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A DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 

A L A P S Z A B Á L Y A  

2005. szeptember 17. 

 

 

A MAGYAR VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2005. április 

24. napján tartott Országos Küldöttközgyűlése a 4/2005. sz. határozatával a Szövetség 

szervezeti átalakulását határozta el. Ennek a döntésnek alapján a Vácott és tágabb 

környezetében élő vak és gyengénlátó emberek elhatározták önálló társadalmi szervezet 

(egyesület) létrehozását és megalkották az alábbiak szerint az Egyesület Alapszabályát. 

 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

Az egyesület neve: DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 

 

1. Rövid neve: DULÁTE 

2. Székhelye: 2600 Vác, Földváry tér 14. 

3.  Működési területe: Vác város és vonzáskörzete 

4.  Bélyegzője: kör alakú, körben futó szélfelírattal az Egyesület neve, középen az 

alapítás éve: 2005. 

5.  Az Egyesület jogállása: 

Az Egyesület jogi személyiséggel rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amely 

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt. 

 

II. 

 

AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE;  

KÖZHASZNÚSÁG 

1.) Az Egyesület célja 

 

Magyarország Alaptörvényében  a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 

törvényben, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben,  a tankönyvpiac rendjéről szóló 

2001. évi XXXVII. törvényben, a Szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben,  a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXCI. törvényben, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvényben, a Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
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biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben, valamint a fogyatékosok jogairól szóló 

ENSZ egyezményben meghatározott jogok vakok és gyengénlátók (a továbbiakban: 

látássérültek) körében történő megvalósulásának  elősegítése,a látássérült emberek szociális 

biztonságának, közösségekbe beillesz-kedésének, sokoldalú rehabilitációjának, aktív, 

önrendelkezésen alapuló önálló életvitelének, , jogaik érvényesülésének elősegítése, 

fogyatékosságukból eredő sajátos szükségleteik kielégítésének előmozdítása,  érdekeik 

képviselete, védelme, érvényesítése; az Egyesület tagjainak társadalmi összefogása. 

 

 

2.) Az Egyesület az alábbi közfeladatok megoldásában vesz részt lehetőségei 

függvényében: 

 

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi, rehabilitációs 

tevékenység - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ 1) és (4)  valamint  23.§ (5) 17. pontja; az egészségügyről szóló 1997. 

évi CLIV. törvény 35.§ (2) e) pontja, a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 21. §-a;  

- szociális tevékenység, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatások  - Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 8. 

pontja valamint szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 57. és 64. §-a, 

-  helyi közfoglalkoztatás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 12. pontja,,  

- sport – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § d és e pontja, 

- nevelés,oktatás, képességfejlesztés, szakképzés - 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet. 

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról,  a szakképzésről szóló1993. évi LXXVI. 

törvény1.§ d) pontja; 

- ismeretterjesztés, kulturális tevékenység - Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 7. pontja, 

- hátrányos helyzetű csoport társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 6.§ (1) a), a fogyatékos személyek 

jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 1998. évi XXVI. törvény 19.§, az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 12003. évi 

CXXV. törvény értelmében 

 

3.) A közfeladatok megvalósítása érdekében az Egyesület különösen az alábbi 

közhasznú tevékenységeket, feladatokat oldja meg: 

Felméri a működési területén élő látássérültek helyzetét. 

Figyelemmel kíséri és segíti működési területén a látássérültek érdekeit szolgáló állami és 

társadalmi tevékenységet. 

Törekszik a látássérültek aktivitásának felkeltésére, elősegíti nevelésüket, munkaképességük 

fejlesztését, munkába állásukat, feladatának tekinti művelődésük ösztönzését, segítését. 

Minden eszközzel igyekszik ösztönözni és segíteni a látássérültté válókat abban, hogy új – 

látássérültként is ellátható – szakmát tanuljanak, annak érdekében, hogy a látássérülés miatt ne 

romoljon jelentősen társadalmi, vagyoni helyzetük. 

Elősegíti, szervezi a látássérültek pihenését, üdülését, szabadidejük kultúrált, társas emberi 

kapcsolatok kialakulását eredményező eltöltését. 

