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 M A G Y A R   R E S U S C I T A T I Ó S   T Á R S A S Á G 
 

A L A P S Z A B Á L Y A 
 
 
 
 
A jelen Alapszabály 1. sz. mellékletében felsorolt tagok a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. 
évi V. törvény , valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján a Magyar 
Resuscitatiós Társaság alapszabályát - egységes szerkezetben a közgyűlés 2017. április 22. napján 
tartott ülésén elhatározott módosításokkal (dőlt betűvel szedve), valamint az alapítás óta 
bekövetkezett jelentős jogszabályváltozásokra figyelemmel szükségessé váló módosításokkal - az 
alábbiak szerint állapítják meg: 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
I.1 Az Egyesület neve:  Magyar Resuscitatiós Társaság 
 
I.2 Az Egyesület székhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.  
 
I.3 Az Egyesület működése:  Magyarország egész területére kiterjed 
 
I.4 Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik, melyet jelen Alapszabály 1. sz. melléklete 

tartalmaz. 
 
I.5 Az Egyesület célja: 

a) a cardiopulmonalis resuscitatio tudományának, gyakorlatának, szervezésének és okta-
tásának fejlesztése, 

b) a tagok szakmai ismereteinek a bővítése, tudományos érdekeinek képviselete és vé-
delme, 

c) a cardiopulmonalis resuscitatio tárgyköréhez kapcsolódó etikai állásfoglalás, valamint a 
vonatkozó jogi szabályozások kialakításában szakmai konzultációs fórum biztosítása, 

d) a tagok szakmai, klinikai és a resuscitatio szervezésének és oktatásának céljából végzett 
közéleti tevékenységének támogatása, 

e) kiépíteni és megszilárdítani a cardiopulmonalis resuscitatio kutatásában, végzésében, 
szervezésében és oktatásában érdekelt disciplinák és határterületek együttműködését, 

f) kiépíteni és megszilárdítani a nemzetközi társszervezetekkel történő együttműködést, 
a nemzetközi tudományos eredmények hazai és a magyar tudományos eredmények 
nemzetközi ismertté válásának lehetőségének támogatásával is, kiemelten beleértve az 
Európai Újraélesztési Tanács (ERC – European Resuscitation Council) magyarországi 
hivatalos partner-szervezeteként az ERC újraélesztési tanfolyamainak magyarországi 
bevezetését, elterjesztését, szervezését, 

g) az Egyesület támogatja a graduális és a posztgraduális képzést – tevékeny részvétellel 
is -, beleértve az orvosképzést, szakasszisztensek és egészségügyi szakdolgozók képzé-
sét, a szakorvosképzést, valamint a laikus alap-, közép- és felsőfokú képzést is. 

h) kidolgozza, nyilvánosságra hozza, és a mindenkori tudományos eredmények tükrében 
folyamatosan értékeli és megújítja a cardiopulmonalis resuscitatioval kapcsolatos 
szakmai irányelveket, ajánlásokat. 
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 Az Egyesület a fenti céljainak az elérése érdekében: 
a) előadásokat, referáló- és vitaüléseket, ankétokat, tudományos üléseket, szimpóziumo-

kat, hazai és nemzetközi kongresszusokat, továbbképző kongresszusokat, gyakorlato-
kat, workshopokat rendez, illetve más szervezetek ilyen jellegű szervezésében részt 
vesz vagy azt támogatja, 

b) jegyzeteket, könyveket, szakfolyóiratot, audiovizuális oktatási anyagokat, illetve alkalmi 
kiadványokat szerkeszt, ad ki vagy ilyen anyagok kiadásában részt vesz vagy azt támo-
gatja, 

c) figyelemmel kíséri a szakterületét érintő oktatási, tudományos és egyéb szakmai kérdé-
seket, javaslataival és bírálataival segíti az egészségügy állami szerveinek a munkáját, 

d) kapcsolatot és együttműködést alakít ki az egészségügyi tárcával, a Magyar Orvosi 
Kamarával, valamint a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társasággal, Ma-
gyar Kardiológusok Társaságával, Magyar Oxyológiai Társasággal, Magyar Sürgősségi 
Orvostani Társaság Közhasznú Egyesülettel, és a szakterületet érintő minden 
szóbajövő szakmai kollégiummal, szervezettel, 

e) a tudományos és szakmai élet serkentésére pályázatokat hirdethet, emlékérmeket és dí-
jakat, valamint elismerő okleveleket és jutalmakat adhat ki, 

f) tagjainak tudományos munkáját, valamint a tagok hazai és nemzetközi kongresszuso-
kon való részvételét lehetőségeihez mérten támogatja, 

g) alapítványokat létesíthet, illetve alapítványokhoz csatlakozhat, vagy együttműködés ke-
retében támogathat más, már létező alapítványokat, 

