
Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

ALAPSZABÁLY

Jelen alapszabályt a taggyűlés, a 23/2014.07.03. határozatával fogadta el
és a 7/2015.04.24. és a 11/2015.08.10. valamint a 04/2018.02.05. sz. határozatával
módosította.

Általános rendelkezések

1. § A Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete (a továbbiakban egyesület)
a) Neve: Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
b) rövidített neve: LÉARE
c) székhelye: 4025 Debrecen, Külsővásártér tér 16.
d) működésének földrajzi kiterjedése: Magyarország.
e) Bélyegzője: téglalap alakú, az alábbi felirattal 
Látássérültek Eszak-alföldi Regionális Egyesülete 
4025 Debrecen, Külsővásártér tér 16.

Adószám: 18566282-1-09 
Szisz: 61200261-11034603

f) Weboldala: www.latasserultek.hu
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Az egyesület képviselete

2. § (1) Az egyesületet az elnök önállóan képviseli. Akadályoztatása esetén az alelnök jár el.
(2) A képviselet kiterjed a bíróságok, a hatóságok, más szervezetek előtti eljárásokra, 
valamint az egyesület külső személyekkel fennálló kapcsolataira.
(3) Az egyesületi vagyonból történő kifizetésekhez, a bankszámláról történő rendelkezéshez 
és egyéb, kötelezettség-vállalásokhoz az Egyesület Elnökének és Alelnökének együttes 
aláírása, vagy az elnöknek vagy az alelnöknek és az irodavezetőnek együttes aláírása 
szükséges.

A közhasznú jogállással kapcsolatos rendelkezések

3. § (1) Az egyesület a 4. § (2) bekezdésében meghatározott közhasznú tevékenységeket 
folytat, amelyeket a 4. § (3) bekezdésben felsorolt, jogszabály által előírt, és megjelölt 
közfeladatokhoz kapcsolódóan lát el.
(2) Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 
szolgáltatásaiból.
(3) Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az 
alapszabályában meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem 
veszélyeztetve végez.
(4) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott 
közhasznú tevékenységére fordítja.
(5) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az 
országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat 
képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a 
megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; 
nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott 
nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson 
történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése.

Az egyesület célja, közhasznú tevékenysége, közfeladata

4. § (1) Az egyesület célja a látássérült emberek érdekképviselete, érdekvédelme, a társadalmi 
esélyegyenlőségük megvalósítása, a (2) bekezdés szerinti közhasznú tevékenység, a (3) 
bekezdésben foglalt közfeladat ellátásával.
(2) Az egyesület közhasznú tevékenysége:
a) Braille-, digitális-, nagybetűs- és hangos kiadványok előállítása;
b) látássérült személyek részére segítség adása a jogsérelmek orvoslásához, életviteli 
nehézségek leküzdéséhez;
c) A látássérült munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése;
d) Látássérült személy vezetésére vakvezető kutya képzésének elősegítése;
e) információs és tanácsadó szolgáltatás működtetése a látássérült emberek ügyeinek intézése 
érdekében;
f) állásfoglalás akadálymentesítési, egyenlő esélyű hozzáférési kérdésekben; véleményt 
nyilvánít, részt vesz az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása céljából szükséges 
egyeztetéseken;
g) Elősegíti a látássérült emberek egészségének megőrzését, ennek keretében:
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ga) egészség-megőrzési,
gb) betegségmegelőzési,
gc) életmód-tanácsadási,
gd) korai fejlesztési tevékenységet lát el;
h) segítséget nyújt az integráltan tanulók számára a látássérülés miatt szükséges speciális 
ismeretek elsajátításában;
i) segíti a látássérültek habilitációját és a később látásukat vesztettek rehabilitációját; 
j) a felnőttképzés keretében segítséget nyújt új képzésben való részvételhez, új szakma 
elsajátításához, valamint szükség esetén az egyesület maga szervezhet képzéseket, 
tréningeket;
k) elősegíti a látássérült emberek művelődését, ismeretterjesztő tevékenységet végez;
1) szabadidős programokat szervez;
m) támogatja a látássérült emberek szabadidős sportjának gyakorlását, keresi a sportolási
lehetőségek bővítésének módjait;
n) A rehabilitáció keretében:
na) elősegíti a látássérültek közlekedés-tanítását,
nb) pontírás-oktatást végez, vagy ehhez segítséget nyújt a felnőtt korukban látásukat vesztett 
személyek számára,
ne) informatikai oktatást végez, vagy ehhez segítséget nyújt a látássérültek számára;
o) akkreditált foglalkoztatóként megváltozott munkaképességű munkavállalókat, elsősorban 
látássérült embereket foglalkoztat;
p a látássérült emberek társadalmi befogadásának megkönnyítése érdekében 
pa) ismeretterjesztő, érzékenyítő, szemléletformáló tevékenységet végez, 
pb) információs szolgáltatást, felvilágosítást nyújt; 
q) a látássérült emberek életvitelének megkönnyítése érdekében:
qa) segédeszközöket értékesít, adományoz vagy ad haszonkölcsönbe, tartós használatba, 
qb) egyéb természetbeni vagy pénzbeli támogatást nyújthat;
r) kapcsolatot tart és együttműködik -  az elsősorban a látássérült emberek érdekében 
tevékenykedő -  hasonló tevékenységet végző hazai és külföldi szervezetekkel, 
szakemberekkel, az érintetteket e szervezetekhez, hatóságokhoz, szakemberekhez irányítja.
(3) Az egyesület közfeladatai:
a) Leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelme.
Az alapvető jogok Biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 1. § (2) bekezdésének d) pontja 
szerint;
b) Gondoskodás a fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékos 
személyek hátrányait kompenzáló intézményrendszer működtetéséről.
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény (Továbbiakban Főt.) 2. § (5) bekezdése szerint;
c) A rehabilitáció folyamatában közreműködő szervezetekkel, személyekkel való 
együttműködés, a rehabilitációs tevékenységük figyelemmel kísérése.
A Főt 21. § c) pontja szerint;
d) A szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal 
kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik 
tájékoztatása érdekében.
A Főt 21. § g) pontja szerint;
e) A tudatosság növelése.
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó 
Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény (Továbbiakban ENSZ 
Egyezmény) 8. cikk szerint;
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f) Támogatja a habilitációhoz és rehabilitációhoz kapcsolódó, a fogyatékossággal élő 
személyek számára tervezett támogató-segítő eszközök és technológiák elérhetőségét, 
ismeretét és használatát.
Az ENSZ Egyezmény 26. cikk 3. pontja szerint;
g) Annak biztosítása, hogy a látássérültséggel élő személyek hozzáférhető formában jussanak 
hozzá a kulturális anyagokhoz.
Az ENSZ Egyezmény 30. cikk 1. a) pontja szerint;
h) Valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának 
előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy számára, és a 
velük született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása.
Az ENSZ Egyezmény 1. cikk szerint;
i) Figyelembe veszi a fogyatékossággal élő személyek emberi jogainak védelmét és 
előmozdítását valamennyi politika és program során
Az ENSZ Egyezmény 4. cikk 1. c) pontja szerint;
j) Hozzáférhető információkat biztosít a fogyatékossággal élő személyek számára a 
közlekedést segítő eszközökről, a készülékekről és segédeszközökről, ideértve az új 
technológiákat, valamint a segítségnyújtás, támogató szolgáltatások és szolgálatok más 
formáiról.
Az ENSZ Egyezmény 4. cikk 1. h) pontja szerint; 
k) Hozzáférhetőség.
Az ENSZ Egyezmény 9. cikk szerint;
1) A fogyatékossággal élő személyeknek a minőségi mobilitási támogatásokhoz, eszközökhöz, 
segítő technológiákhoz, valamint a személyes segítségnyújtás különböző formáihoz és a 
közvetítőkhöz való hozzáférésének megkönnyítése, beleértve azok elérhető áron történő 
rendelkezésre bocsátását.
Az ENSZ Egyezmény 20. cikk b) pontja szerint; 
m) Az információhoz való hozzáférés.
Az ENSZ Egyezmény 21. cikk szerint;
n) Elősegíti a Braille-írás, az alternatív írásmódok, az alternatív és augmentatív módok, a 
kommunikáció, a tájékozódás és a közlekedés formáinak és eszközeinek elsajátítását, 
valamint a kortársi támogatást és mentorálást.
Az ENSZ Egyezmény 24. cikk 3. a) pontja szerint.
(4) Az egyesület a közhasznú tevékenysége és a közfeladatai ellátása érdekében közérdekű 
önkéntes tevékenységet szervezhet, továbbá ilyen tevékenység keretében önkénteseket 
fogadhat, és önkéntes tevékenység kedvezményezettje lehet.