Segítséget nyújt a látássérültek egyéni helyzetének javításához, jogos érdekeik érvényre 

juttatásához, mint fogyasztók érdekvédelméhez, jogaik megvédéséhez, érvényesítéséhez. 
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A látássérültek számára anyagi támogatást, kedvezményes juttatásokat, szolgáltatásokat 

szervez és nyújt lehetőség szerint (gyógytorna, szállítás, személyi segítés, segélyezés, 

foglalkoztatás, képzés, üdültetés, klubtevékenység stb.) 

Formálja a közvéleményt, a társadalom tagjainak gondolkodásmódját és magatartását. 

Tájékoztatókat, kiadványokat bocsáthat ki. 

Támogatja és szervezi a látássérültek állapotfenntartó, kondicionáló, testedző és 

sporttevékenységét. 

Támogatja kiadványok, kiállítások, bemutatók, találkozók, táborozások szervezését és segíti a 

látássérültek művészeti és alkotótevékenységét. 

Szorosan együttműködik a működési területén önkormányzatokkal, polgármesteri hivatalokkal, 

kistérségi önkormányzati szerveződésekkel, a háziorvosi szolgálattal, családsegítőkkel és a 

különböző fogyatékossággal élő emberek szervezeteivel, intézményeivel, munkájához kéri 

ezen szervezetek közreműködését. 

Együttműködik a kormányhivatalokkal, , oktatási-nevelési , egészségügyi intézményekkel, a 

védőnői hálózattal. Megállapodás, vagy tagsági viszony alapján részt vesz a látássérültek 

megyei, regionális, országos hatáskörű érdekérvényesítő (érdekvédelmi) szervezeteiben. 

(egyesület, szövetség). 

Nemzetközi kapcsolatokat épít  cél szerinti tevékenységeinek megvalósítása érdekében. 

 

4.) Az Egyesület céljait és feladatait a működési területén élő bármely személy nem 

csupán tagjai javára látja el, az egyébként meghatározott feltételek esetén részesíti őket 

közhasznú szolgáltatásaiból. Az Egyesület hatáskörrel bíró vezető testületeinek döntése 

alapján tagjait előre meghatározott kedvezményekben részesítheti. 

 

5.) Az Egyesület a II/2. pontban írt feladatokat működésének személyi, tárgyi és pénzügyi 

feltételeinek függvényében, az érdekkörébe tartozó emberek szükségleteinek figyelembe 

vételével, fokozatosan valósítja meg. 

 

III. 

AZ EGYESÜLET TAGJAI 

 

1.)  Az Egyesület tagjai lehetnek: természetes és jogi személyek. 

a) Az Egyesület teljes jogú tagjai lehetnek azok a természetes személyek, akik igazoltan 

gyengénlátó, vagy vak emberek és az Egyesület céljával egyetértenek, részt kívánnak 

venni feladatainak megvalósításában és ebbéli szándékukat kifejezésre juttatják. 

b) Az egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes vagy jogi személyek, továbbá 

jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek tevékenységükkel 

és/vagy anyagi hozzájárulásukkal az egyesület céljának megvalósulását rendszeresen 

kívánják segíteni, ha kinyilvánítják egyetértésüket az egyesület céljával, 

hajlandóságukat a pártoló tagsággal járó kötelezettségek teljesítésére. 

2.) Csak az Egyesület teljes jogú tagjai részesülhetnek olyan kedvezményekben , 

juttatásokban, amelyet a kedvezményt, juttatást felajánló kifejezetten látássérültek 

számára ajánl fel. A pártoló tag a közgyűlésen tanácskozási joggal vesz részt.  A jogi 

személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok jogaikat 

képviselőjük útján gyakorolják. 

 

3. Az egyesületi tagság  a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik. 

 

4. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 
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5. Az egyesületi tagság megszűnik: a tag kilépésével (indok- megjelölése nélkül kiléphet, 

tagsági viszonya a kilépést bejelentő írásbeli nyilatkozatának az egyesület vezetőségéhez 

érkezése napján szűnik meg), halálával, a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével, a 

tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, , valamint kizárással. 

 

6. Az egyesület a tagsági jogviszonyát harmincnapos határidővel írásban felmondhatja 

annak, aki a közgyűlés által előírt tagdíjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére az 

esedékességtől számított hat hónapon át nem tesz eleget. 

