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A Magyar K6rhdzak 6s Rendel6intdzetek Szdvets6ge (tov6bbiakban: Szcivetsdg) alakul6 Koz-
gyril6s6n Alapszab6ly6t a kovetkezokben 6llapitja meg:

I. AlruANos RENDELKnznsnr

1. A Sziivets6g elnevez6se: Magyar K6rhrizak 6s Rendel6int6zetek
Sziivets6ge

2. A Sziivets6g sz6khelye: 3529 Miskolc, Botty6n J6nos rit 5.

A szdkhelyhaszni,latrajogosit6 okirat a jelen Alapszab6ly mell6kletetkepezi.

3. A Sziivets6g c6ljai:

) Az eg6szs6giigyi intdzm6nyi 6rdekek feltdrdsa 6s megjelenit6se a tiirsadalom 6s a

.kozponti 6llami szervezetek fel6.
) Erdekegyezteto szerepkdr v6llal6sa.
) Az eg6szsdgtigyi intezmenyek 6rdekkdpviseletdnek villlal5sa, elsosorban az Orszirggyiiles

6s arurak bizottsdgal a Kormiiny 6s szervei, valamint akozigazgatSs kcizponti szervei
e16tt.

F Az eg6szs6giigyi intdzmdnyi 6rdekek v6delme.
F Jogszabdlyalkot6s kezdemdnyezdse az egeszsegi.igyi int6zm6nyi drdekek 6rv6nyesiil6se

6rdek6ben, az egeszsegiigyi int6zm6nyek mrikrjdds6t drinto jogszabiiyok 6s m6s dllami
d<intdsek tervezeteinek v6lem6nyezese.

) Az egdszs6giigyi intdzmdnyek kozcitti kapcsolatok fejl6d6sdnek elosegitdse.

kovetkez6 terilleteken:
- inform6ci6s rendszer kiepitese a Szcivets6g 6s az egdszsegiigyi intezmenyek,

valamint az egeszsdgiigyi intdzm6nyek egym6s k<izotti viszonylat6ban, az
egdszsdgi.igyiintezmenyekmunk6j6telosegit6adatbazisletrehozisf xa|'

- az eg6szs6gtigyi intezm6nyek vezetoi, alkalmazottai kdpz6s6nek,
tov6bbk6pz6 sdnek, valamint v ezetokdpzds6nek el 6 se git6se ;

- tapasztalatcserdk szervezdse1'
- cin6ll6 kiadv6nyok, publik6ci6k megjelentetdse, cin6ll6 foly6irat kiad6sa;
- eg6szs6giigyi intezmenyr menedzserkepze, szakmai tan6csad6s megszervez6se,

orsz6gos szak6rtoi hal6zat kialakit6sa;
- az egdszsdgiigyi intezmenyek gazdasdgi tevdkenys6gdnek szakmai segit6se, az

egdszsdgi.igy i v allalkozftsok t6mo gat6s a;
- a Szcivetsdg tinrill6 gazdasiryi 6s viilalkozoi tev6kenysdgdb6l szitrmaz6

bev6telek visszaforgat 6sa az egdszsdgiigyi tntezmenyek t6mo gat 6sitr a.

on6ll6 nemzetkozi kapcsolatainak ki6pf tdse.

beliil kiemelten miis drdekszcivetsdgekkel - val6 kapcsolattart6s.

A Szdvets6g c6ljai megval6sit6sa 6rdek6ben gazd6lkod6si tev6kenys6get is folytathat,
v6llalkoz6st alapithat, illetve vrillalkoz6sba tulajdonosk6nt beldphet, pfiyhzhat, 6s egy6b
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t6mogatilsi forriisokat vehet ig6nybe.

4. A Sziivets6g jogr{ll6sa:

A Sztivetseg a Magyar Koztitrsasiig Alkotmiinya 6s egyesi.il6si joga alapjdn l6trejovo 6s
mrikcjdo jogi szemdly.

A Szcivets6g a bir6s6gi nyilv6ntartrisba vdtellel j<in ldtre. A Szcivetsdg felett a tcirvdnyessdgi
feli.igyeletet- az egyesiil6si jogr6l sz6l6 1989.6vi II. tdrv6ny 14. $ (1) bekezd6se alapjtn- az
i.igyeszsdg gyakorolj a.

A Szcivets6g cdljai el6r6s6ben a mddi6k segits6g6t is ig6nybe veheti, c6ljai megval6sit6srinak
elo segitdsd r e alapitv 6ny-t hozhat l6tre.

5. A Sziivets6g pecs6tje:

Korpecs6t, a n6v felttintet6s6vel.

II. A tagsr[gi viszonnyal kapcsolatos rendelkez6sek

1 . A Sz<jvets6gben a kcjvetkezo tagsrigi formrik l6teznek:

A Szcivetsdg alapitrf tagia azon termeszetes vagy jogi szem6lyek mindegyike, akik az
alakul6 kcizgytil6sen kimondt6k a Magyar K6rh6zak es Rendel6intezetek Szcivets6ge
megalakit6siit 6s magukra n6zve k<itelezonek elfogadtrik a jelen Alapszab6lyt, valamint
vrillaljak a Szrivets6g munk6j6ban val6 tev6keny rdszvdtelt.

A Sztjvets6g tiszteletbeli tagia lehet az a Szcivetsdg cdljai kcizritt meghatirozott teriilete-
ken kiemelked5 eredmdnyeket el6rt szem6lyis6g, akit az alapitS tagok egyhangir hatfroza-
tukkal erre felk6mek, 6s a felkdr6st, valamint a Szcivetsdg Alapszabilyat az ily m6don
megv6lasztottak ir6sbeli nyilatkozatukkal elfogadj 6k.

