, elfogadott költségvetés szerint gazdálkodik. A            
költségvetés tervezetét az elnökség készíti el.  
 
6.  Az Egyesület a létesít� okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával           
önállóan gazdálkodik, az Egyesület els�dlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység       
folytatására nem alapítható. 
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület alapítója, tagja - a vagyoni             
hozzájárulásának megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel. 
Az Egyesület a létesít� okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban:           
alapcél szerinti tevékenység) - ideértve a közhasznú tevékenységet is - folytathat és - célja              
megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási       
tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem          
veszélyezteti. 

7. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az              
egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A vagyon kezeléséért az elnökség           
felel�s. Az elnökség mandátumának lejártakor köteles a vagyonnal történt gazdálkodásról a           
közgy�lésnek elszámolni.  

8. Az Egyesület az államháztartás alrendszereit�l - a normatív támogatás kivételével - csak             
írásbeli szerz�dés alapján részesülhet támogatásban. A szerz�désben meg kell határozni a           
támogatással való elszámolás feltételeit és módját. A támogatási lehet�ségeket, azok mértékét           
és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. 
 
9. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesít� értékpapírt nem bocsát ki. 
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10. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztet�        
mérték� hitelt nem vesz fel, az államháztartás alrendszereit�l kapott támogatást hitel           
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használja fel. 
 
11. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat          
elfogadására nincs szükség. 
 
12. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök és az alelnök  önállóan  jogosult. 

 
IV. 

Az Egyesület tagsága 
1. Az Egyesület tagjai: 
a., rendes tag  
b.) - 
c.) - 
 
1.2. Az Egyesület rendes tagja lehet minden 18. életévét betöltött, az Egyesület            
célkit�zéseivel egyetért�  bármely nagykorú, természetes személy, vagy jogi személy, aki          
(amely): 
a.) elfogadja az Egyesület Alapszabályát; 
b.) vállalja a tagdíj fizetését  
c.) kötelezettséget vállal a jelen Alapszabályba foglalt egyesületi célok megvalósítása          
érdekében történ� közrem�ködésre. 
d.) az Egyesület céljaival, tevékenységével kapcsolatban szakért�, vagy az Egyesület          

tagjának családtagja  í rásban kérelmezi a tagfelvételét. 
 
 
1.3 jogi személy gazdasági társaság tagot a létesít� okiratában meghatározott képviseletre           
jogosult személy, vagy a legf�bb döntéshozó szerv által kijelölt személy képviseli. 

1.4.  - 

1.5. -. 

2. Az egyesületi tagság keletkezése: 
 
2.1. A rendes tagok tagfelvételr�l az Egyesület közgy�lése dönt, a döntésr�l  az Elnökség 15              
napon belül írásban értesíti a kérelmez�t. A tagfelvételi kérelmet elutasító határozat ellen            
jogorvoslatnak helye nincs. 
2.2.  - 

 
2.3. - 
3. Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei 
 
3.1. A rendes tagok jogai: 
 
3.1.1 Részt vehetnek az Egyesület Közgy�lésein és rendezvényein, valamint tanácskozási,          
indítványozási és szavazati joggal élhetnek. 
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3.1.2. Közvetlenül – a Közgy�lés keretében - választhatják meg a tisztségvisel�ket valamint            
bármely tisztségre választhatók. 
 
3.1.3.  Javaslatokat terjeszthetnek fel az Egyesület szerveihez. 
 
3.1.4. Igénybe vehetik az Egyesület által biztosított szolgáltatásokat. 
 
3.1.5. Részt vehet az Egyesület, vagy az egyesület közrem�ködésével mások által rendezett            
kongresszusokon, konferenciákon, kiállításokon, szakmai tudományos rendezvényeken,      
ezeken el�adást tarthat, vagy egyéb szellemi alkotását bemutathatja, véleményét elmondhatja. 
 
3.1.6. Az Egyesület által kibocsátott kiadványokban, folyóiratokban az Egyesület         
tevékenységi körébe beleill� írásokat, recenziókat publikálhat, véleményét kifejtheti. 
 