h) pályázatokon részt vesz, illetve az Egyesület céljainak megfelelő működésének elősegí-
tése érdekében gazdasági – vállalkozói tevékenységet is folytathat, az általa rendezett 
kiállításokon, rendezvényeken részvételi díjat szabhat meg, 

i) a célok elérésnek érdekében munkacsoportokat, területi és/vagy szakmai szervezeteket 
hozhat létre, mely szervezetek az Egyesület irányítása alatt működnek, 

j) részt vesz a nemzetközi szervezetek munkájában (ERC), illetve oda tagokat delegál, 
k) a hatályos rendelkezések betartásával csatlakozhat a hazai és nemzetközi tudományos 

szervezetek szövetségeihez, ezeknek tagdíjat fizethet, illetőleg más nemzeti és nemzet-
közi szervezetekkel két- , illetve többoldalú megállapodásokat köthet, 

l) önfenntartása és az újraélesztés tudományának a népszerűsítése érdekében gazdasági – 
vállalkozási tevékenységet folytathat, de ez nem lehet elsődleges célja, 

m) a rendelkezésre álló anyagi eszközöket a célok érdekében használja fel. 
 
I.6 Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül: 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. 

 
I.7 Az Egyesület jellege: egyesület 

 
Az egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) és 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint 
működő, a tagok közös, tartós, jelen alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos 
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. 
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I.8 Az Egyesület jogállása: Az egyesület jogi személy. 
 
I.9 Az Egyesület működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek 

figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb 
bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti. Az egyesület nem zárja 
ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból. 

 
I.10 Az Egyesület hivatalos nyelve a magyar. 
 
I.11 Az Egyesület bélyegzője: pecsét, a „Magyar Resuscitatiós Társaság” felirattal. 

 

I.12 Az Egyesület saját maga rendelkezik nevével, címerével, logójával és minden a nevéhez 
kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós, rádiós 
valamint egyéb elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra. Az 
Egyesület a hirdetési, reklám, illetve közvetítési jogokkal kapcsolatosan egy évnél hosszabb 
időre szerződést csak a Közgyűlés külön felhatalmazása alapján köthet. Az ilyen, 
határozatlan vagy egy évnél hosszabb időre kötött szerződés a megkötésétől számítva évente 
a Közgyűlés újabb felhatalmazása hiányában hatályát veszti. Ezen rendelkezést az ilyen 
szerződésekben szerepeltetni kell. 

 

II. Az Egyesület tagjai 
 
II.1 Az Egyesület tagjai: 

• A jelen alapszabály 1. sz. mellékletét képező taglistáján felsorolt személyek. Az Egyesület 
tagja csak természetes személy lehet, tiszteletbeli, illetve pártoló tagként (ez utóbbi kettő 
együttesen különleges jogállású tagok) azonban jogi személy is részt vehet az egyesület 
tevékenységében. 

• Az Egyesület tagjai azok a magyar állampolgársággal rendelkező személyek, akik a jelen 
Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadják, a tagsági jogok gyakorlását és kötelezettségek 
betartását vállalják és ezt belépési nyilatkozatban vállalják, és akiket a Közgyűlés az Elnökség 
javaslata alapján a tagok sorába felvesz. 

 
II.2 Az Egyesület Elnöksége köteles az Egyesületi tagokról  nyilvántartást vezetni. 
 
II.3 Az Egyesület tagjai  

� részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,  
� választhatnak és választhatók az Egyesület szerveibe, 
� kötelesek az Alapszabályban meghatározott kötelességeiknek eleget tenni, 
� nem veszélyeztethetik az egyesület céljának megvalósítását, és az Egyesület 

tevékenységét, 
� jogosultak a Közgyűlésen részt venni, szavazni, a Közgyűlés rendjének megfelelően 

felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatot és észrevételt tenni, 
� kötelesek a tagsági díj fizetésére, 
� részt vehetnek az Egyesület szakmai és tudományos rendezvényein, amelyeken előadást 

tarthatnak, alkotásaikat bemutathatják, és véleményt nyilváníthatnak, 
� részt vehetnek az Egyesület tudományos ülésein, a szakmai állásfoglalások kialakításában, 

azok végrehajtásában, 
� igénybe vehetik az Egyesület azon szolgáltatásait, melyeket az tagjai részére nyújt, az El-

nökség által meghatározott feltételek szerint, 
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� részletes tájékoztatást kaphatnak az Egyesület munkájáról, 
� közvetlenül az Egyesület Elnökéhez intézve javaslatot tehetnek az Egyesület tevékenysé-

gére, a tagfelvételre vagy tagok jutalmazására vonatkozóan, 
� az Egyesület Elnökségének a döntése alapján az Egyesület által kiírt pályázati díjban, tá-

mogatásban, elismerő díszoklevélben részesülhetnek, amennyiben nem rendelkeznek 
tagdíj-hátralékkal. 