 

7. Az egyesület közgyűlése bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv 

kezdeményezésére – kizárási eljárás lefolytatása eredményeként - kizárhatja a tagok 

sorából azt a tagot, aki jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési 

határozatot súlyosan vagy ismételten sért, az egyesület céljával összeegyeztethetetlen 

magatartást tanúsít – különösen azt,aki az egyesület munkájában huzamosabb ideig – 

neki felróható okból – nem vesz részt, vagy közösségellenes magatartást tanúsít, vagy 

akit a bíróság szándékos bűncselekmény miatt szabadságvesztésre ítélt.   

 

8. A kizárási eljárásban a vezetőség meghallgatja a tagot és – amennyiben úgy dönt . a tag 

kizárását javasolhatja a közgyűlésnek.  A közgyűlés az érintett tagot . kérésére zárt 

ülésen meghallgatja és ez alapján dönt a kizárásról. 

 

9. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 

indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, 

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

közölni kell. 

 

10. A tagok jogai: 

a) A teljes jogú tagok a közgyűlésen szavazati, és tanácskozási joggal vesznek részt, az 

Egyesületben bármely tisztségre választhatóak feltéve, hogy nem áll fenn velük szemben 

kizáró ok (büntetett előélet, összeférhetetlenség), továbbá az egyesület bármely 

szervéhez javaslatokat, észrevételeket nyújthatnak be, az Egyesület helyzetéről 

tájékoztatást kérhetnek.  

b) Az egyesület tagjai bármely egyesületi szerv vagy tisztségviselő jogszabályba vagy 

alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítése iránt keresetet terjeszthetnek elő – 

30 napon belül – a bíróságnál. 

7. A tagok kötelezettségei: 

a) Az egyesület tagjai kötelesek az alapszabály, a közgyűlés, illetve a vezetőség 

törvényes rendelkezéseit megtartani. 

b) Az egyesület tagjai – lehetőségeik és képességeik szerint – kötelesek az egyesület 

célkitűzéseinek megvalósításában, az egyesület anyagi eszközeinek gyarapításában és 

megóvásában közreműködni, az egyesület szervezeti életében részt venni, a 

megállapított tagdíjat fizetni, illetve a vállalt közreműködést vagy anyagi hozzájárulást 

teljesíteni. 
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IV. 

AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI 

1.) Az Egyesület szervei. 

  Vezetőszervek: 

A)    Közgyűlés 

B)    Elnökség 

Az Egyesület egyéb szervei: 

C)    Ellenőrző Bizottság  

 

2.) Az Egyesület tisztségviselői: 

A) Elnök 

B) Alelnök, a vezetőség tagjai 

C) Ellenőrző Bizottság Elnöke és tagjai 

 

3.) Az egyesületi tisztségviselők egyesületi munkájukat általában anyagi ellen-szolgáltatás 

nélkül kötelesek elvégezni. Szükséges kiadásaik megtérítését az egyesület 

pénzeszközeiből igényelhetik a hatályos pénzügyi szabályok szerint. A Közgyűlés az 

elnök és az alelnök javára, valamint az Egyesület valamely tevékenységi körében 

rendszeresen foglalkoztatott munkatársak, tisztségviselők részére tiszteletdíjat, jutalmat 

állapíthat meg — az Egyesület vagyoni helyzetének függvényében. 

 

4.) Összeférhetetlenségi szabályok. 

a) Az egyesületi Vezetőség valamint az Ellenőrző Bizottság tagjai egymás-nak, valamint 

az Egyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozójának közeli 

hozzátartozói nem lehetnek. Képviseleti joggal járó tisztséget csak olyan nagykorú, 

cselekvőképes tag tölthet be, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. 

b) Az Egyesület testületi (vezető) szerveinek határozat hozatalában nem vehet részt az a 

személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján: 

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, 

illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az 

Egyesület cél szerinti juttatásai, szolgáltatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjainak, a 

tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

c) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki: a vezetőség tagja; 

Az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik; a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából 

részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 

szolgáltatásokat és az Egyesület tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alap-

szabálynak megfelelő cél szerinti juttatást —, illetve az előzőkben írt személyek 

hozzátartozója. 

d) Nem lehet a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig más köz-hasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 

töltött be — annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig — vezető 

tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 
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egyenlítette ki. 

   A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 

más közhasznú szervezetnél is betölt. 

Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során közeli  hozzátartozónak minősülő 

személyek körét a Polgári Törvénykönyv 685. § b./ pontja szerint kell meghatározni. 

 

5.) Jegyzőkönyvek, határozatok 

a) Az Egyesület testületeinek üléseiről jegyzőkönyv készítendő. A jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell az ülésen történtekre utalást. az elhangzottak lényegét a megnyilatkozó 

személy megjelölésével, valamint külön sorszámmal ellátva a Testület döntéseit 

(határozatok). Az egyes döntések mellett feltüntetendő a döntést támogatók, és ellenzők 

száma, lehetőség szerint személye. A jegyzőkönyvet az ülést vezető személy, és a 

jegyzőkönyvvezető írja alá. A Közgyűlésről készült jegyzőkönyvet két jelenlévő tag 

hitelesíti. Őket a Közgyűlés bízza meg. 

b) Az Egyesület testületeinek ülésén hozott határozatokat a jegyzőkönyvből kiemelten a 

Határozatok Tárában testületenként elkülönítve, ülésenként egytől kezdődő sorszámmal 

ellátva és az ülés dátumával törve külön is nyilván kell tartani. A Határozatok Tárából ki 

kell tűnnie a testületdöntései tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számarányának (ha lehetséges, személyének). A határozatokat 

mindazokkal közölni kell, akikre azok jogot vagy kötelezettséget rónak. E feladatot az 

Egyesület elnöke látja el – oly módon, hogy a határozatot az érintetteknek a meghozatalt 

követő 15 napon belül postai úton megküldi. A határozatokat emellett az Egyesület 

hirdetőtábláján az elfogadást követően 15 napra ki kell függeszteni, továbbá – ha az 

Egyesület honlapja működik a honlapon 15 napra közzé kell tenni. 

 

1/A     A KÖZGYŰLÉS 

1.) Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége. 

2.) A közgyűlés az egyesületet érintő minden kérdésben jogosult dönteni. 

3.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

1.) Az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása. 

2.) Az egyesület az Elnökség tagjainak, az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása 

3.) Valamely szövetséghez való csatlakozás, illetve abból való kiválás ki-mondása. 

4.) Az egyesület megszűnésének, szétválásának, más egyesülettel való egyesülésének 

kimondása. 

5.) A Vezetőség, az Ellenőrző Bizottság beszámolójának megtárgyalása és elfogadása. 

6.) Az Egyesület költségvetésének és éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének 

elfogadása. 

7.) A tagdíj, pártolói tagdíj összegének megállapítása. 

8.) A vezetőségi tag fegyelmi ügyében határozathozatal, egyesület tagjának kizárása, a 

tagsági jogviszony felmondása. 

9.) Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával 

köt; 
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10.) A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 

felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési 

igények érvényesítéséről való döntés; 

11.) Vállalat, vállalkozás alapítása, befektetési tevékenység elkezdése és folytatása, a 

befektetési szabályzat elfogadása. 

12.) A végelszámoló kijelölése. 

13.) Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály 

kizárólagos hatáskörébe utal, illetve amelyben a döntés jogát magának fenntartotta. 

4.) A napirend kiegészítése: 

1.) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az 

alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a 

közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a 

kiegészítés indokolásával. 

2.) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy 

jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést 

összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend 

elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 

kiegészítésének tárgyában. 

5.) Az egyesület közgyűlését legalább évente egyszer össze kell hívni. Rendkívüli közgyűlést 

kell összehívni, ha: 

- erre a Vezetőség határozata szerint szükség van; 

- az Ellenőrző Bizottság indítványozza; 

- a tagság egyharmadának a cél megjelölésével írásban előterjesztett kérésére; 

- a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészség javaslatára, illetve a bíróság döntése 

alapján. 

 

6.) A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. Megtartásának feltételeiről az irodavezető, 

ennek hiányában az elnök gondoskodik, az időpontot, a helyet, a napirendet és a 

határozati javaslatokat tartalmazó meghívónak a közgyűlés napját legalább 15 nappal 

megelőző szétküldésével. 

 

7.) A közgyűlésre meg kell hívni az egyesületi tagokat, a Vezetőség tagjait, az Ellenőrző 

Bizottság elnökét és tagjait. 