3.1.7. Az Egyesület vezet� i szervei által meghatározott díjtételek szerint igénybe veheti az            
Egyesület anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit. 
 
3.1.8. Folyamatos tájékoztatást kaphat az Egyesület m�ködésének bármely területén elvégzett          
munkáról és bekövetkezett eseményr�l, tagjait érint� határozatairól, állásfoglalásáról. 
 
3.1.9. Az Egyesület testületeinek és tisztségvisel�inek döntései, állásfoglalásai ellen szavát          
felemelje, a törvénysért� határozat vonatkozásában bármely tag a Pécsi Törvényszék el�tt,           
annak megsemmisítése iránt - a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, a határozat              
tudomására jutásától számított harminc napos jogveszt� határid�ben pert indíthat. A          
perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag              
kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti.  
 
3.2. A rendes tagok kötelezettségei 
 
3.2.1. A jelen Alapszabályban foglaltak, és az Alapszabályban meghatározott kötelezettségek          
betartása. 
 
3.2.2. A tagdíj befizetése. 
 
3.2.3. Az Egyesületben és azzal kapcsolatos önként vállalt feladatait legjobb tudása szerint            
elvégezze, az Egyesület vezet� testületeinek felkérésére az egyesületben végzett         
tevékenységér�l beszámoljon. 
 
3.2.4. Az Egyesület tagja köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, kijelentést�l,         
véleménynyilvánítástól, mely az Egyesület jó hírnevét sérti, vagy közvetlenül veszélyezteti. 
 
3.3. -  
 
3.4. - 
 
3.5. - 
 
3.6. - 
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4. Az Egyesületi tagság megsz�nése: 
 
4.1. A rendes tagság megsz�nik: 
a. a tag írásban, az elnökséghez benyújtott kilépési nyilatkozatával, a nyilatkozat           
kézhezvételének napján, 
b. a tag halálával, valamint a jogutód nélküli megsz�nésével, 
c. a tag kizárásával. 
d. a bíróság megállapítja, hogy a tag b�ncselekményt követett el 
e. a tagsági viszony létesítésének alapszabályban foglalt feltételeinek a tag nem felel meg 
f. az Egyesület megsz�nik 
 
4.2.  - 

. 
 
4.3. - 
 
 

V. 
Tag kizárása 

 
1. A rendes tag kizárása 
  
1.1. Azt a rendes tagot, aki  
 
a) a tagdíjfizetés 1 éven túli elmaradása esetén a határid� lejártát követ� 15 napon belüli                
írásban 30 napos póthatárid� adásával történ� elnökségi felszólítást követ�en sem teljesíti           
kötelezettségét, továbbá az ezt követ� szintén írásban adott további 30 napos póthatárid�            
lejártát követ�en sem teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét, 

  
b) vagy az Alapszabályba foglalt egyesületi célok megvalósítása érdekében történ�          
közrem�ködést megtagadja, illetve annak önhibájából nem tesz eleget, 
 
c) az alapszabály rendelkezéseit és az Egyesület (elnökség) által hozott határozatokat           
tudatosan megszegi, 

  
d) vagy olyan magatartást tanúsít, amellyel az egyesület jó hírnevét sérti, vagy közvetlenül             
veszélyezteti, 
 
e) vagy ha a tagnak az Egyesületben maradása az Egyesület céljainak elérését            
nagymértékben veszélyezteti, 

 
f) magatartásával bomlasztja az Egyesületet, ellentéteket szít a tagok között 

 
g) anyagi és erkölcsi kárt okoz az Egyesületnek és ezzel akadályozza annak törvényes             
m�ködését 
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az elnökség határozatában kizárhatja a tagok sorából. 
 