A Sz<ivetsdg rendes tagia lehet brirmely term6szetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi sze-
m6lyisdggel nem rendelkezo szervezet (ogalany) szemdly, aki ir6sbeli nyilatkozatdval a
Szcivets6g Alapszab6lyinak rendelkezdseit mag6ra nezve kdtelezonek elfogadja, 6s akit e
nyilatkozatdnak kelt6t kdvet6 Elndks6gi til6sen az Elnoks6g egyszeni sz6tcibbs6ggel ho-
zott hatarozatixal a Szcivetsdg rendes tagj6nak elfogad. A felv6teli kdrelmet a Szovets6g
F6titk6r6hozkell benyrijtani, a tagsiigi viszony az Elnoks6g ddntds6vel jdn l6tre.

A Szovetsdg prirtoki tagia lehet b6rmely term6szetesjogi szem6ly, illetve jogi szemdlyi-
sdggel nem rendelkezo szervezet aki (amely) fr6sbeli bel6p5 nyilatkozattwal az Szcivetsdg
Alapszab6lydnak rendelkez6seit mag6ra ndzve k<jtelez6nek elfogadja, az AlapszabSlyban
foglalt c6l teljesiildse drdek6ben erkolcsi 6s/vagy b6rmilyen anyagi tlmogatdsftt felaj6nlja,



6s akit (amelyet) a bel6po nyilatkozat6nak keltdt kdvet6 elso elnciks6gi iil6s egyszerii sz6-
tdbbs6ggel meghozott,hatfrozatiwal felveszi a Szcivets6g prirtol6 tagaikozd.

6. A tagfelvdtelrol sz6l6 hatirozatokat irfsba kell foglalni es az frrisbeli hatilrozategy p6ld6-
nyffi a bel6p6 tagnak rit kell adni.

7. A p6rtol6 tagok kiv6tel6vel a tagok (alapft6k, a tiszteletbeli 6s a rendes tagok, a tov6bbi-
akban: Tagok) tagsfgi jogai egyenldk. A Sz<jvets6gklzgyijlesdn egy szavazat illet meg
minden Tagot. Tisztsdgvisel6iil brirmelyik Tag megviilaszthat6.

8. A p6rtol6 tagokat a Szcivets6g kozgyril6s6n taniicsk oz6si, inditvrinyt6teli jog illeti meg.

9. Brirmely alapito vagy tiszteletbeli Tag tags6gi viszony6nak megszrindse eset6n az alapito
vagy tiszteletbeli Tag hely6t a II.3. pont megfelel6 alkalmazdsdval kell betolteni. A meg-
iiresedett alapit6 tagi helyet bet<ilto szemdly - alapit6 taggal azonos jogdlkisri (,,alapit6,,) -
tagk6nt val6 felv6tellhez az alapito tagok egyhangri hatirozatara van sztiksdg.

10. A Szovetsdgben a tagsrigi viszony az alihbiak szerint sziinik meg:

11. A kil6p6si sz6nd6kot a Szdvets6g Elndkslgehez ir6sban kell bejelenteni. A tags6gi jogvi-
szony a bejelentdsnek a szdvetsdghez valo erkezese napj|val szrinik meg.

12. A Sz<jvets6g a rendes 6s a p6rtol6 tagot a kcizgyiilds egyszeni sz6tobbsdggel, mig az alapi-
t6 6s tiszteletbeli tagot egyhangrilag meghozott hatinozatilal akkor zfrhatjaki, ha

megszegte.

13. A tags6gi viszony megsztindse esetdn a Szovets6g Elndks6ge a tagot a nyilv6ntartris6b6l
t<irli.

14. A Sz<ivets6g tagjdnak joga:
a) Rdszt vehet a Szdvetsdg c6ljainak, feladatainak meghatdrozitsitban, az

Alapszabiiy megfogalmazdsitban, a Szcjvetsegszervezet6nek kialakit6s6ban.
Az egydni tag kivdtel6vel v6laszthat es viiaszthat6 a Sz<jvets6s szerveibe.
tiszts6geire
Rdszt vehet a Szovetsdg tev6kenys6g6ben 6s rendezv6nyein, igdnyelheti a
Szrivetsdg drdekkdpviseleti, drdek6rvdnyesitdsi tevdkenysdgdt.
Meghat6rozott feltetelek szerint igdnybe veheti a Szcjvetsd g szolgilltat6sait, illetve
a S zcjvets6gben l6v5 tagok szak6rtelm 6t, tap asztalatait 6 s inform6ci6it.
A Kdzgytil6s hatitrozata alapjin r6szesedhet a Szcivets6g gazdilkoddsi,
v6ll alkozrisi tevdkenysd g6nek nyere s6gdbo l, val amin t az alapitv 6ny r, p fly fnati 6s
egy6b penzbev etelekbol, tiimogat6sokb6l.
Igdnybe veheti a Szrivetsdg 6s tagjai hltal a Sz<ivetsdg tagjai szitmfura
meg6llapitott 6s biztosftott kedvezmdnyeket.
R6szesiilhet a nemzetkozi kapcsolatokb6l szirmazo elonycikb6l.
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c.)

d.)

e.)

f.)

s.)



h.) A Szdvets6gen beltil egy-egy k6rd6sben kisebbs6gben maradt tagoknak joguk van
v6lem6nyiik fjb6li kifejtds6re, elutasit6s eset6n joguk van a kisebbs6gi vdlem6ny
rdgzit6sdre. Az Elnciksdg vagy a Szakbizottsdgok elott kisebbs6gben maradt
v6lem6ny k6pviseloi kdrhetik a k6rd6s felvet6s6t aK6zg5ntles el6tt, de ennek nincs
halaszto hatilly a a Szrivetsdg dcint6seinek v6grehaj t6s6ra,

i.) Javaslatot tehet a Szcivets6get drinto b6rmely kdrddsben, 6s kifog6st emelhet a
S z<ivets6 g b6rmely szervdnek, ti sztsdgvi se loj 6nek j o gszab alyt Alap szab6lyt s6rto
hatfrrozata ellen.

j.) Felvil6gositdst k6rhet a Szdvets6g b6rmely tevdkenysdg6r6l, amelyre annak
szervei, tiszts6gviseloi 6rdemben v6laszolni kotelesek.

i5. A Szcivets6g tagjrinak kotelezettsdge:
a.) Az Alapszabftly tiszteletben tart6sa.
b.) R6szv6tel a Szcivets6g szerveinek munk6j6ban, el6segitve a Szdvets6g cdljainak

k<izcis megval6sft6s6t.
c.) A tagdij befizetdse minden 6v miircius 3l-ig, egy dsszegben 6tutalva a Szcivets6g

sz6ml6jdra.
d.) A Szovets6g vagyondnak meg6v6sa, lehet6s6g szerint gyarapitisa.
e.) Az rinkdnt vfilalt feladatok marad6ktalan teljesit6se,
f.) A sz<ivetsdgi tagsfryhoz m6lt6 szakmai 6s erkolcsi tev6kenysdg folytat6sa.