 

8.) A közgyűlés ülései nem nyilvánosak, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés 

összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata 

alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. A közgyűlés akkor 

határozatképes, ha azon a tagok fele + 1 fő jelen van. Ha a tagok a határozatképességhez 

szükséges számban nem jelennek meg, akkor a megismételt közgyűlést az eredeti 

napjára, ugyanarra a helyszínre, ugyanazzal a napirenddel, fél órával későbbi időpontra 

kell összehívni, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Erre az 

eredeti meghívóban utalni kell. A megismételt közgyűlésre újabb meghívót küldeni nem 

kell – feltéve, hogy az eredeti meghívó – határozatképtelenség esetére - tartalmazza a 

változatlan napirenddel tartandó közgyűlés időpontját is. 
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9.) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés kétharmados 

többségének egybehangzó akaratnyilvánítása szükséges: az alapszabály elfogadásához, 

módosításához. A kétharmados többség a közgyűlésen részvevő szavazásra jogosultak 

kétharmadának egybehangzó akaratnyilvánítását jelenti. A közhasznúsági jelentés és az 

éves beszámoló elfogadása a Vezetőség általi előzetes megtárgyalást követően, valamint 

a Vezetőség, az Ellenőrző Bizottság, a tisztségviselők megválasztása is nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel történik. 

 

10.) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

 

11.) A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet. 

 

12,) A közgyűlés tisztségviselőire, a levezető elnök, a szavazatszámlálók személyére az elnök 

tesz javaslatot, illetve javaslatot tehet bármely tag is, majd a javaslatokat szavazásra kell 

bocsájtani. 

 

13.) A jegyzőkönyvvezetőjét  és a jegyzőkönyv hitelesítőket a levezető elnök kéri fel. A 

jegyzőkönyvvezetővel lehetőleg előzetesen egyeztetnie kell. 

1/B     AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE 

 

1.) Az elnökség 3 tagú. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül. Az elnökséget a 

közgyűlés öt évre választja, általa visszahívható.   A vezető tisztségviselőket az egyesület 

tagjai közül kell választani, az alapszabály felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők 

legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből. 

 

2.) Az elnökség az egyesület végrehajtó, ügyintéző és képviselő szerve. Gondoskodik a 

közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott feladatok 

megvalósításáról. Az elnökség a közgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási 

kötelezettséggel. 

 

3.) Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel 

kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről 

beszámolni. 

4.) Az elnökség hatáskörébe tartozik különösen. 

a) két közgyűlés közötti időben az egyesületi munka vezetése; 

b) az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, ha ennek szükségét 

látja; 

c) az elnökségéves munkatervének, az egyesület költségvetésének, éves 

beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek előkészítése, előzetes megtárgyalása, 

a közgyűlés elé terjesztése; 
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d) az elnökségtagjának felfüggesztése fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén, döntés — a 

kizárást kivéve — az egyesületi tag fegyelmi ügyében; 

e) a közgyűlés elé terjesztendő kérdések, javaslatok megvitatása, a 

közgyűlés határozatai végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése, a 

tisztségviselők beszámoltatása; 

f) javaslattétel a közgyűlésnek  tagsági jogviszony felmondásáról, illetve tag kizárásáról; 

döntés alkalmazotti státusz létesítéséről, megszüntetéséről, a IV. fejezet 1/a. 3.9 

figyelembe vételével.; 

g) döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe. 

h) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

i)  az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

j) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

k)  az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

l)  részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

m) a tagság nyilvántartása; 

n) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

o) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

p) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 

q) tag felvételéről való döntés. 

 

5.).1.)  Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést 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. 

2.) Az (1) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra 

okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület 

megszüntetéséről dönteni. 

 

6.) Az elnökségmunkáját éves munkaterv alapján végzi. Üléseit legalább három havonként 

tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. 

Határozatképességéhez legalább három tagjának a jelenléte szükséges. A vezetőséget az 

elnök hívja össze tíz napi időközzel a napirendet is tartalmazó meghívó szétküldésével. A 

vezetőség ülései nyilvánosak, de a testület adott esetben zárt ülés tartása mellett is dönthet 

ha megítélése szerint erre a személyiségi jogok és adatok védelme érdekében szükség van. 

Az ülésen az elnök vagy – az elnök akadályoztatása esetén - az alelnök elnököl. 