1.2. A tagsági viszony kizárással történ� megszüntetésér�l az elnökség nyílt szavazáson külön            
határozat elfogadásával dönt. Az elnökség a kizárási okról való tudomásszerzést�l számított           
soron következ� rendes ülésen, vagy legalább 2 elnökségi tag által az ok és a cél               
megjelölésével kezdeményezett rendkívüli  elnökségi ülésen egyszer� többséggel dönt a tag          
kizárásáról. Az elnökségi ülés id�pontjáról a tagot írásban értesíteni kell, és az elnökségi            
ülésen lehet�séget kell adni, hogy a tag el�adja védekezése alapjául szolgáló tényeket. A             
kizáró határozatot az elnökség köteles írásban indokolni. A kizárásról, az elnökség 15 napon             
belül írásban értesíti az érintett tagot. Az elnökség kötelezettsége a tagot értesíteni a határozat              
tartalmáról és a jogorvoslat lehet�ségeir�l. 
 
1.3. A kizárással szembeni jogorvoslat 
 
1.3.1. A tagság megszüntetését kimondó határozat ellen az érintett annak kézhezvételét           
követ� 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezést nyújthat be a Közgy�léshez. A            
fellebbezést a Közgy�léshez kell címezni, de az elnökségnél kell benyújtani. Az elnökség a             
soron következ� közgy�lés elé terjeszti a fellebbezést.  
A fellebbezés hiányában az értesítés kézhezvételét�l számított 15 nap után a tagsági viszony             
automatikusan megsz�nik.  
A fellebbezést a soron következ� Közgy�lés bírálja el. A közgy�lésen az elnökség ismerteti a              
kizáró határozatot, valamint a tag fellebbezésében foglaltakat. A közgy�lés lehet�séget ad a            
tag szóbeli védekezésének el�terjesztésére is. Fellebbezés esetén a Közgy�lés közgy�lési          
határozatban nyílt szavazással, egyszer� szótöbbséggel dönt a kizáró határozat helyben          
hagyásáról, vagy a hatályon kívül helyezésér�l.  
 
1.3.2. A Közgy�lés határozata ellen további fellebbezésnek helye nincs, a határozat ellen,            
annak hatályon kívül helyezése iránt a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Pécsi             
Törvényszéken lehet keresetet benyújtani. 
 
2.  - 
3.  . 
 
 
 

VI. 
Az Egyesület szervezete 

 
1. Az Egyesület szervei 
 
1.1. Közgy�lés, 
 
1.2. Egyesület elnöksége, 
 
1.3. - 
 
 
2. Az Egyesület tisztségvisel�i: 
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2.1.  az Egyesület elnöke, 
 
2.2  az Egyesület alelnöke,  
 
2.3. az Egyesület titkára, 
 
2.4. - 
 
2.5.-- 
 
3. A Közgy�lés 

 
A Közgy�lés ülésének összehívása 

 
A döntéshozó szerv ülését a vezet� tisztségvisel� meghívó küldésével vagy közzétételével           
hívja össze, amelynek tartalmaznia kell a civil szervezet nevét és székhelyét, az ülés idejének              
és helyszínének megjelölését, és napirendjét. 
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra           
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
A Közgy�lés az ülését a civil szervezet székhelyén tartja. 
Ha a Közgy�lés ülését nem szabályszer�en hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az              
ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés           
megtartásához. 
A Közgy�lés ülésén a szabályszer�en közölt napirenden szerepl� kérdésben hozható          
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szerepl�             
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
 
3.1. Az Egyesület legf�bb szerve a Közgy�lés, az Egyesület tagjainak rendszeres           
tanácskozása, melynek összetételét a tagok összessége alkotja. A Közgy�lés nyilvános, a           
Közgy�lésen a (rendes) tagok, és pártoló tagok és tiszteletbeli tagok egyaránt részt vehetnek.             
A Közgy�lést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A Közgy�lést             
akkor is össze kell hívni, ha azt az Egyesület elnöke, vagy elnöksége indítványozza, továbbá a               
rendes tagság legalább 1/3-ának a cél megjelölésével történ� írásbeli kezdeményezésére,          
továbbá ha a bíróság elrendeli, vagy az elnök indokoltnak látja (rendkívüli Közgy�lés). 
 
