ALAPSZABÁLY

I.

AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, CÉLJA ÉS FELADATAI

1. /

Az egyesület neve:
FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület, mint „közhasznú szervezet” a bűnözés
áldozatainak támogatására és a bűncselekmények megelőzésére.
Továbbiakban: FEHÉR GYŰRŰ, illetve egyesület.
Az egyesület tagja az Európai Áldozatsegítő Szervezetnek (Victim Support Europe).

2./

Képviselője: Fügedi László elnök, akadályoztatása esetén az alelnök és a titkár,
vagy az általa megbízott elnökségi tag.

3./

Az egyesület székhelye:
H-1055 Budapest, Szent István krt. 1. Fszt. 5.
Tel/fax: 36-1-312-2287

4./

Illetékességi területe: Magyarország

5./

Az egyesület célja:
„A bűnmegelőzés és az áldozatvédelem”, ezen belül:

6./

a./

Segítséget nyújt a bűncselekmények rászoruló áldozatainak,
büntetendő cselekményekkel sérelmet vagy kárt okoztak.

akiknek

b./

Kiáll és fellép a sértettek jogainak védelmében.

c./

Együttműködik az áldozattá válás megelőzésére, valamint a sértettek jogainak
védelme érdekében a magyar és más nemzetek állami, társadalmi szerveivel,
szervezeteivel valamint nemzetközi szervekkel, szervezetekkel.

Az egyesület feladatai:
a./

- A FEHÉR GYŰRŰ – indokolt esetben – konkrét és közvetlen támogatást ad,
valamint segítséget nyújt a bűncselekmények rászoruló áldozatainak
/hozzátartozóiknak/ anyagi, pszichikai, jogi és egyéb formában, továbbá ellátja
a bűncselekmények áldozatainak érdekképviseletét.
A segítségnyújtás és a támogatás díjtalan, amely sem egyesületi tagsághoz, sem
egyéb kötelezettséghez nem kötődik.
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-

b./

Kezdeményezi és segíti az áldozatvédelemmel kapcsolatos nemzetközi
ajánlások hazai adaptálását.

A bűnözés megelőzése érdekében:
- elméleti és módszertani kutatómunkát végez az áldozattá válás
körülményeinek megismertetésére és a bűncselekmények bekövetkezésének
megelőzésére;
- felhívja a figyelmet a bűnözés megjelenési formáira, jellemzőire és
felvilágosító tevékenységet folytat, tanácsokat ad a bűncselekmények
elkerülésére, megakadályozására, kivédésére;
- figyelemmel kíséri a jogalkotó és jogalkalmazó szervek munkáját, véleményt
mond és új megoldásokat kezdeményez az egyesület céljainak érdekében;
- átveszi és alkalmazza hazai viszonyokra az áldozatokat segítő és
bűnmegelőzést szolgáló nemzetközi tapasztalatokat.

7./

Az egyesület gazdálkodása:
a./

Az egyesület másodlagos jelleggel gazdasági, vállalkozási – főleg személyi és
vagyoni biztonsággal összefüggő – tevékenységet is végezhet közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, a rendeltetésszerű működéshez szükséges
vagyon gyarapítása céljából. Az egyesület vállalkozási tevékenységét csak
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
végezheti.

b./

A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, hanem azt az
alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. Az egyesület befektetési
tevékenységet nem folytat.

c./

A FEHÉR GYŰRŰ a feladatainak végrehajtása érdekében szükséges létszámú
alkalmazottakat foglalkoztat és irodákat működtet.

d./

Az egyesület a vállalt feladatait az Alapszabály és jogszabályok előírásai
szerint, önálló jogi személyként végzi.

II. AZ EGYESÜLAT TAGJA, KÉPVISELETI ÉS ÜGYINTÉZŐ SZERVEI
1./

Az egyesület tagjai lehetnek:
-

természetes személyek,
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társadalmi,
illetve közhasznú szervezetek.