Szavazategyenlőség esetén az elnöklő szavazata dönt. A jegyzőkönyvvezetésre, a 

határozathozatalra, a határozatok közlésére a közgyűlésre vonatkozó szabályok 

értelemszerűen irányadók. 

7.) Az elnökségköteles végzett munkájáról írásban a közgyűlésen beszámolni. 
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1/C     AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG  

 

1.) Az Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely a közgyűlés által 5 évre 

választott elnökből és két tagból áll, a közgyűlésnek tartozik felelősséggel, általa 

visszahívható. 

 

2.) Az Ellenőrző Bizottság feladata az Egyesület működésének és gazdálkodásának 

ellenőrzése. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület 

munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület 

könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja 

 

3.) Az Ellenőrző Bizottság tagja az Egyesület vezető testületeinek (Közgyűlés, vezetőségi 

ülés) ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 

 

4.)  Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult testületet annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

a) a szervezet működése során olyan jogszabály sértés vagy a szervezet érdekeit 

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

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult testületi 

vezetőszerv döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 

 

5.)  Az intézkedésre jogosult testületet (vezetőszervet) az Ellenőrző Bizottság 

indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hív-ni. E határidő 

eredménytelen eltelte esetén a testület (vezetőszerv) összehívására az Ellenőrző 

Bizottság is jogosult. 

 

6. Ha az arra jogosult testületi szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében 

szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles 

haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet (ügyészség). 

 

7)  Az Ellenőrző Bizottság működése  

a) Az Ellenőrző Bizottság (EB) köteles az Egyesület tevékenységét évente legalább egy 

alkalommal megvizsgálni és arról a Vezetőséget és a Közgyűlést tájékoztatni. 

Egyébként az Ellenőrző Bizottság, mint Testület, éves munkatervben rögzítheti a 

tárgyév során általa lefolytatandó általános vagy célirányos vizsgálatainak tervét. A 

munkatervben előirányzott cél-vizsgálatok lefolytatását az EB Elnöke szervezi meg. 

b) Amennyiben az Egyesület, a Vezetőség vagy vezető tisztségviselők tevékenységével 

összefüggésben a Ellenőrző Bizottsághoz bejelentés érkezik, e Testület dönt általános 

vagy célvizsgálat lefolytatásáról. 

c) Az EB vizsgálatáról jegyzőkönyv készül, amelyben a vizsgálat  eredményét, a javasolt 

intézkedéseket is fel kell tüntetni. A jegyzőkönyv az Egyesület Elnökének 

bemutatandó. Az Elnök a jegyzőkönyvben foglaltakra észrevételt tehet, amelyet 
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vagy záradékként kell a jegyzőkönyvre vezetni,  vagy ahhoz mellékelni. 

d) Az Ellenőrző Bizottság a vizsgálatokhoz az Egyesület költségére külső 

szakértőket is igénybe vehet.  

e) Az Ellenőrző Bizottság évente legalább két alkalommal, egyébként szükség 

szerint tart ülést, amelyet a Bizottság elnöke hív össze. A napirendet is 

tartalmazó meghívó közlésével, írásban. Az Ellenőrző Bizottság ülése 

határozatképes, ha azon a tagok többsége megjelent. Az EB, mint Testület 

határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az EB ülésről 

jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és jegyzőkönyvvezető ír alá. A 

jegyzőkönyvbe bele foglalandók a Testület által hozott döntések.  

 

8.) Az Ellenőrző Bizottság működésének részletes szabályait (ügyrendjét) maga 

állapítja meg. 

2/A     AZ EGYESÜLET ELNÖKE 

1.) Az elnök feladatai: 

- ellátja az egyesület általános vezetését, képviseletét; felelős az egyesület törvényes és 

alapszabályszerű működéséért, 

- kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a 

közgyűlés és a vezetőség határozataival összhangban legyenek, 

- kapcsolatot tart fenn az Egyesület, valamint az állami, önkormányzati, társadalmi és 

gazdálkodó szervezetek között, 

- felhatalmazásokat adhat az egyesület nevében,  

- saját felhatalmazásának keretei között az Egyesület nevében szerződéseket, 

megállapodásokat köthet,  

- vezeti a testületi üléseket, a közgyűlés elé terjeszti a vezetőség javaslatait, 

beszámolóját, 

- gyakorolja az utalványozási jogkört a vezetőség által felhatalmazott, más 

jogosulttal együtt, kifizetést engedélyez az Egyesület pénzeszközei terhére  a 

vezetőség által meghatározott értékhatárig önállóan.  

- Munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület alkalmazottai tekintetében, 

megbízást ad feladatok ellátására , 

- eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés, vagy az egyesület más 

szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe. 

- Az Egyesület elnöke jogosultsága egyes elemeit tartósan vagy esetileg, írásban a 

Vezetőség egyetértésével más vezetőségi tagra, különösen az alelnökre átruházhatja, 

ez személyes felelősségét nem érinti. 

 

 

 

 2/B     AZ EGYESÜLET ALELNÖKE 

 

Az alelnök az elnököt helyettesíti akadályoztatása esetén. Ellátja mind-azokat a feladatokat, 

amelyekben a vezetőség az elnöki hatáskör elemeit ráruházza. Az alelnök bármely feladatkör 

felelősi tisztét is elláthatja a vezetőség döntése alapján. 
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V. 

AZ EGYESÜLET IRODÁJA, ÜGYINTÉZŐI 

 

1.) Az egyesület irodát működtethet a rendszeresen visszatérő és mindennapi 

feladatoknak számon kérhető mennyiségben és minőségben való ellátása érdekében, 

az egyesület elnökének alárendelten. 

2.)  irodában önkéntesek, teljes vagy részmunkaidős alkalmazottak, tiszteletdíjasok is al-

kalmazhatók, akik munkájuk során önkéntesek közreműködését is igénybe vehetik. 

Az iroda működésének költségeit az Egyesület költségvetésében elő kell írni. 

3.) Az irodavezető: 

Az irodavezető az egyesület kinevezett alkalmazottja vagy megbízottja, aki a feladatok 

mennyiségéhez igazodóan egyedül, vagy az iroda  munkatársaival együtt látja el az 

alábbi feladatokat: 

a) a közgyűlés, a vezetőség határozatainak, az egyesületi tisztségviselők intézkedéseinek 

végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi, ügyviteli, ügykezelési feltételek 

biztosítása; 

b) az Egyesület nyilvántartásainak, iratainak kezelése; 

c) adatszolgáltatás; 

d) a közgyűlés és a vezetőségi ülések megszervezése, írásos anyagainak előkészítése, 

jegyzőkönyvvezetés; 

e) levelezés az egyesület tagjaival, ügyeik intézése, az ügyintézés megszervezése; 

f) eljárás azokban a feladatkörökben, amelyekre a vezetőség vagy az Egyesület elnöke 

felhatalmazza. 

g) irodavezető feladatait a Vezetőség döntése alapján az Egyesület Elnöke, helyettese, 

vagy a Vezetőség más tagja is elláthatja. 

4.) A nyilvánosság követelményének érvényre juttatása 

a) Az irodavezető (ügyintéző) a nyilvánosság érvényesülése céljából gondoskodik arról, 

hogy az Egyesület működési rendjére vonatkozó iratok, a testületi ülések 

jegyzőkönyvei, a Határozatok Tára, az Egyesület munka-terve, költségvetése és éves 

gazdasági beszámolója, valamint éves közhasznúsági jelentése bármely érdeklődő 

számára a helyi sajtóban és hirdetőtáblán meghirdetett ügyfélfogadási napokon és órák 

alatt az Egyesület irodájában megtekinthető legyen, kivéve a zárt üléseken keletkezett 

jegyzőkönyvi részleteket. Ez utóbbiakba csak a zárt ülésen résztvevők, az EB elnöke 

és tagjai, valamint a hatóságok képviselői tekinthetnek be.  

b) Az irodavezető (ügyintéző) feladata az Egyesület által nyújtott támogatások, 

szolgáltatások, juttatások igénybevételének lehetőségéről és feltételeiről szóló 

hirdetmény elkészítése, az Egyesület hirdetőtábláján kifüggesztés, illetve elektronikus 

úton hozzáférhetővé tétele. 

 c) Az Egyesület közhasznúsági jelentését honlapján vagy – más szervezettel kötött 

megállapodás alapján – ez utóbbi szervezet honlapján is nyilvánosságra kell hozni. 
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VI. 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

 

 

1.) Az egyesület vagyonának forrásai: 

a) az állami költségvetésből (önkormányzati) és más állami forrásból nyújtott 

támogatás; 

b) az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, pártoló tagdíjak; 

c) jogi- és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai; közérdekű kötele- 

         zettségvállalásai, a személyi jövedelemadó 1%-ából felajánlott összegek              

d) különböző pénzalapokból vagy alapítványokból pályázat útján nyert támogatás; 

e) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 

költségvetésből juttatott támogatás; 

f) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől 

származó támogatás; 

g) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett 

bevétel; 

h) egyéb bevételei. 