3.2. A Közgy�lésre szóló írásbeli meghívót a tárgysorozat megjelölésével az elnökség           
nevében az elnök küldi ki, a kit�zött id�pont el�tt legalább 8 nappal.  
 
3.3. A Közgy�lés akkor határozatképes, ha azon legalább a szavazásra jogosult tagok 50%-a             
+1 f� jelen van.  Ha az egyesület közgy�lése nem határozatképes, megismételt ülést kell             
tartani. A megismételt ülés a határozatképtelen ülést követ� kés�bbi id�pontra az eredetivel            
azonos napirenddel hívható össze. A megismételt ülés a legf�bb szerv esetében a megjelent             
tagok számától függetlenül határozatképes,  ha az eredeti meghívóban err�l a tagság           
tájékoztatva lett.  
A másodszor összehívott Közgy�lés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek           
számától függetlenül határozatképes. 
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3.4. A Közgy�lésr�l jegyz�könyvet kell vezetni, amelyet a levezet� elnök, valamint a            
jegyz�könyv-vezet� és két hitelesít� tag ír alá. Az Egyesület bármely rendes tagja kérheti a              
jegyz�könyvben külön véleményének rögzítését. A levezet� elnök, a jegyz�könyv hitelesít�k,          
és a szavazatszámlálók megválasztása a megjelentek maguk közül szótöbbséggel választják          
meg. 
 
3.5. A Közgy�lés határozatait, amennyiben jogszabály, jelen alapszabály, vagy a Közgy�lés           
másként nem rendelkezik, nyílt szavazással és egyszer� többséggel hozza.  
 
3.6. A Közgy�lés nyilvános, azon bárki – el�zetes értesítés nélkül is – részt vehet, és minden                
rendes tagot egy szavazat illet meg. Jogi személyiség� rendes tagok esetében a szavazati jogot              
csak el�re bejelentett és igazolt képvisel� útján lehet gyakorolni. 
 
3.7.  Az egyesület alapszabályának módosításához a közgy�lésen jelenlév� tagok ¾-es          
szótöbbséggel hozott határozata, míg az egyesület céljának módosításához vagy         
megsz�nésér�l szóló közgy�lési döntéshez a szavazattal rendelkez� tagok ¾-es szótöbbséggel          
hozott határozat szükséges. 
 
4. A Közgy�lés kizárólagos hatáskörébe tartozik 
 
4.1. Az alapszabály megállapítása, módosítása. 
 
4.2. Az Egyesület tisztségvisel�inek, beleértve az elnöknek, az alelnöknek, elnökségi ,           
valamint az egyesület titkárának a megválasztása és visszahívása. 
 
4.3. Az éves költségvetés megállapítása, valamint a költségvetés egyes fejezetei közötti           
átcsoportosítás jóváhagyása. 
 
4.4. Az ügyintéz� szerv évi beszámolójának elfogadása. 
 
4.5. Az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása . 
 
4.6. A közhasznúsági melléklet tartalmazza: a számviteli beszámolót, a költségvetési          
támogatás felhasználást, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti          
juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervt�l, az elkülönített állami pénzalaptól, a           
helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok         
társulásától és mindezek szerveit�l kapott támogatások mértékét, a közhasznú szervezet          
vezet� tisztségvisel�inek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, valamint a közhasznú          
tevékenységr�l szóló rövid tartalmi beszámolót.  
A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú           
tevékenységeket, ezen tevékenységek f� célcsoportjait és eredményeit, valamint a         
közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat. 
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a          
közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezet� tisztségvisel�inek nyújtott juttatások          
összegét és a juttatásban részesül� vezet� tisztségek felsorolását. 
Az éves beszámolóba és a közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetve azokról az             

igényl� a saját költségén másolatot készíthet. 
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4.7. -. 
 
4.8. Az Egyesület jogutód nélküli feloszlásának, vagy más civil szervezettel történ�           
egyesülésének a kimondása. 
 