A tagfelvételt belépési nyilatkozattal kell kérni. A természetes személyek felvételük után
tagsági igazolványt kapnak. A jogi személyeket pedig írásban kell tájékoztatni a
kérelmük elbírálásáról. Az elutasítást nem kell megindokolni.
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Az egyesület tagjainak éves tagdíjat kell fizetniük, ennek mértékét, esedékességét és
rendjét a közgyűlés határozza meg.
Aki felszólítás ellenére több, mint két éve nem fizet tagdíjat, annak tagsági jogviszonya a
két év elteltével megszűnik, és nevét törölni kell a taglistáról. A tagsági díj megfizetésére
vonatkozó felszólításnak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést is, hogy nemfizetés
esetén a tagsági jogviszony megszüntetésére kerül sor, és a tagot az egyesület törli a
taglistáról.
2./ A tag joga és kötelessége:
a./

A tag joga:
-

b./

A tag kötelessége:
-

3./

részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,
választhat és választható az egyesület képviseleti, illetve ügyintéző
szerveibe,
javaslatokat tehet, új megoldásokat kezdeményezhet;
munkavállalóként is dolgozhat az egyesület alkalmazásában.

elfogadja és egyetért az alapszabályban rögzített egyesületi célokkal,
az egyesületi munkát az Alapszabály és a „Szervezeti és Működési
szabályzat” rendelkezései szerint végezni;
a tagsági díjat évente rendszeresen fizetni.

A tagság megszűnik:
-

lemondással,
taglistáról való törléssel,
kizárással,
a tag halálával.

A tag kizárásának szabályai: Ki kell zárni az egyesület tagjainak soraiból azt,
aki a jogszabályokkal, az egyesület alapszabályával, illetve egyéb
határozataival szembehelyezkedik, vagy azokat megszegi. A kizárás alapjául
szolgáló tényeket – kivéve, ha az ügyben bírói ítélet született – fegyelmi
eljárás útján kell megállapítani.
Törölni kell a tagságát annak, aki ezt írásban maga kéri (kilépés) vagy
elhalálozott.
A kizárási és törlési határozatot az elnök hozza, amely ellen a kézbesítéstől
számított 15 napon belül a titkár útján fellebbezés nyújtható be az
elnökséghez. A fellebbezés halasztó hatályú, azonban az elnökség a
fellebbező tagsági jogainak gyakorlását a határozat meghozataláig
felfüggesztheti.
4./

Az egyesület legfőbb szervei:
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5./

Az egyesület legfőbb szerve a k ö z g y ű l é s:
-

-

-

-

-

6./

közgyűlés,
az egyesület elnöksége,
a felügyelő bizottság.

melyet évente legalább egy lakalommal össze kell hívni, szükség esetén ennél
gyakrabban is;
a tagság összehívása postai úton kiküldött meghívóval – a napirendi pontok
közlésével – történik, melyet úgy kell postázni, hogy az időpont előtt egy héttel
kézbesítésre kerüljön;
a közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze;
a közgyűlésen minden egyesületi tag egy szavazattal rendelkezik,
a közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50%+1 fő jelen
van;
a közgyűlést határozatképtelenség esetén – az eredeti napirendi pontokkal –
ugyanazon a napon más időpontban is össze lehet hívni, ha erről a tagságot a
meghívóban már előre tájékoztatták, vagy legkésőbb 10 napon belül ismét
össze kell hívni;
a határozatképtelenség miatt újonnan összehívott közgyűlés – az eredeti
napirendi pontok tekintetében – a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképes;
a közgyűlés a határozatait nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza,
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt;
a közgyűlés az elnököt, az elnökség tagjait a felügyelő bizottság elnökét és
tagjait titkos szavazással választja meg szavazategyenlőség esetén új szavazást
kell tartani;
a közgyűlést – előre meghatározott napirenddel – a tagság 10 %-ának az írásos
kérésére is össze kell hívni, amennyiben az írásbeli kérelemben megjelölik a
közgyűlés összehívásának okát és célját is.
A közgyűlések nyilvánosak.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

az alapszabály elfogadása és módosítása,
az elnökség megválasztása,
a felügyelő bizottság megválasztása,
az évi költségvetés a gazdálkodási rend meghatározása,
az elnökség éves beszámolójának elfogadása, amelynek
közhasznúságról szóló jelentés is,
az egyesület éves pénzügyi beszámolójának elfogadása,
az egyesület feloszlásának kimondása
és amit a hatáskörébe von.