16. Az alapit6 6s a rendes Tagok kotelesek aKozgyiles 6ltal meghathrozott tagdfjat frzetni,
tov6bb6 kdtelesek tev6kenyen k<jzremrik<jdni a szrivetsdgi c6lok megval6sit6s6ban. A tag-
dij m6rt6kdt alakukiskor az alakul6 k<izgytilds majd dvente az 6ves besz6mol6t elfogad6
kdzgy.tilds hatitrozza meg. A tiszteletbeli tagok tagdijat nem fizetnek.

17. A Sz<jvets6g p6rto16 tagja a Szcivets6gbe tcirtdno bel6p6skor a Tagok egyszeni sz6t<ibbs6g-
gel elfogadotthatdrozat|val anyagi vagy erkolcsihozzdjdrukist koteles teljesiteni a Sz<j-
vets6g r1szdre. A prlrtol6 tags6g 6vente megirjitand6.

18. A Szovets6g Tagjai 6s p6rtol6 tagjai a 16.6s 17. pontokban meghatiirozottakon trilmenoen
to v6b b i ho zzf\ firulfts okat i s te lj e s ithetnek.

19. A Szovetsdg Tagjai - a tagdij fizetds6n tfl - a Szcivets6g tartozdsailrt sajdt vagyonukkal
nem felelnek.

ilI. ASziivets6gszervezete

A kiizgyiil6s

1. A Szdvets6g legfelsobb testtileti szerve a Kdzgytilds, mely a Tagok (alapft6, tiszteletbeli 6s
rendes tagok) osszess6g6b6l 6ll. A Kdzgyrilds dvente legal6bb egy alkalommal tildsezik
(rendes kiizgyiilds).

2. Az Elnok javaslatdra hozott Elnoksdgi hatilrozattal <isszehivhat6 akozgyilds. Amennyiben
akozgyiles tagjainak Il3-6nal eggyel tobb tagja vagy a Feliigyel6 Bizotts6g irdsban- az
cisszehiv6s c6lja ds oka, illetve atewezett napirend egyidejri megjeldlds6vel - az Elnciktol
kdri, a kozgyril6st 30 napon beltil dssze kell hivni (rendkiviili ktizgyiil6s).
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4.

A ktizgytil6s <isszehiv6s6r6l - azidopont, a helyszin 6s a napirendi pontok egyidejti megje-
lol6s6vel - a tewezett idopontot megel6zoen legal6bb 15 nappal, a Szdvets6g F6titk6ra
gondoskodik a Tagok szem6lyre sz6l6 ir6sbeli 6rtesit6se ritj6n.

Amennyiben a Kdzgyril6s nem hatftrozatkepes, a K6zgytil6st legfeljebb 30 (harminc)
napon beliili idopontra, ugyanazon napirenddel ismdtelten 6ssze kell hivni,
Az igy tisszehivott Kdzgytil6s az eredeti napirendi pontok vonatkoz6s6ban hatrirozatkdpes,
ha a tagok tcibb mint a negyede (szem6lyesen vagy k6pviseldje ntjrin) jelen van. A
hatdrozatkeptelen Kcizgyril6s az itt megjelolt feltdtelek eset6n is csak akkor v6lik
hatdrozatkepess6, ha erre a tagok figyelm6t a meghiv6ban elSre felhivj6k.

A Kiizgyiil6s hatfskiir6be tartozik:

elfogad6sa (ide6rtve az adozott eredm6ny felhaszn6l6s6ra 6s feloszt6s6ra vonatkoz6
ddnt6st);

FStitkrir megvdlaszt6sa;

v6kenysdg6nek, valamint a Sz<ivets6g feloszlls6nak kimond6sa;

eszkcizokben val6 kozzetetele szilks6ges.

szakbizotts6gok ldtreh ozasa,

6. A kozgy'til6seket a Szcivets6g Eln<jke, akadtiyoztatdsa esetdn a Fotitk6r vezeti.

7. A Kdzgl'tilfs hatfrozatk6pes, ha szabiiyos <isszehiv6st krivet5en az tildsen a Tagok tcibb
mrnt az 50o/o-a jelen van. A Kozgyrileshatfrozatait - ha az Alapszab6ly eltdr6en nem ren-
delkezik - e gyszeni sz6tcibbsdggel, nyf lt szav aztssal hozza.

A kozgytilds kiz6r6lagos hat6skorebe tartozo kdrd6sekben a jelenl6vo Tagok t<jbb mint %-
es sz6tii b b s 6ggel meghozott i genlo hatftr ozata sztiks6 ge s.

A szem6lyi k6rd6sekrdl sz6l6 hatftrozatokat az Elnciks6g titkos szavazis utjfnhozzameg.

10. A Kozgytil6s hatdrozathozatalfban nem vehet r6szt az a szem6ly, aki, vagy akinek kri-
zeli hozz\tartozoja [Ptk. 685. $ b) pont], 6lett6rsa (a tov6bbiakban egytitt: hozzittartoz6) a
hatdrozat alapjtn

kelt,

5 .

8 .

9.