4.9. Minden olyan egyéb kérdésekben való döntés, melyet jelen Alapszabály más pontjai a             
Közgy�lés hatáskörébe utalnak. 
 
5.  A tisztségvisel�k megválasztása 
 
5.1. Az Egyesület tisztségvisel�it az Egyesület Közgy�lése  5 éves id�tartamra választja. Az            
egyesület tisztségeire az Egyesület minden rendes tagja megválasztható. 
 
5.2. A tisztújító Közgy�lés összehívását megel�z�en az Egyesület elnöksége, az egyesület           
rendes tagjaiból 3 tagú bizottságot jelöl ki annak érdekében, hogy a bizottság a tagok              
véleményének kikérését követ�en javaslatot tegyen az Egyesület tisztségvisel�inek        
személyére. Az elnökség által kiküldött bizottság javaslatain túl az Egyesület bármely rendes            
tagja tehet javaslatot a tisztségvisel�k személyére.  
 
5.3. Az Egyesület tisztségvisel�it a rendes tagok 50 %-a + 1 f� szótöbbséggel és nyílt              
szavazással választja a Közgy�lés. Amennyiben az els� forduló nem hoz eredményt, úgy a             
második fordulóban a megjelent rendes tagok 50%-a + 1 f� többség is elegend�. 
 
6. A tisztségvisel�k visszahívása 
 
6.1. A vezet� tisztségvisel�k visszahívására kizárólag a közgy�lés jogosult. 
 
6.2. A vezet� tisztségvisel�k visszahívásának van helye ha, 
 

a) ha a tisztségéb�l fakadó kötelezettségeinek nem tesz eleget, 
b) ha a kötelezettségeinek megszegésével, vagy egyéb magatartásával az Egyesület        

érdekeit sérti, vagy veszélyezteti, 
 
6.3. A tisztségvisel� visszahívására bármely elnökségi tag, javaslatot tehet. 
 
6.4. A javaslatot az elnökség, a soron következ� közgy�lés elé terjeszti, vagy ha a soron               
következ� közgy�lés megtartása 3 hónapon túli id�pontban esedékes, úgy a javaslatot           
el�terjeszt� egyben rendkívüli közgy�lés összehívását is kezdeményezi.  
 
6.5. A közgy�lés a vezet� tisztségvisel�k visszahívásról nyílt szavazással, a jelenlev� tagok            
¾- es szótöbbséggel hozott határozatában dönt. 
 
6.6. A Közgy�lés határozata fellebbezésnek helye nincs, a határozat ellen, annak hatályon            
kívül helyezése iránt a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Pécsi Törvényszéken             
lehet keresetet benyújtani. 

 
7. Az Egyesület elnöksége 
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7.1. Az elnökség az Egyesület ügyintéz� és képviseleti szerve. 
 
7.2. Az Egyesület elnökét, valamint elnökségének tagjait a közgy�lés választja meg és            
hívhatja vissza. Az Egyesület elnöksége  3 (három)  tagú, az elnökb�l, az alelnökb�l, titkárból,             
áll. Az elnökség a Közgy�lésnek tartozik felel�sséggel, tevékenységér�l legalább évente egy           
alkalommal beszámol a Közgy�lésnek. 
 
7.3. Az Egyesület elnöksége szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az elnökség            
ülései nyilvánosak, azonban az azon való részvétel szándékot legkés�bb az ülés el�tt 3 nappal              
el�re írásban jelezni kell. Az elnökség ülését az Elnök, vagy az Alelnök hívja össze. A               
meghívóban közölni kell az ülés helyét, id�pontját, valamint a napirenden szerepl�           
tárgysorozatot. Az elnökségi ülésekre a meghívót 8 nappal az ülés id�pontja el�tt meg kell              
küldeni. A meghívás történhet levél, fax, e-mail formájában, indokolt esetben szóbeli vagy            
telefonos értesítéssel is. Az elnökség üléseire meg kell hívni azokat a tisztségvisel�ket, illetve             
tagokat, szükség estén szakért�ket, akiknek jelenléte szükséges a tárgysorozat szempontjából.          
A meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt a testület munkájában.  
 