Az egyesület tagjai

5. § (1) Az egyesületnek rendes tagjai (a továbbiakban: tag) és pártoló tagjai lehetnek.
(2) Az egyesület tagjává olyan természetes személy válhat, akinek látóképessége teljesen 
hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag 
tapintó-halló életmód folytatására képes, továbbá aki gyengénlátó; gyengénlátó személy az, 
akinek látáscsökkenése a Masche- táblázat szerint 67 %-ot eléri,de nem haladja meg a 95 %- 
ot és
A) a belépési nyilatkozat kitöltésével nyilatkozik a belépési szándékról, és
b) igazolja látássérültségét, és
c) elfogadja az egyesület céljait, és
d) az alapszabály alapján, az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja, és
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e) nem állhat közügyektől eltiltás hatálya alatt, és
f) az egyesület felveszi a tagjai közé.
(3) A tagfelvételét kérő személy látássérültségét az alábbiak szerint igazolja.
a) A vak, illetve alig látó személy:
aa) vakok személyi járadékát megállapító határozattal, vagy
ab) a fogyatékossági támogatást megállapító határozattal és az azt megalapozó orvosszakértői 
véleménnyel, vagy
ac) az emelt összegű családi pótlékra való jogosultságot megállapító határozattal és az azt 
megalapozó orvosszakértői véleménnyel;
b) a gyengénlátó személy 30 napnál nem régebbi szemész szakorvosi igazolással.
(4) a taggá válás feltételeinek megfelelés esetén, a tagfelvételről az elnök dönt.
(5) A pártoló tag olyan különleges jogállású tag, aki vagyoni hozzájárulást (adomány) teljesít, 
valamint önkéntes munkát végez az egyesület részére. Költségvetési szerv és párt nem lehet 
pártoló tag.
(6) A pártoló tagok korlátozott jogokkal rendelkeznek és kötelességeik is korlátozottak. Az 
egyesület szerveinek ülésén csak tanácskozási joggal vehetnek részt, az egyesület szerveibe 
tisztségviselőket nem választhatnak, tisztségviselőkké nem választhatók.
(7) A pártoló tag a felvételét a pártoló tagra vonatkozó egyszerűsített formanyomtatvánnyal 
kérelmezheti. Ha a pártoló tag nem természetes személy, a nyomtatvány mellékleteként 
becsatolja a nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumokat, pl. cégkivonatot, bírósági 
kivonatot. A pártoló taggá válás feltétele, hogy a pártoló tag az általa meghatározott vagyoni 
hozzájárulást teljesítse. A pártoló tag a formanyomtatvány kitöltésével az alapszabályt magára 
nézve kötelezőnek ismeri el.
(8) Az elnök a rendes- és pártoló tag felvételét megtagadja és határozattal elutasítja, ha nem 
felel meg a taggá válás feltételeinek.
(9) A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

A tagsági viszony megszűnése

6. § (1) A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével;
b) a tag, a pártoló tag halálával, megszűnésével.
(2) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozatával 
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
(3) A tagsági viszony a lemondásról szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján 
szűnik meg.
(4) A tagot tagsági jogviszonya megszűnése esetén a tagnyilvántartásból, az egyesület tagjai 
közül törölni kell.
(5) Tagsági jogviszony felmondással és kizárással nem szűnik meg.

A tag jogai

7. §(1) A tag
a) részt vehet, felszólalhat a küldöttgyűlésen, szavazásra és döntéshozatalra a rendes tag 

által megválasztott küldött jogosult;

b) a küldöttgyűlésen, annak napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet. Amennyiben 
ezzel a jogával a küldöttgyűlésen kívül indoklással ellátott írásbeli beadványban él, az elnök a
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soron következő küldöttgyűlés meghívójában, a javaslattevő feltüntetésével, a javaslatot 
felveszi a küldöttgyűlés napirendjébe. Ebben a kérdésben a küldöttgyűlés külön dönt;
c) igénybe veheti az egyesület által, a tagok részére biztosított szolgáltatásait;
d) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein;
e) az általa megválasztott küldött választhat és választható az egyesület szerveibe.

(2) A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.