Nem minosiil el6nynek a kcizhasznri Szdvets6g cdl szerinti juttatrisai keret6ben a b6rki 6l-
tal megkdt6s n6lkiil ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolg6ltatSs, illetve a Szovets6g tital a
tagnak a tags6gi jogviszony alapj6n nyirjtott, Alapszabflynak megfelelo c6l szerinti jutta-
t6s.

Az Elniiks6g

11. A Szovets6g iigyintezo es kdpviseleti szerve a megalakuldskor az 5 (azaz 60 f6b6l 6116
Elndks6g, melynek elndke egyben a Sz<ivets6g Eln<ike is.

12. Az Elnoks6g tagjait akdzgyiles a Tagok sor6b6l titkos szavazas tfijfun,4 (azaz ndgy) 6vre
szolSan (a tovdbbiakban: ciklus) villasztja meg e tisztsdgiikre, a t6rseln<ik kiv6tel6vel. Az
Eln<iks6g tagjaira - bele6rtve az Elncikdt - minden kdzgyril6si tag tehet javaslatot, mig a
Tarselntikre a Magyar Onkorminyzatok Szcivets6ge alapit6 tag tehet inditv6nyt. A
jelciltsdghez a jelenl6v6 tagok 50Yo-a *1 szavazal sziiks6ges. A jeloltek kciziil legtdbb igen
szavazatot el6rt jeltilt lesz az Elndk, Tdrselndk, Elnciks6gi tag. Az Elnciks6g tagtrai
tiszts6giiket t6rsadalmi megbizatilsban tdltik be, munkrijuk6rt kcilts6gt6rit6sben
r6szestilhetnek. A Sz<ivets6g Elncike csak alapit6, illetve tiszteletbeli tag lehet. Az Elnrjk-
s6g tagj6vri ugyanaz a szem6ly folyamatosan csak k6t egymiist k<iveto ciklusban villasztha-
t6 meg. Az Elnoksdg tagjai tevdkenys6gtiket dijazas n6lktil l6tj6k el.

13. Az Elnoks6g tagjai: az Elncik, a T6rselnok, 6s h6rom elnciksdgi tag.

14. Az Eln<iks6g tagSdvh nem v6laszthat6 az a szem6ly, aki a megv5lasztirsitt megel6zo kdt
6vben olyan kcizhasznri szewezetnll t6lt6tt be - annak megszrintdt megelozo k6t 6vben
legallbb egy 6vig - vezeto tiszts6get, amely az adozds rendj616l sz6l6 t<jrv6ny szerinti k<iz-
tartozisffi nem egyenlitette ki. Az Elnoks6g taga, illetve az ennek jelcilt szem6ly k<jteles a
Sztivets6get elozetesen tilekoztatni arr6l, hogy ilyen tisztsdget egyidejrileg m6s kcizhasznri
szerv ezetn€l is betdlt.

15. Az Elndksdg hatriskcirbe lnartozlk:
a.) Javaslat a rendes 6s rendkfvtili Kcizgytil6s osszehivdsfra,6s javaslat a Kcizgyril6s

napirendj6re.
b.) A Sz6vets6g tev6kenys6g6nek szervezlse, irftnyitdsa
c.) A Titk6rs6g Szervezeti ds Mtik<id6si Szab6lyzatfunak, a Feltigyelo Bizottsdg, a

Szakbizottstigok, Szakkolldgiumok 6s aTagozatok Ugyrendj6nek elfogadilsa,
d.) A F6titkar, a Szakbizottsdgok, Szakkoll6giumok, Tagozatok vezetoj6nek

kinevez6se, felment6se 6s felettiik az alapvetS munk6ltat6i jogok gyakorl6sa,
e.) A Tagozatok Szakkolldgiumok 6s Szakbizottsdgok l6trehoz6siinak

kezdem6nyezdse, a Szakbrzotts6gok 6s Szakkolldgiumok szemdlyi osszet6teldnek
meg6llapit6sa.

f.) A nemzetkozi kapcsolatok ldtesit6se,
g.) Az 6ves kdlts6gvet6s megdllapitiisa
h.) Az Elndksdg hat6skor6be tartozik minden olyan iigy, amelyet a Kozgyulds ruh6z

16, illetve amelyet jogszabfiy, az Alapszabfiy, vagy belso szabfiyzat nem utal m6s
hat6sk<ir6be.



16. Az Eln<lks6g a fentieken trilmen6en minden - a Sz<jvetsdg c6ljai el6r6se 6rdek6ben sziik-
s6ges - olyan feladatot ell6t, amelyet az Alapszabily a hatSskdrdbe utal, vagy nem utal a
kozgyril6s kizftrolagos hat6skcir6be. Dcjnt6s eirol, intezked6seirol a kcivetkezo Kcizgyrilfsen
az Eln<iksdg kciteles beszdmolni.

17 . Az Eln6ks6g szi.iksdg esetdn - de 6vente legal6bb n6gyszer - tart iil6st, melyet az Elncik
hfv cissze. Az Elnciks6g iil6s6re minden Elndks6gi tagot a napirend kozl6s6vel rigy kell
meghivni, hogy a meghiv6k elkiild6se 6s az iil6s napja kdzcitt legalibb 15 nap idokcjznek
kell lennie.

18. Az Elnciksdg valamennyi tagjrlnak jelenl6tdbenhatdrozatk6pes. Hatirozatait - ha az Alap-
szabfly kivdtelt nem tesz - egyszeni sz6tdbbs6g gel hozza meg. A hatfuozathozatalilban
nem vehet r6szt az a szem6ly, aki vagy akinek kdzeli hozzifiartoz6ja [Ptk. 685. $ b)
pontl, 6lettiirsa (a tov6bbiakban egytitt: hozzfiartozo) a hatfrozat alapjan kcitelezettsdg
vagy felelossdg al6l mentesiil, vagy b6rmilyen miis elonyben rdszesiil, illetve a megkoten-
do jogiigyletben egy6bk6nt 6rdekelt. Nem min6siil elonynek a kcizhasznf Sz6vets6g c6l
szerinti juttat6sai keret6ben, a b6rki 6ltal megkritds n6lkiil igdnybe veheto nem pdnzbeli
szolgfltatds, illetve a Sztivets6 g 6ltal a Tagnak a tags6gi jogviszony alapjin nyrijtott, Alap-
szabrilynak megfelel6 c6l szerinti juttatiis.