7.4.Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszer� szótöbbséggel hozza meg. A          
testület akkor határozatképes, ha az ülésen az elnökség mind a  3 (három) tagja             
jelen van. Az üléseket az elnök vezeti le. Amennyiben a határozathozatal során            
szavazategyenl�ség alakul ki, úgy a határozathozatalt mell�zni kell, a kérdést a           
soron következ� elnökségi ülésen újra meg kell tárgyalni. Amennyiben ekkor is           
szavazategyenl�ség áll fenn, úgy a kérdést el kell vetni. 

 
7.5 Az Egyesület elnökségi tagjait 5 (öt)évre választja meg. 

Az elnökség tagjai 2018. június 18. napjától 2023. június 18. napjáig a következ�k: 

Elnök: 

 PATAKI VERONIKA sz: Pataki Veronika  (Pécs, 1970. július 18. anyja: 

Lukács Veronika ) 7624 Pécs, Antónia utca 8. szám alatti lakos.  

 

Alelnök::  Balogh Roland 

 

 

Titkár:  Fazekas István 

 

  
8.  Összeférhetetlenségi szabályok 
 

8.1. Az Egyesület érvényesíti mindazokat az összeférhetetlenségi szabályokat, amelyek        
a közhasznú szervezetekre vonatkoznak. A vezet� szervek (a tisztségvisel�k)         
nyilatkozattal ismerik el az összeférhetetlenségi szabályok folyamatos,       
következetes betartását. Így a v ezet� tisztségvisel� 

� az a nagykorú személy lehet, akinek cselekv�képességét a tevékenysége         
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

� Nem lehet vezet� tisztségvisel� az, akit b�ncselekmény elkövetése miatt joger�sen          
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett el�élethez f�z�d� hátrányos         
következmények alól nem mentesült.  
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� Nem lehet vezet� tisztségvisel� az, akit e foglalkozástól joger�sen eltiltottak. Akit           
valamely foglalkozástól joger�s bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az           
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató civil szervezet vezet� tisztségvisel�je        
nem lehet.  

� Az eltiltást kimondó határozatban megszabott id�tartamig nem lehet vezet�         
tisztségvisel� az, akit eltiltottak a vezet� tisztségvisel�i tevékenységt�l. 

 
 
8.2. A legf�bb szerv (közgy�lés), valamint az ügyintéz� és képvisel� szerv           
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója            
[Ptk. 8:1 § (2) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felel�sség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más el�nyben részesül, illetve a megkötend� jogügyletben egyébként érdekelt.  
 
8.3.  Nem min�sül el�nynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által              
megkötés nélkül igénybe vehet� nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának,            
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít� okiratnak megfelel� cél szerinti juttatás. 
 
8.4.  A közhasznú szervezet megsz�nését követ� három évig nem lehet más közhasznú            
szervezet vezet� tisztségvisel�je az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet           
vezet� tisztségvisel�je volt - annak megsz�nését megel�z� két évben legalább egy évig -, 
a) amely jogutód nélkül sz�nt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott              
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelent�s összeg� adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,           
vagy üzletlezárást helyettesít� bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjér�l szóló törvény             
szerint felfüggesztette vagy törölte. 
A vezet� tisztségvisel�, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett           
közhasznú szervezetet el�zetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidej�leg más          
közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
9. Az elnökség feladata 
 
9.1. A elnökön keresztül összehívja, valamint el�készíti az Egyesület Közgy�lését. 
 
9.2. Gondoskodik az Egyesület tevékenységével összefügg� jogszabályok és a Közgy�lés          
határozatainak az érvényesítésér�l. 
 
9.3. Javaslatot tesz az Egyesület költségvetésére, valamint évente beszámolót készít a           
költségvetés végrehajtásáról és az Egyesület tevékenységér�l, javaslatot tesz a Közgy�lés          
számára a közhasznúsági jelentés tartalmával összefüggésben. 
 