A tag kötelezettségei

8. § (1) Az egyesület rendes tagja köteles a küldöttgyűlés határozatában megállapított tagdíjat 
évi rendszerességgel megfizetni. A tagdíjat a tárgyévet megelőző év szeptember 1. napjától a 
tárgyév március 31. napjáig lehet az egyesület pénztárában befizetni. A tagok - a tagdíj 
megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(2) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az 
egyesület tevékenységét.

Az egyesület szervezete

9. § (1) Az egyesület testületi szervei:
a) a küldöttgyűlés,
b) az elnökség,
c) a Felügyelő Bizottság,
d) a jelölő- és választási bizottság,
e) az egyéb eseti és állandó bizottságok,
f) a körzeti csoportok, tagozatok.
(2) Az egyesület operatív, végrehajtó szerve az iroda.

A testületi szervek működésével kapcsolatos általános szabályok

10. § (1) A testületi szervek működése nyilvános, ülésein szavazati joguk csak a testület 
tagjainak van.
(2) A testületi szervek ülését, a küldöttgyűlés kivételével [14. § (2)], a szerv elnöke hívja össze 

és vezeti le. A meghívóban közölni kell a testületi szerv ülésének helyét, idejét, a napirendet, 
küldöttgyűlés esetében a távolmaradás következményeit.
Az alakuló ülést a korelnök hívja össze, nyitja meg és vezeti.
A meghívóban közölni kell a testületi szerv ülésének helyét, idejét, a napirendet, 
küldöttgyűlés esetében a távolmaradás következményeit. A testületi szerv ülésére -  kivéve 
küldöttgyűlés -  a meghívót, annak kezdete előtt írásban, igazoltan, legalább hét munkanappal 
megelőzően, amely rendkívül indokolt esetben két munkanappal lerövidíthető, kell 
megküldeni a testületi szerv tagjainak, továbbá az egyéb érdekelteknek.
A bizottságok a megválasztásukat követően alakuló ülést tartanak és nyílt szavazással 
megválasztják maguk közül a bizottság elnökét. Az alakuló ülést a korelnök hívja össze, 
nyitja meg és vezeti.
(3) A testületi szerv üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv elkészítése céljából 
hangfelvétel készíthető, amelyről a jelen levőket tájékoztatni kell. A jegyzőkönyvet a szerv 
ülésétől számított nyolc napon belül el kell készíteni.
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(4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
a) a tanácskozás helyét,
b) idejét,
c) a tanácskozáson jelen lévőket név szerint,
d) az ülés megnyitásának időpontját,
e) a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztására vonatkozó döntést,
f) a napirendet,
g) a napirendre tett módosító javaslatokat,
h) a napirend elfogadása, módosítása, illetve a módosítás elvetése kapcsán született 
határozatokat,
i) az ügyrendi határozatokat és a napirend előtti felszólalásokat,
j) a napirendi pontok megtárgyalását, a hozzászólók személyét, a hozzászólások rövid 
lényegét,
k) a napirendi pontok tárgyalása során hozott érdemi határozatokat az azt elfogadók és az azt 
ellenzők számának és (ha lehetséges) személyének rögzítésével, a határozat hatályának, a 
végrehajtásban közreműködőknek és a végrehajtásért felelős személyeknek a 
megállapításával,
1) az ülésen történt egyéb lényeges eseményeket,
m) az ülés berekesztésének időpontját,
n) a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők aláírását.
(5) A meghozott határozat az érintettel közölhető kihirdetéssel szóban, valamint kézbesítéssel 
írásban. A határozat kihirdetésének a tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A kézbesítésre a 
hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések az irányadók. A határozathoz fűződő 
joghatások és határidők a közléssel állnak be.
(6) A testületi szerv akkor határozatképes, ha a szerv tagjainak több mint a fele jelen van. A 
szerv tagjainak a létszámát -  a küldöttgyűlés kivételével -  páratlan számban kell 
megállapítani. Ha a szerv olyan kis létszámú, hogy egy tagjának hiányzása is 
működésképtelenné teszi, a szerv akkor határozatképes, ha az összes tagja jelen van.
(7) A testületi szerv akkor kis taglétszámú, ha tagjainak létszáma három fő.
(8) A testületi szervek tanácskozásán a szavazás nyíltan, egyszerű szótöbbséggel történik, 
kivéve ha a tagok név szerinti szavazást kémek, ha az alapszabály minősített többségget, 
titkos szavazást rendel el.

(9) Titkos szavazást kell elrendelni, ha ezt a testületi szerv tagjainak jelentős kisebbsége 
indokolt kérelemben kéri.
Jelentős kisebbség a küldöttgyűlésben a jelen lévő küldöttek egyharmada, más szervekben egy 
tag.
(10) Minősített többségen, a 14. §(17) bekezdése kivételével, a jelen lévő tagok 
kétharmadának a szavazatát kell érteni.

A nyilvántartás, a nyilvánosságra hozatal, az iratbetekintés szabályai

11. § Az egyesület elnöke gondoskodik
a) olyan nyilvántartás (határozatok tára) vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult testületi 
szervek döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.
A határozatokat évenkénti bontásban, testületi szervenként külön-külön, a jegyzőkönyv 
alapján, évenkénti sorszámozásban, az ülés évének, hónapjának és napjának megjelölésével 
kell szerepeltetni.
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b) a döntéseknek az érintettekkel igazolható módon (írásban, postai szolgáltató útján, vagy 
személyes átadással az átvétel időpontjának rögzítésével) közléséről, továbbá az egyesület 
weboldalán, hírlevelében történő nyilvánosságra hozataláról;
c) kérelemre, előzetes egyeztetés alapján, félfogadási időben az egyesület működésével 
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés teljesítéséről az irodavezető útján.
Az egyesület alakuló ülésének jelenléti íve, valamint az egyesület tagnyilvántartása nem 
nyilvános;
d) az egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolóinak, testületi 
szervei meghívóinak nyilvánosságra hozataláról ügyfélszolgálata, hírlevele és weboldala 
útján;
e) a beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezéséről. Az 
egyesület a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a 
közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

Összeférhetetlenségi szabályok, a vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró 
okok

12. § (1) A küldöttgyűlés, valamint az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, 
továbbá
c) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
ca) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére
másfajta előnyben részesít;
eb) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
cc) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
cd) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
ce) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 
határozatképesség megállapítása során, figyelmen kívül kell hagyni.
(2) Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
(3) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve az egyesület könyvvizsgálója 
az a személy, aki
a) a küldöttgyűlés, illetve az elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a küldöttgyűlés azon 
tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) az egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik,
c) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony 
alapján az alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
(4) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az egyesület vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 
volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
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a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte.
(5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az egyesületet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
(6) Vezető tisztségviselő: az egyesület elnöke és elnökségének tagjai.
(6A) A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták;
b) A vezető tisztségviselő feladatait személyesen köteles ellátni;
c) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült;
d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 
megjelölt tevékenységet folytató egyesület vezető tisztségviselője nem lehet;
e) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
f) nem lehet vezető tisztségviselő, aki a közügyek gyakorlásától el van tiltva.
(7) Az egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 

közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az 
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő 
juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
(8) Cél szerinti juttatás: az egyesület által (közhasznú) alaptevékenysége keretében nyújtott 
pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás.