19. Egyebekben az Elnoks6g maga iilapitja meg Ugyrendj6t, amelyet 6 h6napon beliil koteles
j6v6hagy6s vdgett bemutatni a krizgyril6snek.

20. Az Elnciksdg tagjai a Szdvets6g vezet6s6t az llyen tiszts6get bet6lt6 szemdlyektol elv6rha-
t6 fokozott gondossriggal kotelesek ell6tni. A jogszab6lyok, az Alapszabdly, 6s a Kozgyri-
lds rlltal hozott hatfrozatok, illetve kdtelezettsdgeik v6tkes megszeg6s evel az Szcivets6g-
nek okozott k6rok6rt a polg6ri jog szabrilyai szerint felelnek.

21. Megsztinik az Elnciks6g tagjainak megbizisa:

22. Az Elndks6g b6rmely tagja tisztsdg6rol b6rmikor lemondhat, azonban ha a Szovetsdg
mrikodok6pessdge ezt megkivdnja, a lemond6s csak annak bejelent6sdt6l szitmitott hatva-
nadik napon v6lik hat6lyoss6. Kiv6telt jelent ez al6l, ha aKozgyiiles a lemondott Elnciks6-
gi tag hely6re l6pri rij tag megv6lasztdsttrolmtr eztmegelSzoen gondoskodott. A lemondils
hat6lyoss6 valasaig a lemondott Elnciks6gi tag ahalaszthatatlan drintdsek meghozatalitban,
illetve azilyen int6zked6sek megt6tel6ben kciteles rdszt venni.

23. Az Elnok feladata ktilcincisen:
a.) A K<izgytil6s es az Elndks6g mrik<jd6s6vel kapcsolatos iigyek irinyiti,r;a, az

elnoks6gi ril6s, 6s aKozgyiles vezetdse.
b.) A Szovets6g k6pviselete.
c.) D<int6s az Elndks6g k6t iildse krizritti idoszakban halaszthatatlan int6zked6st

igdnylo tigyekben. Dtjntdseirol az Elndksdg soron kdvetkezo i.il6sdn koteles
besz6molni 6s ut6lago s jovahagyast k6rni.



d.) Az Elnciks6g iil6seinek <isszehiv6sa.
e.) Kapcsolattartiis m6s sz<ivets6gekkel, illetoleg t6rsadalmi, 6llami gazd6lkod6

szervezetekkel.
f.) Int6zkedds 6s dont6s a Kdzgyiil6s vagy az Elndkseg altal hatdsk<ir6be utalt

i.igyekben.
g.) A munk6ltat6i jogok gyakorldsa a Fotitk6r felett az egy6b, a Szdvetsdg tov6bbi

alkalmazottai felett minden munk6ltat6i j og vonatkoz6s6ban.

24. A Trirselncik jogosult az Eln<ik megbizflsa alapjdn a teljes koni helyettesit6s6re illetve
kiemelten az dnkorm 6ny zatokal val6 kapcsolattartdsra.

Feliigyel6 Bizottsrig

25. A Feltigyel6 Bizotts6g <in61l6 d<int6si joggal rendelkez6, fiiggetlen testiilet, mely ElnokbSl
6s 2 (k6t) tagb6l6ll.

A Kcizgyril6s 61tal vtlasztott Feltigyelo Bizotts6g feladata:
a.) aKozgpil6si 6s az Eln<jks6gi hat6rozatok vdgrehajt6sa ellen6rzdse,
b.) ellen6rzi:
c.) a Szdvetsdg 6s Szervei alapszab|lyszeni mrikod6s6t,
d.) a p6nziigyi gazdalkod6s rendjdnek megtart6s6t.

A Feltigyel6 Bizottsiig Tagjai tiszts6gi.iket t6rsadalmi megbizatiisban lariak el,
megbizatdsuk 4 (n6gy) 6vre sz6l.

A Feliigyelo Bizotts6g jogai:
a.) betekint6si jog illeti meg a Sz<ivets6g valamennyi iratdba,
b.) inform6ci6t k6rhetnek a Szdvets6g b6rmely szervdtol,
c. ) felel6 s s eggel kizftr 6Iag a Kdz gyril 6snek tartozik.
d.) A Feliigyelo Bizotts6got a Szovets6g iigyeiben int6zkeddsi jog illeti ffieg,

szabfllylalans6g eset6n jelz6si krjtelezetts6gi van az Elndks6g fel6. Amennyiben az
6szlelt szab|Iyalans6got ennek ellendre nem sztintetik meg, a Feliigyelo Bizottsrig
kezdem6nyezi a Rendkfviili K<izg1'ri16s osszehiv6sSt.

e.) A FeliigyelS Bizottsrig mtikcid6sdvel kapcsolatos r6szletes szab6lyokat az IJgyrend
tartalmazza. melyet az Elnciks6g fogad el.

281A. A feliigyelobizottsirg mtikod6s6nek rendjet az lJgyrend szabiiyozza, amelyet - illetve
amelynek m6do s it6sa it - a Kozgyril 6s hagy j 6v6.

26. Az ellenorzo bizotts5gi taggit megvdlasztott szem6ly az fj tiszts6ge elfogad6s6t6l
sz6mitott tizencit napon beli.il azokat a szervezeteket, amelyekndl mftr fehigyelo bizottsdgi
tag, ir6sban tiil ekoztatni kclte les.