9.4. Két Közgy�lés közötti id�szakban irányítja az Egyesület munkáját.  
 
9.5. - 
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9.6. Megállapítja az Egyesület által szervezett rendezvények, illetve nyújtott szolgáltatások          
igénybevételének feltételeit. 
 
9.7. Els� fokon dönt a rendes    tag kizárásáról. 
 
9.8. Dönt az Egyesület alkalmazottainak felvételér�l. 
 
9.9.   Dönt az esetleges megbízási díj, útiköltség kifizetésér�l. 
 
9.10. Elvégzi a szervezeti és m�ködési szabályzat, valamint a szükséges és jogszabályban            
el�írt bels� utasítások szükség szerinti kimunkálását. 
 
 
10. Az Egyesület elnöke 
 
10.1. Az Egyesületet az elnök önállóan képviseli, akit akadályoztatása esetén  els�dlegesen az            
alelnök önállóan, az alelnök akadályoztatása esetén pedig a titkár helyettesít. Összehívja az            
Egyesület közgy�lését. 
 
10.2. Az elnök vezeti az Egyesületet, kapcsolatot tart az elnökség többi tagjával, képviseli az              
Egyesületet hatóságok és harmadik személy el�tt. 
 
10.3. Az elnök irányítja az Egyesület titkárának és gazdasági vezet�jének, valamint az            
elnökség esetleges egyéb alkalmazottjainak munkáját, a munkáltatói jogokat gyakorolja az          
alkalmazottak felett. 
 
10.4. Az elnök vezeti az elnökség üléseit és a Közgy�lést. Beszámol az Elnökség és az               
Egyesület éves munkájáról. El�terjeszti az Elnökség javaslatait a Közgy�lésen. 
 
10.5. Gondoskodik a határozatok könyvének vezetésér�l. 
 
10.6. Az elnök önállóan gyakorolja az utalványozási jogot, akadályoztatása esetén az           
utalványozási jogot az alelnök és a titkár együttesen gyakorolja. 
 
10.7. Gondoskodik az Egyesület könyvelésének biztosításáról. 
 
11. Az Egyesület alelnöke 
 
11.1.  Egyesületnek egy alelnöke van. 
 
11.2. Az Egyesület szakmai munkáját megtervezi, megszervezi. Szervezi az egyesület          
programjait. 
11.3. Amennyiben az elnökség másként nem határoz, az alelnök alapvet�en a döntések            
el�készítését koordinálja, az elnök helyetteseként jár el 3 hónapot meg nem haladó            
id�tartamban a közgy�lés hozzájárulása nélkül, az elnök akadályoztatása esetén a titkárral           
együttesen utalványozási jogkört gyakorol. 
 
12. Az Egyesület titkára 
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12.1. A titkár irányítja a szervezet ügyviteli és adminisztratív ügyeit, ezen belül feladata,  
 

a) az elnökség m�ködésével, tagnyilvántartással, iratbetekintéssel kapcsolatos teend�k       
ellátása, 

b) az elnök akadályoztatása esetén   az alelnökkel együtt utalványozási jogokat gyakorol, 
c) ellátja mindazon feladatokat, amelyet a jelen Alapszabály feladatául jelöl meg, illetve            

amellyel az Egyesület elnöke, vagy elnöksége megbízza, 
d) a közgy�lési és elnökségi határozatok érdekeltekkel való közlése, az ülések          

el�készítése, a döntések végrehajtása. 
e) Értesítést – szükség esetén ismételt felszólítást - küld a tagok számára a tagdíj             

esedékessé válásáról. 
f) Kezeli az egyesület pénztárát 

 
13.  - 
14.  - 
 
15. Megsz�nik a vezet� tisztségvisel�i megbízatás 
a) határozott idej� megbízatás esetén a megbízás id�tartamának lejártával; 
b) megszüntet� feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
e) a vezet� tisztségvisel� halálával vagy jogutód nélküli megsz�nésével; 
f) a vezet� tisztségvisel� cselekv�képességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben         
történ� korlátozásával; 
g) a vezet� tisztségvisel�vel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
A Civil szervezet tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezet�               
tisztségvisel�t bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. 
A vezet� tisztségvisel� megbízatásáról a civil szervezethez címzett, a jogi személy másik            
vezet� tisztségvisel�jéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor        
lemondhat. 
Ha a civil szervezet m�köd�képessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezet� tisztségvisel�             
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkés�bb a bejelentést�l számított         
hatvanadik napon válik hatályossá. 
 