A küldöttgyűlés

13. § (1) Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a küldöttgyűlés, amely az egyesület tagjai 
által, a körzeti csoportok közgyűlésein (küldöttválasztó részközgyűlés) megválasztott [24. § 
(3C)J küldöttekből áll.
(2) A küldöttgyűlés hatáskörébe tartoznak azok a feladatok és ügyek, amelyeket az egyesület 

alapszabálya, illetve a vonatkozó jogszabályok a hatáskörébe utalnak.
(3) A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörében dönt:
a) az alapszabály és a választási szabályzat elfogadásáról és módosításáról;
b) az egyesület vezető tisztségviselőinek (12. § (6) bekezdés) megválasztásáról, 
visszahívásáról;
c) ajelölő-, a választási- és a szavazatszámláló bizottság megválasztásáról és visszahívásáról;
d) a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tag megválasztásáról;
e) a felügyelőbizottság jelentésének megtárgyalásáról és elfogadásáról;
f) az egyesület éves beszámolója, a közhasznúsági melléklet megtárgyalásáról és nyílt 
szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel történő elfogadásáról;
g) az elnökség javaslata alapján a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról;
h) az egyesület éves költségvetésének megállapításáról;
i) az egyesület
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ia) más egyesülettel való egyesüléséről,
ib) más egyesületbe való beolvadásáról,
ic) az egyesületnek több egyesületre való szétválásáról,
id) az egyesületből új egyesület kiválásáról,
ie) szövetséghez vagy egyesülethez való csatlakozásról, vagy szövetség, egyesület alapító 
tagjaként való részvételéről,
if) szövetségből vagy egyesületből való kiválásról; 
j) az egyesület
ja) feloszlatásáról és végelszámolásának a bíróság előtti kezdeményezéséről, 
jb) az egyesületnek önmaga ellen indítandó csődeljárásának a bíróság előtti 
kezdeményezéséről,
jc) az egyesületnek önmaga ellen indítandó felszámolási eljárásának a bíróság előtti 
kezdeményezéséről;
k) egyesületi küldöttek és delegáltak megválasztásáról és visszahívásáról;
1) a hirdetési, reklám, illetve közvetítési jogokkal kapcsolatosan egy évnél hosszabb időre 
kötendő határozatlan vagy egy évnél hosszabb időre szóló szerződésről, évenkénti 
megújításukról.
m) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági 
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről; 
n) a választott könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról és díjazásának 
megállapításáról;
o) a végelszámoló kijelöléséről.

A küldöttgyűlés működése

14. § (1) a küldöttgyűlés működésére a jelen § szabályait, a 10-12. §-okban foglalt 
rendelkezésekkel kiegészítve kell alkalmazni.
(2) A küldöttgyűlést az elnökség határozata, a Felügyelő bizottság indítványa, a küldöttek 
legalább egytizedének kérése, ha az okot és a célt is megjelölték, továbbá a bíróság 
határozata alapján az elnök hívja össze.
A küldöttgyűlést, a küldöttek legalább egytizedének kérésére, az elnök, a kérés kézhezvételétől 
számított harminc naptári napon belül hívja össze.
(3) A küldöttgyűlés összehívását az elnökség évente legalább egyszer köteles elrendelni.
(SA) Az elnökség köteles a küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele 
céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat 
esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
(3B) Az (3A) bekezdés alapján összehívott küldöttgyűlésen a küldöttekk kötelesek az 
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében 
intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
(4) A meghívót a küldöttgyűlés kezdő napját 15 nappal megelőzően kell a tagoknak 
megküldeni.
(5) Ha a küldöttgyűlés határozatképtelen, a megismételt küldöttgyűlés az eredeti napirenden 
szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti 
időpontot legalább egy órával és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. A 
küldötteket erre a meghívóban figyelmeztetni kell.
(6) A meghívónak tartalmaznia kell
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a) Az egyesület nevét és székhelyét;
b) a küldöttgyűlés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét (a tag által előzetesen javasolt napirendi pont külön feltüntetésével, ha 
van ilyen);
d) választó küldöttgyűlés esetén a jelölő- és választási bizottság által előzetesen összeállított 
jelöltlistát;
e) határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő 
határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást; és
f) küldöttgyűlés tartása esetén az erre a körülményre történő utalást.
(6A) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
(6B) A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, öt naptári napon 
belül a tagok és az egyesület szervei a küldöttgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a 
napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
(6C) A napirend kiegészítésének tárgyában a küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy 

jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a küldöttgyűlést összehívó 
szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról 
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
(6D) Ha a küldöttgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha 
az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag 
hozzájárul az ülés megtartásához.
(6E) A küldöttgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 
határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a 
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
(6F) A (6D) és (6E) bekezdésekben foglalt esetek körébe nem eső, nem szabályosan 
összehívott vagy megtartott küldöttgyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen 
határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a 
határozatot a küldöttgyűlés napjától számított harminc napon belül valamennyi küldött 
egyhangúlag érvényesnek ismeri el.
(7) A küldöttgyűlés öt évenként választásokat tart (választó küldöttgyűlés), amelyen 
megválasztja:
a) az elnököt, az alelnököt, az elnökség további három tagját és két póttagját,
b) a felügyelő bizottság három tagját, valamint egy póttagját,
c) a jelölő- és választási bizottság három tagját és egy póttagját.
A küldöttgyűlés az elnök, az alelnök, az elnökség három tagjának és két póttagjának, valamint 
a Felügyelő Bizottság három tagjának és egy póttagjának megválasztásáról titkosan, írásbeli 
szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel dönt.
(8) Ha valamely tisztség vagy bizottsági tagság megüresedik és póttag nem lép a helyébe, a 
küldöttgyűlés rendkívüli választást tart a megüresedett tisztség betöltésére. A rendkívüli 
választással megválasztott tisztségviselő mandátuma a többi tisztségviselő mandátumával 
azonos időpontig tart.
(9) A vezető tisztségviselő visszahívása (13. § (3) bekezdés b) pontja) esetén a tisztségre új 
jelöltet kell állítani. Ha az új jelöltet nem választják meg, a visszahívás érvénytelen. A 
visszahívásra és az új jelölt megválasztására a vezető tisztségviselő megválasztására 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A két kérdésről egyszerre kell határozni.
A küldöttgyűlés, a visszahívásról, a küldöttek legalább 10%-ának indítványára akkor 
határozhat, ha a vezető tisztségviselő az egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat.
A visszahívásról szóló határozat meghozatala előtt a küldöttgyűlésnek biztosítania kell a 
vezető tisztségviselő számára a védekezés lehetőségét.
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A küldöttgyűlés a visszahívásról szóló határozatát a visszahívandó tisztségviselő 
meghallgatását követően, egyszerű szavazattöbbséggel, írásban, titkosan hozza meg.
(10) Választó küldöttgyűlés esetén az elnök, a mandátumának lejáratát megelőzően, a 
küldöttgyűléssel megválasztatja a levezető elnököt. Eljárása során számba veszi a jelölteket, 
akik közül a legtöbb szavazatot elérő jelölt lesz a levezető elnök, feltéve, hogy a 
határozathozatal során megkapja a jelen levők szavazatának egyszerű többségét.
(11) A levezető elnök mandátuma csak a küldöttgyűlés vezetésére és csak addig tart, amíg az 
egyesület tisztségviselőit meg nem választja a küldöttgyűlés. Ha a küldöttgyűlést félbe kell 
szakítani, a levezető elnök mandátuma a folytatólagos küldöttgyűlés megnyitásával feléled.
(12) Az alapszabályban nem szabályozott, a választással kapcsolatos további kérdések 
vonatkozásában, a küldöttgyűlés által elfogadott választási szabályzat rendelkezései az 
irányadók.
(13) A küldöttgyűlési jegyzőkönyvet az annak alapjául szolgáló hangfelvételből a 
küldöttgyűlést követő tizenöt napon belül kell elkészíteni.
(14) A küldöttgyűlési jegyzőkönyvben utalni kell arra, hogy a küldöttgyűlésen részt vevőket a 
jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven tartják nyilván.
(15) A küldöttgyűlés ülését az egyesület elnöke vezeti.
A küldöttgyűlés a döntéseit ülés tartásával hozza. A küldöttgyűlésen minden küldöttnek egy 
szavazata van. A küldöttgyűlés ülése akkor határozatképes — kivéve a megismételt 
küldöttgyűlést -, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult 
részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
A küldöttek határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 
többségével, nyílt szavazással hozzák meg. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással, 
egyszerű szótöbbséggel történik.
(16) Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és 
szétválásához a küldöttgyűlés kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(17) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló küldöttgyűlési 
döntéshez a szavazati joggal rendelkező küldöttek kétharmados szótöbbséggel hozott 
határozata szükséges.

Az elnökség

15. § (1) Az elnökség az egyesület ügyvezető szerve, amelynek öt tagját, öt éves időszakra 
választja meg a küldöttgyűlés.
(2) Elnökségi taggá az választható, aki személyében a törvényben meghatározott 

feltételeknek megfelel, és vele szemben kizáró ok nem áll fenn.
(3) Az elnökség tagjai: az elnök, az alelnök,és három elnökségi tag.
(4) Az elnökségi tagság megszűnik:
a) a tisztségről való lemondással;
b) visszahívással;
c) a megválasztás időtartamának lejártával;
d) a tagsági jogviszony megszűnésével;
e) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok keletkezésével (12. § (4) és (6)A bekezdése);
f) a cselekvőképességnek a tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.
(5) a lemondást az elnökség ülésén lehet bejelenteni, amelyet a jegyzőkönyvben rögzíteni 

kell, továbbá a lemondás írásban, igazolható módon is közölhető az egyesülettel.
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Az elnökség feladatai

16. § Az elnökség feladata különösen:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 
meghozatala;
b) végrehajtja a küldöttgyűlés határozatait, betartatja az egyesület alapszabályát és 
szabályzatait;
c) előkészíti a küldöttgyűlést és dönt az összehívásáról;
d) beszámol a saját tevékenységéről, ennek keretében:
da) elkészíti a közhasznúsági mellékletet,
db) elkészíti a szöveges szakmai beszámolót 
és azokat a küldöttgyűlés elé terjeszti;
e) elkészíti és a küldöttgyűlés elé terjeszti az egyesület éves költségvetésének tervezetét;
f) javaslatot tesz a tagdíj mértékére;
g) a jogszabályoknak és az alapszabálynak megfelelően elfogadja az egyesületnek azokat a 
belső szabályzatait, amelyeknek elfogadása nem tartozik a küldöttgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe;
h) javaslatot tesz a küldöttgyűlésnek a jelölő- és választási bizottság tagjai megválasztására és 
visszahívására;
i) dönt gazdasági vállalkozási tevékenység indításáról, folytatásáról vagy megszüntetéséről, 
továbbá gazdálkodó szervezet, alapítvány létre hozásáról és megszüntetéséről;
j) működteti az egyesület honlapját, sajtótermékeket, kiadványokat ad ki; 
k) dönt az egyesületet terhelő kötelezettségekről és az egyesületet illető jogokról;
1) gondoskodik az egyesületekben, érdekvédelmi szövetségekben fennálló tagságával járó 
kötelezettségei teljesítéséről és jogai gyakorlásáról;
m) dönt adomány elfogadásáról vagy visszautasításáról, a tartós adományozóval kötendő 
szerződésekről, illetve ezek évenkénti rendszeres megerősítéséről; 
n) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori 
vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az alapszabályban, a vonatkozó 
jogszabályokban előírt intézkedések megtétele;
o) Az egyesület irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatala, amelyek nem 
tartoznak a küldöttgyűlés hatáskörébe.

Az elnökség működése

17. § (1) az elnökség működésére a jelen § szabályait, a 10 §.-12. §-okban foglalt 
rendelkezésekkel kiegészítve kell alkalmazni.
(2) Az Elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. Az Elnökség üléséről a 
meghívó megküldésével értesíteni kell a Felügyelő Bizottságot, valamint az olyan érdekelt 
személyt, akinek az ügye a napirenden szerepel, továbbá az egyéb érintetteket.
(3) Az Elnökség munkamegosztásban dolgozik, ügyrendjét maga állapítja meg.
(4) Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
(5) Az elnökség üléséről készült jegyzőkönyvet az elnök írja alá.