27. Nem lehet a Feliigyelo Bizotts6g elncjke vagy tagSa

bizathsin kiviili m6s tev6kenys6g kifejt6s6re ir6nyul6 munkaviszonyban vagy munka-
vegzesre ir6ny'ul6 egy6b jogviszonyban 6ll, hajogszabdly m6sk6pp nem rendelkezik,



ti juttat6s6b6l r6szestil - kiv6ve a b6rki 6ltal megkcit6s n6lktil igdnybe veheto nem
pdnzbeli szolgiitatitsokat, 6s a t6rsadalmi szervezet altal tagjrinak a tagsrigi jogviszony
alapjan nyrijtott, l6tesft6 okiratnak megfelel6 cdl szerinti juttat6st.

Szakbizottsf gok:

28. Alland6 6s eseti szakbizotts6gokat a Kdzgyftlds hozhat l6tre. A Szakbizotts6gok a
Sz<ivets6g javaslattevo, v6lem6nyezo es szak6rt6i szervezetei. A Szakbizotts6gok tagjait 6s
tisztsdgviseloit az Elnciks6g vfiasztja 6s menti fel. A Szakbizottsdgok munk6j6ban -

szavazatijog n6lkiil - a Sz<ivets6g valamennyi tagja r6szt vehet.

29. A Szakbizottsflgot a Szakbizotts6g Eln<ike hivja <issze. Az ril6s akkor hatftrozalkepes, ha a
tagok tcibbs6ge jelen van. A Szakbizotts6g hatfirozatait egyszeri sz6tobbs6ggel hozza,
munk6j6t az elncjk vezeti.

30. A Szakbizotts6gok tev6kenys6gi.ik r6szletes szab6lyait tartalmaz6 igyrendet k6szitenek,
melyet jovithagyhsra az Elnciksdgnek nyrijtanak be. A Szakbizotts6gok munk6j6t a
sz<ivetsdg Elnoke riltal felk6rt szak6rtokb6l 6116 Szakkoll6gium segitheti.

31. A Sz<ivets6g 6lland6 szakbizottsdgai a Sz<ivets6g tagjait 6rint6 szaktertiletek ment6n
johetnek l6tre, fgy kiilcin<isen k<ilts6gvet6si, gazdiilkod6si, orvos szakmai, asszisztensi 6s
besz6llit6i teriileteken.

Szakbizottsf gok elniikei:

32. A Szakbizotts6gok elnokeit az Elnoksdg nevezikr, szewezik a Szakbizotts6gok munk6j6t.
Vezetik a szakbizotts6g iildseit, a szakbizotts6gok dokumentumait tov6bbitj6k az Eln<iks6g
rdszdre.

Tagozatok:

33. A Szdvets6g azonos szinten l6vo tagjai, hasonl6 int6zm6nyeiTagozatokat hozhatnak ldtre.
A Tagozatok mrikcid6siik belso szabtiyait maguk allapitjak meg, melyet az Elnoks6g hagy
j6v6. A tagozatok elnokeit atagozattagtrai v6lasztj6k meg.

34. A Szovetsdg tagozatai lehetnek p6ld6ul: Alapell6t6si, szakrendel6i, v6rosi k6rhizi, megyei
korhdz| mag6nk6 rh 6zi tago zat.

Tagozatok elniikei:

35. A Tagozatok Elncjkei szervezik a Tagozatok munk6j6t. Vezetik a Tagozat tildseit, a
Tagozat dokumentumait tov6bbitj6k az Elncjksdgreszere. ATagozatok Elndkeit aTagozat
tagjai v6lasztj6k meg.

Tiszts6gvisel6k:

36. A Szdvets6g k6pviselet6re 6nilll6an az Elnok 6s a Fotitk6r jogosult. Az Elnok a kdpviseleti



jogosults6g6t esetenklnt vagy az igyek meghatfrozott csoportj 6ra n6zve az Eln<iksdg
tagjaira fitruhazhat1a.

37. A Szcivetsdg szerveire 6s tiszts6gvisel6ire alkalmazni kell az dsszef6rhetetlens6s
szabfiyait a Ptk. szabiiyai szerint.

38. A Szcivets6g nevdben alfiirisra az jogosult, akit jogszabtiy, bels6 szabiiyzat vagy eseti
megbizits, alapjrin az Elncik allirtsi joggal ruhaz fel. A kcitelezetts6gvdllalist 6s
utalvftnyozrisi joggal kapcsolatos k6rddsek szabillyozits6t bels6 szabillyzatban kell
rosziteni.

39. A Szrivets6g tiszts6gvisel6i:
a.) A Szcivets6g Elncike (tovribbiakban: Elncik),
b.) a Szcivetsdg Trirseln<ike (tov6bbiakban: T6rselncjk),
c.) a Szcivets6g F6titkara (tov6bbiakban: Fotitk6r).

4 0. A ti szts6 gvi se l6k kcizcitti munkame go szt6s alapelveit az lJ gyr end tartalmazza.

Titkirsfg:

41.A Szovets6g 6s szervei szakmai munkrijrit a Titk6rs5g segiti, ellatja az ezzel
kapcsolatos adminisztriici6s, koordin6ci6s, vdgrehajt6 ds kdpviseleti feladatokat.

a.) A Titk6rs5gi feladatokat munkaviszonyban rill6 alkalmazottak es megbizits alapjiin
foglalkoztatottak l6d rik el.

b.) A Titk6rsrigot a F6titkdr vezeti.
c.) A FotitkSr feladata:

a Szovetsdg szakmai munk6jrinak irfunyitfsa,
aKozgyiiles, az Elnciksdg 6s az Elncik 6ltalritruhdzottfeladatok ell6t6sa.
a Titk6rs6g vezetdse,
a S zcivets6 g szerv ezeti mriko do k6pe s sd g6nek b izto sf t6sa,
kapcsolattart6s a Szakbizotts6gok Eln<ikeivel 6s a Szcivetsdg tagjaival,
a Kcizgyrilds 6s az Eln<iks6g til6seinek el6kdszitdse s dontdsek
vdgrehaj tiisdnak szervez6se,

- irfnyitja a Sz<jvets6g mrikod6s6vel kapcsolatos i.igyviteli 6s iigykezeldsi
feladatokat az arra vonatkoz6 szab6lyok betart6sa mellett,

- iranyitja a Sz<ivets6g gazd6lkod6s6val kapcsolatos feladatokat.
d) A F6titk6r cin6ll6an jogosult a Szrivets6g k6pviseletdre.