része

a

Az elnökség éves beszámolójának elfogadásához a közgyűlésen jelenlévők 2/3-os
többséggel meghozott határozata szükséges.
7./

A 7 (hét) tagú egyesületi elnökséget a közgyűlés – négy évente – titkos és közvetlen
szavazással választja meg. Ezen belül külön név szerint választja meg az egyesület
elnökét.
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Az egyesület elnökségének tagjai:
-

elnök,
alelnök
titkár,
elnökségi tagok (4 fő)

Az egyesület elnökségének tisztségviselőit – az elnök személyének kivételével az
elnökség nyílt szavazással választja meg.
Az egyesület elnöksége:
-

üléseit minimum három havonta tartja, de szükség esetén ennél gyakrabban is
összehívható;
az ülést hat nappal az időpont előtt az elnök hívja össze az írásban közölt
napirendi pontok közlésével;
az ülés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, amely
akkor határozatképes, ha az elnökségi tagok 50 %+ 1 fő jelen van;
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat dönt;
az ülést – előre meghatározott napirenddel – az elnökség 1/3-ának az írásos
kérésére is össze kell hívni;
az ülések nyilvánosak, de a résztvevők több mint 50 %-ának szavazatával zárt
ülés rendelhető el akkor, ha azt a személyiségi jog, az adatvédelem és az üzleti
titok indokolttá teszi.

Az elnökség tiszteletbeli elnöknek felkérhet és tiszteletbeli elnökségi tagságot
adományozhat azoknak a természetes személyeknek és a jogi személyek
képviselőinek, akik példamutató tevékenységet fejtettek ki az áldozatvédelem területén
az egyesület céljai magvalósítása érdekében.
A tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli elnökségi tagok az egyesület elnökségi ülésein
csak tanácskozási joggal rendelkeznek;
8./

A közgyűlés – négy évente – titkos és közvetlen szavazással választja meg a három
tagú Felügyelő Bizottságot. Ezen belül külön név szerint választja meg a felügyelő
bizottság elnökét. A felügyelő szerv tagjainak kijelölésénél figyelembe kell venni a
2011. évi CLXXV. törvény összeférhetetlenségi szabályait, ezen kívül a tagoknak
nyilatkozniuk kell a törvény 38. (3) bekezdésben foglaltakra is.
A Felügyelő Bizottság:
-

Ügyrendjét maga állapítja meg.
Évente legalább egy alkalommal ülésezik, határozatait szótöbbséggel hozza,
amelynél minimum két fő részvétele szükséges.

-

A Felügyelő Bizottság a feladatát a 2011. évi CLXXV. törvény szerint látja el.

-

A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól
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pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
-

A felügyelő szerv tagjai az egyesület elnökségeinek ülésein tanácskozási joggal
részt vehet.

-

A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatnia és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a.)az egyesület 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
szerv döntését teszi szükségessé;
b.)a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

9./

-

Az intézkedésre jogosult vezető szervezet a felügyelő szerv indítványára – annak
megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is
jogosult.

-

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a
szükséges intézkedést nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

Az ügyintéző szervek:
-

10./

egyesület központi irodája,
egyesület vidéki irodái.

Az egyesület feladatainak végrehajtására az egyesület székhelyén egy központi iroda,
más helyeken – városokban /kerületben/, falvakban – irodák működnek.
Az irodákban az egyesületi tagok, a társadalmi segítők és az alkalmazottak
tevékenységét közvetlenül az irodavezetők irányítják.

III.

AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE

1./

Határozatok és nyilvánosság:
-

-

a testületi szervek döntéseit az egyesület központi irodájában tartják nyilván a
határozatok tárában, melyben feltüntetésre kerül a döntések tartalma, időpontja,
hatálya, a támogatók és ellenzők arányszáma, nyílt szavazás esetén a személyek
neve;
az elnök gondoskodik az egyesület szervei döntéseinek az érintettekkel írásban
történő közléséről, igazolható módon;
az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokban – kivéve ha egyes
bűncselekmények áldozatainak személyiségi jogát sérti, bárki betekinthet az
egyesület székhelyén előre egyeztetett időpontban;
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-

az egyesület működésének módjáról, a szolgáltatásainak igénybevételéről, a
vezető szervek döntéseiről, valamint beszámolási közléseiről a központi
irodában kihelyezett hirdetőtáblán, a közhasznúsági jelentésről pedig az
egyesület honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

2./

A szervezet működésére és szervezetére vonatkozó részletes szabályokat a „Szervezeti
és Működési Szabályzat” tartalmazza.

3./

Az egyesület rendeltetésszerű működéséhez szükséges vagyont:
a./

a tagdíjak, az adományok, a pályázatok alapján kapott támogatások és a
törvényileg lehetséges gazdasági, vállalkozási tevékenység nyereségei
biztosítják.

b./

Az egyesület vagyona kizárólag az egyesület céljának szolgálatában
használható fel.

c./

Az egyesület tagjai tagsági viszony alapján semmilyen formában nem
részesülhetnek a vagyonból /nyereségből/. A tagsági viszony, illetve az
egyesület megszűnésekor a befizetett tagdíjakat senki sem kapja vissza, és más
igény sem támasztható az egyesületi vagyonra.

4./

Az egyesület költségvetését és gazdálkodási rendjét évente a közgyűlés hagyja jóvá.

5./

Az egyesület megszűnésekor a vagyon a Magyar Vöröskeresztre száll, ha a közgyűlés
másként nem határoz.

6./

Az egyesület tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik. Bizonyos, speciális
és folyamatosan végzett jelentősebb tevékenységért – az elnökség által meghatározott
– tiszteletdíj adható. Munkadíjat – az elnökség által meghatározott körben és
mértékben – csak az egyesülettel munkaviszonyban álló személyek kapnak.

7./

Azon személyeknek, akik az egyesület megbízásából olyan áldozatvédelmi feladatot
látnak el, melynek során költségei és kiadási merülnek fel, költségtérítés elszámolható.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1./

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük nem kap. Országgyűlési képviselői,
megyei, fővárosi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít és nem támogat.

2./

A tisztségviselők összeférhetetlensége a 2011. évi CLXXV. törvény szerint:
„A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem
vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685.§ b.)pont), a
határozat alapján
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletekben
egyébként érdekelt.
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Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi
szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,
aki
a.) a legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv szerv elnöke vagy tagja
(ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem
töltenek be).
b.) A közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
ha jogszabály másképpen nem rendelkezik.
c.) A közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő
cél szerinti juttatást-, illetve
d.) Az a.) és c.) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben
legalább egy évig
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, illetőleg törölte.
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.”
3./

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület törvényességi felügyeletét az Ügyészség
látja el.

4./

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi
CLXXV. törvény előírásai az irányadók.

Z á r a d é k:
1989. december 21-én a Budapesten megtartott alakuló ülésen került elfogadásra a FEHÉR
GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Alapszabálya.
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A Fővárosi Bíróság 1990. január 4-én kelt 6.Pk.61094/1. számú végzésével 856. sorszám alatt
az egyesület a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette.
A Fővárosi Bíróság 1996. május 20-án kelt 6.Pk.61094/7. számú végzésével jóváhagyta az
egyesület új székhelyét: 1055 Budapest, Szent István krt.1.
A „közhasznú szervezetté” történő minősítéshez szükséges módosított Alapszabályt az 1999.
október 22-én megtartott közgyűlés elfogadta.
A Fővárosi Bíróság 2000. január 18-án kelt 13.Pk. 61.094/1989/16 számú végzésével az
egyesületet közhasznú szervezetté minősítette.
Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a 2012. március 23-án
megtartott közgyűlés fogadta el.
Budapest, 2012. március 23.

Az egyesület elnöksége nevében:
Fügedi László
elnök

Ellenjegyzem – Budapest, 2012. március 23.
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