Az egyesület elnöke, az alelnök és az elnökség tagjai

18. § (1) Az elnök feladatai különösen:
a) előkészíti, összehívja és a választó küldöttgyűlés kivételével vezeti a küldöttgyűlést',
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b) előkészíti, összehívja és levezeti az elnökségi üléseket;
c) összehívja a bizottságok alakuló ülését;
d) képviseli az egyesületet;
e) kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol;
f) irodavezető alkalmazásával:
fa) kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait,
fb) vezeti az egyesület tagnyilvántartását,
fc) vezeti a határozatok tárát;
g) eljár a tagfelvétel, a tag törlése ügyében;
h) felvilágosítást nyújt, gondoskodik az adatszolgáltatás teljesítéséről és az egyesület 
honlapjának aktualizálásáról;
i) a civiltörvény szerint a bíróságon letétbe helyezi, illetve a civil információs portál részére 
megküldi az egyesület szakmai beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, továbbá mind azon 
kapcsolódó dokumentumokat, melyek letétbe helyezését és közzétételét a jogszabályok 
kötelezővé teszik;
j) végrehajtja a küldöttgyűlés és az elnökség határozatait, irányítja, vezeti és ellenőrzi az 
egyesület tevékenységét;
k) gyakorolja az egyesület alkalmazottai feletti munkáltatói jogokat;
1) az irodavezető útján gondoskodik az iratbetekintési jog gyakorlásával kapcsolatos feladatok 
ellátásáról;
m) gondoskodik a kifizetések teljesítéséről;
n) ellátja mind azon tevékenységeket, amelyeket jogszabály, az alapszabály, küldöttgyűlési 
vagy elnökségi határozat a számára előír.
(2) Az alelnök feladata, hogy segítse az elnök munkáját, az elnök által meghatározott 
feladatokat ellássa, segítse a körzeti csoportok működését, az elnököt akadályoztatása esetén 
teljes jogkörrel helyettesítse.
(3) Az elnökség tagjai:
a) az elnökség határozata alapján vezetik az abban kijelölt állandó vagy eseti bizottságot, 
illetve annak tagjaként tevékenykednek;
b) ellátják az elnök által rájuk ruházott feladatokat;
c) részt vesznek az egyesület közhasznú tevékenységeinek ellátásában;
d) részt vesznek az elnökség és a küldöttgyűlés ülésén.
(4) Az Elnökség tagjai az Egyesület vezetését fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek 
elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályokban, az alapszabályban, egyéb 
szabályzatokban, illetve a Küldöttgyűlés által hozott határozatokban foglalt kötelezettségek 
vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint 
felelnek.

Küldöttek és elektorok az egyesület képviseletére külső szervezetekben

19. § (1) A Küldöttgyűlés az Egyesület érdekvédelmi szövetségben való képviseletére, vagy 
más társadalmi szervezetben tagsági joga képviselete ellátása érdekében -  az érdekvédelmi 
szövetség vagy más civil szervezet által meghatározott számú -  küldöttet és elektort választ 
nyílt szavazással öt évre.
(2) Küldötteket az Egyesület rendes tagjai közül lehet jelölni, aki nem lehet a Felügyelő 
Bizottság tagja. A jelölt írásban vagy a Küldöttgyűlésen szóban nyilatkozni köteles arról, 
hogy jelölés és megválasztás esetén a szövetségi küldötti vagy elektori megbízatást vállalja-e. 
A megválasztott küldöttek és elektorok részére az Elnökség a képviseleti jogosultságot
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igazoló dokumentumot állít ki. A megválasztott személy megbízatását csak személyesen 
gyakorolhatja, meghatalmazásnak nincs helye.
(3) A küldötti és elektori mandátum megszűnésére az alapszabály általános szabályaira 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a mandátum megszűnik akkor is, ha az 
egyesület vagy szövetség, amelyben a küldött és az elektor a képviseletét ellátja, megszűnik, 
vagy az egyesület az adott szövetségből, egyesületből kilép, vagy kizárják, vagy az adott 
egyesület vagy szövetség alapszabálya alapján az egyesület tagsága az egyesületben vagy 
szövetségben megszűnik.

A felügyelő bizottság

20. § (1) A felügyelőbizottság tagjait a küldöttgyűlés választja . A felügyelőbizottsági tagsági 
jogviszony az elfogadással jön létre.
(1 A)A bizottság tagjai, a megválasztásukat követően ülést tartanak és nyílt szavazással 
megválasztják maguk közül a bizottság elnökét. Az alakuló ülést a korelnök nyitja meg és 
vezeti.
(2) A Felügyelő Bizottság egy elnökből és két tagból álló szervezet.
(2A) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság 
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki 
vagy akinek a hozzátartozója Az egyesület vezető tisztségviselője (12. § (6)-(6A) bekezdés).
(3) A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:
a) a tag halálával;
b) a tag lemondásával, amelyet a tag írásban köteles közölni az egyesület elnökével;
c) a küldöttgyűlés általi visszahívással. A visszahívásra a 14. § (9) bekezdésében foglaltakat 
kell alkalmazni;
d) A tagsági jogviszony megszűnésével;
e) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok keletkezésével (12. § (3) és (6)A bekezdése);
f) a cselekvőképességnek a tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozásával
g) A határozott idő lejártával. Az öt éves határozott idő a választó küldöttgyűlést követő 
ötödik évben, a választó küldöttgyűlésen, a választás megkezdésével jár le. A választó 
küldöttgyűlés eredménytelensége esetén haladéktalanul össze kell hívni az új választó 
küldöttgyűlést.
(4) Ha valamelyik bizottsági tag tagsága annak lejártát megelőzően megszűnik, helyébe a 
póttag lép. Póttag hiányában az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg 
megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól.
(5) A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységüket ingyenesen látják el, de költségtérítésre 
jogosultak.
(6) A Felügyelő Bizottság működési rendje:
a) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tart ülést;
b) Az ülés összehívását az elnöknél bármelyik tag kezdeményezheti;
c) A bizottság ülése nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben 
korlátozható;
d) A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha annak ülésén mindhárom tagja jelen van. 
A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
(7) Egyebekben a Felügyelő Bizottság, írásban maga határozza meg ügyrendjét, a 
megválasztásától számított 60 napon belül. Az ügyrendet annak elfogadásától számított 30 
napon belül az egyesület elnökének tájékoztatásul megküldi.
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(8) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a 
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja.
(9) A felügyelőbizottság köteles a küldöttgyűlés elé kerülő előtelj esztéseket megvizsgálni, és 
ezekkel kapcsolatos álláspontját a küldöttgyűlés ülésén ismertetni.
(10) A Felügyelő Bizottság tagjai az elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek vagy 