42. A Titk6rs6g mtikcid6sdnekszabilyaitaSzervezeti 6s Mrikcjd6si Szabiiyzattartalmazza. Az
Elnok - a Fotitkdr egyetertds6vel - egyes szakteri.ileten dolgoz6 munkat6rsaknak
titk6ri meebfz6st adhat.

43. A Titk6rs6g dolgoz6i tekintet6ben az egydb munk6ltat6i jogot a F6titk6r gyakorolja.

1 0



2.

a-).

1 .

IV. A sziivets6g k6pviselete

Az Elniik a Szcivetsdg k6pviseloj e. Az Eln<ik kdpviseli a Szovetsdget harmadik szem6-
lyekkel szemben, valamint bfr6sdgok 6s mds hat6s6gok elltt. Ezt a jogk6r6t az igyek
meghatdtozott csoportj 6ra n6zve az Elnciks6g mds tagaira fltruhazhatja. Az Elncik
egyszem6lyben, 6n6ll6an jogosult a Szcjvets6g nevdben nyilatkozatot tenni 6s al6imi. At-
ruh6zott jogkdr<ikben a nyilatkozat 6rv6nyesitds6hez k6t kdpviseleti jogk6nel felruh6zott
elnciksdgi tag egyiittes al6ir6sa szi.iks6ges.

A Sz<ivets6g frrisbeli k6pviseletdre az Elncik 6s a Fotitkrir akkdnt jogosult, hogy az el6irt,
elonyomott vagy el6nyomtatott szrivets6gi nev al6 <jndll6an irja ala a nevdt, a hiteles ala-
irrlsi nyi I atk ozatinak megfelel 6 en.

A Sztivetsdg bankszriml6ja feletti rendelkezdsi jogot az Eln<ik, illetve a Fotitk6r brirmely
elnriksdgi taggal egyiittesen gyakorolj a.

V. ASziivets6ggazdfllkodfsa,mtikiid6se

1. A Szclvets6g indul6 vagyonnal nem rendelkezik, a miikod6s6hez szriksdges kolts6geket a
tagdijakb6l 6s az esetleges adomiinyokb6l, illetve rendezvdnyei bev6tel6b6l kivrinia fedez-
ni.

2. A Sz<ivetseg rcgziti, hogy a t<irv6nyben 6s a jelen Alapszabiiyban rlgzitett kcjzhasznri
tev6kenys6get folytat, tovdbbdbiztosftja, hogy tagjain kivril m6s is rdszestili6n szolsfitat1-
saib6l.

3. A Szdvetsdg besoroldsi kateg6ri6j a: klzhasznri szervezet.
A Szcivetseg altal vlgzendo k<izhasznri tev6kenysdg az 1997. 6vi CLVI. tv.26. $ c)
bekezd6se alapjitn:

1. eg6szs6gmegorzds, betegs6gmegelozds, gy6gyito-,
kenysdg,
2. szo cifllis tev6kenys6 g, c saliidse git6 s, ido skorriak gondozilsa,
3. tudom6nyos tevdkenys6g, kutatiis,
4. nevel6s ds oktat6s, k6pess6gfej leszt6s, ismeretterj eszt6s,
1 1. h6tr6nyos helyzetri csoportok t6rsadalmi esdlyegyenl6s6gdnek eldsegit6se,

A Szcivetsdg cdljai megval6sitisa, gazdasrigi felt6teleinek biztosit6sa drdekdben gazdas6gi-
v6llalkoz6si tev6kenys6get is folytathat, amely azonban nem lehet a Szovets6g f6
tev6kenys6ge. A Szcivets6g v6llalkoz6si tev6kenys6get csak kcizhasznri c6ljainak
megval6sit6sa 6rdekdben, azokat nem vesz6lyeztetve vegez. Gazdrilkoddsa sor6n el6rt
eredmdny6t nem oszthatja fel, azt a szrivets6gi c6lokban megfogalmazotttevekenys6gekre
hasznllja fel. Amennyiben a Sztivetsdg befektetdsi tevdkenys6get v6gezne, Ki)zgy,iter.
krjtele s b efektet6s i szab fiy zatot k6sziteni 6 s elfo gadni.

A Szcivets6g biirmely c6l szerinti juttatris6t palydzathoz kcitheti. A palydzat nem
tartalmazhat olyan feltdteleket, amelyekb6l az eset cisszes kcjrtilmdnyeinek

1 1
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mdrlegel6s6vel - megrillapithat6, hogy a piiyinatnak elore meghat6ro zott nyefiese van
(szinlelt pSlyazat). Szinlelt piiyazat a c6l szerinti juttat6s alapjriul nem szolgillhat.

A Sz6vets6g dsztcindijat 6s egyszeri tdmogatrist is nyfjthat, valamint a szcivets6gi c6lok
mind hatdkonyabb megval6sftiisa drdekdben fb- 6s melldk6lkisri alkalmazottat is
foglalkoztathat.

A Szcivets6g 6vente ddnt a cdljai k<izcitt felsorolt feladatok v6grehajtiisrihoz felhaszn1lhato
plnzeszkoz<jk mdrt6kdrol, felosztdsuk m6dj6r6l, egy6b t6mogat6s nyujtds6r6l.

A Szcivets6g mrikcid6ser6l a krilcin jogszabttlyok el6ir6sai szerinti iizleti kiinyveket kell
vezetni 6s azokat az ljrzlet6v vdgdn,le kell zirni. Az izletev v6g6vel a k6pvisel6 a Szcivet-
seg gazdiikodrisrir6l akozgytiles szitmfra m6rleget, a gazdilkod6s eredm6nydrol vagyon-
kimutat6st k6szit.