 

VII. 
Egyéb rendelkezések 

 
1. Az Egyesület m�ködése során keletkezett iratokat a mindenkori jogszabályoknak megfelel�           
ideig, de legalább 8 évig meg kell �rizni. 
 
2. A Közgy�lés,  és  az elnökség üléseir�l jegyz�könyvet kell készíteni. 
 
3. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidej�leg a közhasznúsági          
jelentést elkészíteni azt a Közgy�léssel elfogadtatni és a tárgyévet követ� évben, legkés�bb            
június 30. napjáig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhet�            
módon közzétenni.  
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A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidej�leg közhasznúsági         
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és           
közzétenni. 
A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és         
abból saját költségére másolatot készíthet. 

 
A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját,           
valamint közhasznúsági mellékletét - kötelez� könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói         
záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói          
jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követ� ötödik hónap utolsó            
napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelez� könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában          
és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. 
A civil szervezet a fenti kötelezettségeinek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és            
az ezzel összefügg� eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz          
eleget. 
A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek          
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefügg� eljárási szabályokról szóló törvényben          
meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs          
Portál számára lehet�vé kell tenni. 

 
Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a            
beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történ� elhelyezésére is. A          
civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthet�ségét legalább a           
közzétételt követ� második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 
Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos          
kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi            
ellen�rzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget. 
A civil szervezet beszámolójára egyebekben a számvitelr�l szóló törvény, valamint az annak            
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet el�írásait kell alkalmazni. 
 
A beszámolót - ha a szervezet külön törvény rendelkezése alapján a beszámoló letétbe             
helyezésére köteles - az OBH részére kell megküldeni. 
 
 
4.  Az egyesület megsz�nik, ha 

a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), 
b) a legf�bb szerve a feloszlásáról határoz, 
c) a bíróság feloszlatja, 
d) a törvényességi ellen�rzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy          

megállapítja megsz�nését, 
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, 

és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. 
A b)-e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül sz�nik meg. A b) pontban              
foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontjában foglalt esetekben pedig          
kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. 
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A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvr�l szóló         
2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil              
szervezetek m�ködésér�l és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), a           
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefügg� eljárási szabályokról          
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cet.), illetve a civil szervezetekre vonatkozó egyéb            
jogszabályokat kell alkalmazni. 
 
Pécs, 2018. június 18. 
  

Pataki Veronika 
elnök 

ZÁRADÉK 

Jelen Alapszabályt a "People First - A Társadalmi Elfogadásért" - Magyarországi Központi            

Egyesület 2018.06.18. napján megtartott közgy�lésén a Közgy�lés nyílt szavazással         

egyhangúan, a változásokkal együtt fogadta el. 

A módosítás során pontosításra került az egyesület neve, lett új rövid neve, változott a              

székhelye, törlésre került a pártoló tagság és tiszteletbeli tagság, a felügyel� bizottság, az             

elnökség létszáma 3 f�re módosult. A megsz�nt rendelkezések törlésre kerültek. 

A módosításokat a I, II. III.,IV V., VI. pontok vonatkozásában az alapszabály vastag, d�lt               

bet�vel tartalmazza.  

 

Jelen alapszabályt egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a          

létesít� okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege mindenben megfelel a módosításokkal          

hatályos tartalomnak. 

 

Ellenjegyzem: Pécsett 2018. június 18. napján.  

 

Dr. Schubert Magdolna ügyvéd 

7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1. 

KASZ: 36068197 

 
 

 