részt vesznek, ha jogszabály vagy az alapszabály így rendelkezik.
(11) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a 
küldöttgyűlést vagy az elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha 
tudomást szerez arról, hogy
a) Az egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az egyesület érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményének 
elhárítása vagy enyhítése az illetékes szervezet döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségre vonását megalapozó tény merült fel.
(12) A küldöttgyűlést vagy az elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára - annak 
megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a küldöttgyűlés és az elnökség összehívására a Felügyelő 
Bizottság is jogosult.
(13) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
(14) A Felügyelő Bizottság köteles munkájáról évente beszámolni a küldöttgyűlésnek. A  
beszámolót az elnök részére küldi meg, aki azt köteles a küldöttgyűlés meghívójával 
egyidejűleg továbbítani.
(15) A Felügyelő Bizottság feladatai ellátásához - a szakértelmét meghaladó speciális 
kérdésekben -  Az egyesület költségén szakértőt vehet igénybe.

A jelölő- és választási bizottság

21. § (1) Az Egyesület Küldöttgyűlése a választást követő első ülésén az Elnökség 
előterjesztése alapján nyílt szavazással három tagú Jelölő- és választási bizottságot választ. A 
Jelölő- és választási bizottság jelölőbizottságként működik az egyesületi tisztségviselők 
választásáig, a választás napján átalakul Választási Bizottsággá és a választás lebonyolításáig, 
illetve a választási kifogás elbírálásáig ebben a formában működik. Ezt követően ismét 
Jelölőbizottságként működik tovább. Mandátuma a választást követő első Küldöttgyűlésig, az 
új Jelölő- és választási bizottság megválasztásáig tart.
(2) A bizottság tagjai, a megválasztásukat követően ülést tartanak és nyílt szavazással 
megválasztják maguk közül a bizottság elnökét. Az alakuló ülést a korelnök nyitja meg és 
vezeti.
(3) A Jelölő- és választási Bizottság elnökből és két tagból álló testület, ügyrendjét maga 
határozza meg.
(4) Az Elnökség, a felügyelő bizottság tagjai, a 19. § (1) bekezdése szerinti küldöttekés 
elektorok jelölésének és megválasztásának feltételeire, módjára, lebonyolításának rendjére a 
Küldöttgyűlés által elfogadott választási szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) A Jelölő- és választási bizottság a választást megelőzően 30 nappal a választásra javasolt 
személyek listáját az Elnökségnek megküldi, amelyhez csatolja ajelöltek elfogadó 
nyilatkozatát.
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(6) A Jelölő- és választási bizottsági tagság az alapszabály erre vonatkozó általános 
rendelkezései szerint szűnik meg.

Szavazatszámláló bizottság

22.§ (1) A Küldöttgyűlés az ülés megkezdésekor -  nyílt szavazással- egy Elnökből és két 
tagból álló Szavazatszámláló Bizottságot választ.
(2) A Szavazatszámláló Bizottság feladata:
a) a nyílt szavazás során a Levezető Elnök segítése a szavazatok megszámlálásában;
b) Titkos szavazás esetén a szavazás lebonyolítása, a szavazatok összeszámlálása és erről 
jelentés tétele a Küldöttgyűlés számára.

23§. Hatályon kívül helyezve Küldöttgyűlés 11/2015. 08. 10. sz. határozatával 

A tagozatok és a körzeti csoportok

24. § (1) Az Egyesület érdekelt tagjai -  szakmai vagy érdeklődési kör szerint -  az Elnökség 
hozzájárulásával az Egyesület keretei között működő Tagozatot hozhatnak létre. Vezetőjét és 
vezetőségének tagjait saját közgyűlésükön választják meg, az Elnökség a választás 
eredményét elfogadja. A Tagozatok egy-egy képviselője az Elnökség ülésére tanácskozási 
joggal meghívható. A Tagozatok az Elnökségnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel.
(2) A Tagozatok társaság, klub formájában és elnevezéssel működhetnek, és tevékenységi 
körükben működő hazai és külföldi szervezetek tagjává válhatnak az Egyesület 
Küldöttgyűlésének határozatával.
(3) Az Egyesület működési területén, a tagok önkéntes elhatározása alapján, illetve *az 

Elnökség kezdeményezésére Körzeti Csoportok alakulnak és működnek. Minden olyan 
közigazgatási területi egységben létrehozható Körzeti Csoport, ahol legalább 10 tag a Körzeti 
Csoport megalakulását elhatározza. Azok az egyesületi tagok, akik az egyesület azon 
működési területein laknak, ahol nem adottak a körzeti csoport kialakításának feltételei, a 
Debreceni Körzeti csoportba tartoznak

(3A) Az egyesület körzeti csoportjai nem önálló jogi személyek.
(3B) A körzeti csoport képviselője a csoportvezető, ügyvezető szerve a háromtagú vezetőség, 
döntéshozó szerve az egyesület rendes tagjaiból álló közgyűlés. A vezetőség tagjai a 
csoportvezető és két vezetőségi tag. A körzeti csoport küldöttjei képviselik a körzeti csoport 
területén élő egyesületi tagokat az egyesület küldöttgyűlésében.
(3C) A körzeti csoport közgyűlése a csoport vezetőjét, a két vezetőségi tagott és az öt 
küldöttet az egyesület küldöttgyűlésébe öt év időtartamra, nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel választja meg.
A Körzeti Csoport vezetőségi tagjai és küldöttjei az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt 
vehetnek. A Körzeti Csoport vezetője az Elnökségnek rendszeresen beszámol a Körzeti 
Csoport működéséről. A küldöttek kötelesek részt venni az egyesület küldöttgyűlésének 
ülésein.
(3D) a körzeti csoport működésére egyebekben a 10. § rendelkezéseit kell értelemszerűen 
alkalmazni.
(4) A Körzeti Csoport önálló név alatt fejthet ki tevékenységet, a területén működő állami, 