 

2.) Az egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok, valamint saját szabályai szerint, éves 

költségvetés alapján gazdálkodik és arról beszámolót készít. 

 

3.) A költségvetésben az egyes forrásokból ésszerűen várható bevételeket, valamint a 

működés és az egyes feladatoknak (munkaterv szerint) az éves kiadásait kell 

megtervezni. A beszámoló a költségvetés rendszerében történik. 

 

4.) A meghatározott célra nyújtott vagyoni eszközök csak az adományozók előzetes 

hozzájárulásával használhatók eltérő célra. 

 

5.) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tartozásaiért tagjai az 

esedékes tagdíj megfizetésén túl nem felelnek. 

 

6.) Az Egyesület gazdálkodása, nyilvántartásainak vezetése és beszámolási 

kötelezettségeinek teljesítése során megtartja a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 

CLVI. tv. 14., 15., 16., 18., 19. és 20. §-aiban írt előírásokat. 

 

 

VII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1.) A Dunakanyari Látássérültek Egyesülete tekintetében az adóellenőrzést a szervezet 

székhelye szerint illetékes állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának 

ellenőrzését az Állami Számvevő-szék, a törvényességi felügyeletet – a közhasznú 

működés tekintetében - az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint látja el. 
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2.) Az egyesület megszűnik ha:  

feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a közgyűlés kétharmados 

szótöbbséggel kimondja; a bíróság feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja. 

 

3.) Az egyesület megszűnése esetén vagyona a Vakok és Gyengénlátók Közép-

Magyarországi Regionális Egyesületére száll. 

 

4.) Az Egyesület működésére – az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben – a 

Polgári Törvénykönyv, a 2011.évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról ( Civil tv, Ectv), a 

2011. évi CLXXXI törvény a civil szervezek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról, a 350/2011.(XII.30) Korm. rendelet a civil szervezetek 

gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről, a 

342/2011.(XII.29.) Kormányrendelet a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos 

számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról és más, a 

tevékenységére vonatkozó jogszabályok az irányadók. 

 

5.) A működés során szükségessé váló részletes szabályokat a Vezetőség szükség szerint 

alkotja meg. A Vezetőség minden részletre kiterjedő szervezeti és működési szabályzatot 

is alkothat. 

 

6.) Ezen Alapszabály alkalmazása során az a személy, akinek látáscsökkenése a Maschke 

táblázat szerint a 67 %-ot eléri vagy meghaladja, de a 95 %-ot nem éri el gyengénlátónak, 

az pedig akinek látáscsökkenése a 95 %-ot eléri vagy azt meghaladja, vaknak minősül. 

Alig látónak tekintendő az a személy, aki 10 és 5 % közötti látásmaradvánnyal 

rendelkezik. Állapotuk igazolására az állami szociálpolitikai kedvezményekre vonatkozó 

jogosultságok megállapításához szükséges orvosi igazolások alkalmazhatók. 

 

7.) Az alapszabály 1/A/ 7. bekezdése a 2008.05.31-ei közgyűlés 1.számú határozata alapján 

módosult. 

 

8.) Az alapszabály Általános rendelkezések 3.), a II. fejezet 1-3.), a III. fejezet 3-9.), a IV. 

fejezet 1.), a IV. fejezet 1/A rész 3.2.), 3.4.), 3.9), 3.10.), 3.12.),4.), 6.), 8.) 10.), 12.), 13,) 

a IV. fejezet  1/B rész  1-7.), a VI. fejezet 1, és a VII. fejezet 4.) és 8.) bekezdése a 2013. 

április 6-ai közgyűlésnek az Alapszabály módosítására vonatkozó határozata alapján 

módosult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Miski Anikó 

elnök 

 