9. A Sztivetsdg kciteles a cdl szerinti tevdkenysdg6b6l, illetve vrlllalkoziisi tev6kenys6g6b6l
szttrmazo bevdteleit 6s riiforditrisait elkiiliinitetten nyilvdntartani, egyebekben a rcft
ir6nyad6 kdnywezet6si szabiilyokat kell alkalmazni.

10. A k<izgyileskizir6lagos hat6skor6be tafiozik annak eldcintdse, hogy a keletkezett nyeresd-
get, illetve annak mely rdsz6t hogyan haszniija fel, figyelemmel arra, hogy a Szcivetsdg
tevdkenys6g6bol szirmaz6 nyeres6g nem oszthat6 fel, az csak a jelen Alapszabiilyban
r o gzitett tev6kenys 6 gre fordithat6.

1 1. A Szcivetsdg kcizvetlen politikai tev6kenys6get nem folytat , szewezete prirtokt6l fiiggetlen
6s azoknak anyagi tiimogat6st nem nyrijt, illetve azoktol t6mogat6st nem kap, tov6bb6
orszitggyil6si 6s megyei, valamint fov6rosi <inkorm6nyzati kdpviseldjelciltet nem 6llit, 6s
nem tiimogat.

12. A Szcivets6g mtikod6s6vel, szolgiitatfusai igdnybev6tele m6dj6val, beszdmol6i kcizl6sdvel
kapcsolatosan a nyilvfnossligot biztositla, egyreszt a jogszabirlyokban meghatilrozott m6-
don (kozzet6teli kcitelezetts6g), m6sr6szt az Alapszabalyban szabillyozott irat-betekintdsi
6s felvilSgosft6s-adiisi jog rcigzit6sdvel. Amennyiben ezen szabiilyokkal sem val6sulna
meg a nyilv6nossdgbiztosittna,ugy a Szovetsdg v6llalja, hogy a jogszabitlybanrogzitett
kcirben orsziigos sajt6 ritj6n megjelentett kcizlemdnyben teszi kozze ezen adatokat.

13. A Szcivetsdg kciteles dvente kiizhasznrisrigi jelent6st (6ves besz6mol6t) k6szfteni,6s biz-
tositani kell annak b6rki 6ltali hozziferhetos6gdt (betekint6s6t 6s saj6t kciltsdg6re mdsolat
k6szitdsdt).
A kcizhas znir s 6gi j e I ent6 s nek tartalmaznia ke I I :

minyzattol, a kisebbs6gi telepiildsi cinkorm6nyzattol, a teleptil6si cinkormiinyzatoktir-
sul6s6t6l, az egdszsegbiztosftSsi cinkormiinyzattol6s mindezek szerveit6l kapott t6mo-
eat6s mdrtdk6t:

8 .
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szegdt;

A kdzhasznris6gi jelentdsbe b6rki betekinthet, abb6l

l4' A Szdvetsdg Elndke kdteles gondoskodni a kcizhas znu szewezet mtikciddsdvel kapcsolato-san keletkezett iratokba vakf betekint6sr6l, illetve azokrol felviliigositrist adni. Az ira-tokba val6 betekint6s irrinti igdnl't (k6relmet) ir6sban kell az Elncik r6sz6re megkiildeni.Az Elncik kciteles brirmely jogszab6ly 6ltal felhatalmazott szerv vagy szemdly dltal k6rtiratbetekint6st haladdktalanul; egydb esetekben az iratbetekintdst kdrrivel t<jrtent megiilla-pod6s szerinti hatdrid6ben, illetve jogszabiiy vagy hat6s iryi hatfrozat altal elofrt hat6rido-ben teljesiteni. Az Elnctk kciteles az iratbeteLintesiot ki.ilcin nyilvrintart6st vezetni, melybolmegrillapithat6 a kdrelmezo neve, a k6rt irat megnevezdse, a kdrelem 6s teljesit6s6nek ide-je.

tt 
t-^:.1.Yt^?,:.,::1T"ly:it. B.gv"1"T rijsrlgi6n kereszttil nyilv6nossdgra hozza aSzcivetsdg szolgiitatdsainak igdnybevdteli mldjTt, a tLmogatasi lehetosdgeket, mrikcjd6s-r"*oa?r^,1 

ffrrt; ;;"#;:p6nztigyi besziimol6t. A Szcivets6g 6ltal nyujtott c6l szerinti iuttatiisok brirki dltal

besziimol6t.
saj rit kOltsdg6re miisol atot ke szithet.

r Jutmegismerhet6k.

16. A Szcivetsdg vagyona a megsztinds kiv6tel6vel nem oszthat6
Tagok 2/3-os hatfuozat|val kiv6rasztott, hasonl6 kdzhasznri
rendelkez6s6re kell bocs6tani a Szcivetsdg vagyonfit.

fel. A megsztindse eset6n a
c6lra ldtrehozott alapitv6ny

Az alapittts kdltsdgeit az alapito tagok egymris k<izcitt egyenl6 ar[nyban elolegezik meg, 6snyilviintartiisba v6tel6t kcivetoen a kcilts6gek a Sz<ivetsdgeiierhelik.

Az Alapszabalyban nem szabitlyozott k6rddsekben a mindenkor hatalyos jogszabillyok, els6-sorban az egyesiil6si jogr6l s2o161989. 6vi II. tcirvdny, a Polg6ri Torv6nyk<inirur6l szbl6 1959.
l::ll:_t:ltdny, 

valamint akozhasznti szerve zetekrol szol6 t997. dvi CLVI. icirveny rendelke-zeser az ranyadok.

A jelen Alapszabiiyt a Szdvetsdg a 2009.
sdn fogadta el.

Miskolc, 2009. november 27.

vI. Zir6 rend.elkez6sek

november 27. napjfun megtaftott alakul6 klzgyiile_

/",il //W
i a Sdvetsdg Elncike
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