önkormányzati és civil szervezetekkel közvetlen kapcsolatot létesíthet az Egyesület 
Elnökségének egyetértésével, támogatásával.
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(5) A Tagozatok, Körzeti Csoportok Szervezeti és Működési Szabályzatait önmaguk testületi 
döntéssel határozzák meg, azokat az Egyesület Elnökségének bemutatják, és az Elnökséggel 
jóváhagyatják.
(6) Az Elnökség a Tagozat, vagy a Körzeti Csoport képviselője részére a megbízatás 
fennállásának igazolására megbízólevelet ad ki. Az Elnökség e személyeknek az 
ügyintézéssel kapcsolatosan felmerült költségeit -  megállapodás alapján -  az egyesület 
költségvetése terhére megtérítheti.
(7) A Tagozat vagy a Körzeti Csoport megszűnéséről saját hatáskörében dönt, arról az 
Egyesület Elnökségét írásban köteles értesíteni.
(8) Az egyesület körzeti csoportjai:

LEARE Berettyóújfalu-Biharkeresztes Körzeti Csoportja,
LEARE Egyek-Balmazújvárosi Körzeti Csoportja,
LEARE Debreceni Körzeti Csoportja,
LEARE Hajdúsámson Körzeti Csoportja,
LEARE Hajdúdorogi Körzeti Csoportja,
LEARE Hajdúhadház Körzeti Csoportja,
LEARE Hajdúszoboszlói Körzeti Csoportja,
LEARE Hosszúpályi Körzeti Csoportja,
LEARE Püspökladányi Körzeti Csoportja

Az egyesület irodája

25. § (1) Az iroda az egyesület érdekképviseleti, érdekvédelmi, végrehajtó és szolgáltató 
szervezeti egysége, amelynek vezetését az irodavezető látja el.
(2) Az iroda vezetője felett az elnök gyakorolja a munkáltatói jogot.

Az egyesület gazdálkodása

26. § (1) Az egyesület jogi személy, vagyonával önállóan gazdálkodik. Tartozásaiért saját 
vagyonával felel. A tagok csak a vagyoni hozzájárulásukat (tagdíj, önként vállalt befizetés) 
kötelesek teljesíteni.
(2) Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(3) Az egyesület kizárólagosan gazdasági tevékenységet nem végezhet, csak az egyesületi cél 
megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. A 
vagyonát céljának megfelelően használhatja, azt nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok 
részére nyereséget nem juttathat.
Az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági
vállalkozási tevékenységet végezhet.
(4) Gazdasági vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azt 
nem veszélyeztetve, kiegészítő jelleggel -  legfeljebb a civiltörvényben meghatározott 
maximális mértékben -  végezhet azzal, hogy a vállalkozási tevékenység nyereségét a 
közhasznú tevékenysége folytatására köteles fordítani. Gazdálkodása során elért eredményét 
nem oszthatja fel, azt a közhasznú tevékenysége végzésére köteles fordítani.
(5) Az egyesület csak olyan mértékben és olyan típusú kölcsönt, hitelt vehet fel, amely nem 
veszélyezteti közhasznú tevékenységeinek folytatását. Váltót, egyéb hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
(6) Az egyesület küldöttgyűlése fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet esetén köteles a 
lehető legrövidebb időn belül megtenni minden olyan intézkedést, amely a fizetőképesség
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helyreállítását szolgálja. Ez esetben az elnökség és a felügyelőbizottság fokozottan köteles 
egymással együttműködni.
(7) Az egyesület költségvetését a civiltörvényben foglalt követelmények figyelembe vételével 
köteles megállapítani. Egyebekben a gazdálkodására, a könyvvezetésre, a beszámolókra a 
civiltörvényben és a vonatkozó kormányrendeletekben foglaltak az irányadók.
(8) Az egyesület beszámolójára a számvitelről szóló törvény, valamint az annak 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

Egyéb rendelkezések

27. § az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései 
irányadók.
28. § Az alapszabály a Debreceni Törvényszék az egyesület alapszabályával kapcsolatos 
végzésének jogerőre emelkedése napján lép hatályba, amelyet az elnök köteles az egyesület 
honlapján és a hírlevelében közzé tenni. Egyidejűleg hatályát veszti az egyesület 2003. év, 
május hónap 3. napján kelt alapszabálya, az ezt követő módosításaival együtt.
29. § Az egyesület megszűnése esetén a megszűnést követően megmaradó vagyona -  a 
hitelezők kielégítését követően - a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét 
illeti, kivéve, ha a Küldöttgyűlés a megszűnéssel összefüggésben másként ^em'reödelkezik.

Debrecen, 2018. február 21. . ^  Q %> ***

 ...... ..........Q ^
dr. Nagy Sándor elnök %^  V: V  v*

Záradék

Alulírott, a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületének elnöke dr. Nagy Sándor 
igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály 
módosítások alapján hatályos tartalmának.
Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a taggyűlés 23/2014. 07. 03. sz. határozatával 
elfogadott és a 11/2018. 02. 21. sz. határozattal módosított és a legutóbb a 04/2018.02.21. sz. 
határozattal jóváhagyott alapszabály:
1. § c), d) és e) pontjainak,
7. § (1) bekezdés a) és e) pontjainak,
10. § (1) bekezdése, (2) bekezdésének első, második, valamint ötödik mondatai, a (9) bekezdés 
második mondata és a (10) bekezdésének 
Az alapszabály 13. §-a előtti cím és a 13. § (1) bekezdése
14. §-a
15. § (1) és (3) bekezdései
19. §-a előtti cím
21. § (3) és (4) bekezdése
24. § (3) és a (8) bekezdésének módosulása, a (3) bekezdés után pedig új (3)A)-(3)D) 
bekezdésekkel történő kiegészülése, továbbá 
az alapszabály 7. § (1) bekezdés b) pontjában,
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8. § (1) bekezdésének első mondatában,
9. § (1) bekezdés a) pontjában,
10. § (6) bekezdés második mondatában,
12. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés a) pontjában,
13. § (2) és (3) bekezdéseiben,
16. § b), c), db), e), g), h), o) pontjaiban,
18. § (1) bekezdés a) és j) pontjaiban, a (3) bekezdés d) pontjában,
19. § (1) bekezdésében,
20. § (1) bekezdésében, (3) bekezdés c) pontjában, (11), (12) és (14) bekezdéseiben,
21. § (1) bekezdésének első mondatában,
22. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés b) pontjában,
29. §-ban
a taggyűlés kifejezés küldöttgyűlésre módosulása adott okot 

A módosításokat a dőlt betűtípussal szedés jelzi.

Debrecen, 2018. február 21. ^

Tanúk aláírásunkkal igazoljuk, hogy a jelen i______ , ____________
követően, aláírója előttünk írta alá
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