 
II.4 Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat hatályon kívül 

helyezését bármely tag – a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, valamint 
bármelyik vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag kérheti a bíróságtól. 
 
A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül 
lehet keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett 
vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított 
egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. 
 
Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, 
kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat 
mellett. 
 
Ha a határozatot az Egyesület vezető tisztségviselője támadja meg, és az Egyesületnek nincs 
más olyan vezető tisztségviselője, aki az Egyesület képviseletét elláthatná, a perben az 
Egyesületet a felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli. Ha az 
Egyesületnek nincs felügyelőbizottsága, vagy a felügyelőbizottság valamennyi tagja 
felperesként perben áll, a bíróság az Egyesület perbeli képviseletére ügygondnokot rendel ki. 
 
A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására 
halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat 
végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye 
fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki. 

 
II.5 Az Egyesület valamennyi (alapító, vagy később belépett) tagja egyenlő jogokkal és 

kötelezettségekkel rendelkezik, a pártoló és tiszteletbeli tagokat ide nem értve, akiknek az 
eltérő jogait és kötelezettségeit a jelen alapszabály határozza meg. Az Egyesület tagjai – ide 
értve a pártoló és tiszteletbeli tagokat is – tagsági jogaikat csak személyesen gyakorolhatják. 
A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetőek. 

 
II.6 Az Egyesület pártoló tagja a Közgyűlés határozata alapján az a magyar vagy külföldi 

természetes vagy jogi személy lehet, aki az Egyesületnek anyagi, szakmai, illetve erkölcsi 
támogatást nyújt, az Egyesület Alapszabályában megfogalmazott célokat elfogadja és 
szándékát az Elnökségnek bejelenti. A pártoló tagok pártoló tagi státuszát – az Elnökség 
javaslatát követően – a Közgyűlés adományozza. Költségvetési szerv az Egyesület pártoló 
tagja nem lehet. 

 
II.7 Az Egyesület pártoló tagjai 

� az Egyesületnek rendszeres támogatást nyújtanak, 
� kötelesek az Alapszabály rendelkezéseit megtartani,  
� részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, 
� jogosultak a Közgyűlésen részt venni, javaslatot tenni és felszólalni, 
� az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt,  
� az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesznek részt, 
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� nem kötelesek tagsági díj fizetésére, 
� nem jogosultak a Közgyűlésen szavazni, 
� nem választhatnak és nem választhatók az Egyesület szerveibe. 

 
II.8 Az Egyesület tiszteletbeli tagja az Egyesület tagjainak választása alapján az a magyar vagy 

külföldi természetes vagy jogi személy lehet, aki pályafutásával, személyével illetve személyes 
hírnevével az Egyesület hírnevét öregbíti, aki a cardiopulmonalis resuscitatio területén 
kiemelkedő tudományos, szakmai tevékenységet végzett, és tevékenységével hozzájárult a 
magyar resuscitatios kutatás, gyakorlat, oktatás vagy szervezés ügyének a fejlődéséhez. Az 
Egyesület tiszteletbeli tagi státuszát – az Elnökség javaslatát követően – a Közgyűlés 
adományozza. A tiszteletbeli tagság akkor jön létre, amennyiben a tiszteletbeli tag e státuszt 
elfogadja, és kijelenti, hogy az Egyesület Alapszabályában megfogalmazott célokat elfogadja. 

 
II.9 Az Egyesület tiszteletbeli tagjai 

� kötelesek az Alapszabály rendelkezéseit megtartani, 
� részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, 
� jogosultak a Közgyűlésen részt venni, javaslatot tenni és felszólalni,  
� az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt, 
� nem kötelesek tagsági díj fizetésére, 
� nem jogosultak a Közgyűlésen szavazni, 
� nem választhatnak és nem választhatók az Egyesület szerveibe, 
� az Egyesület által kiírt pályázati díjban, támogatásban nem részesülhetnek. 

 
II.10 A tagsági viszony (rendes, tiszteletbeli, pártoló tagság) megszűnik 

� a tag halálával, 
� a tag jogutód nélküli megszűnésével, 
� a tagságról való lemondással (kilépés), 
� kizárással, 
� a tagsági jogviszony felmondásával. 

 
II.11 A tag tagsági viszonyáról az Egyesület Elnökségéhez benyújtott írásbeli nyilatkozattal 

lemondhat, és tagsági jogviszonyát ilyen módon kilépéssel megszüntetheti. A tagsági 
viszonyról történő lemondást nem kell indokolni. A tag tagsági viszonya a lemondó 
nyilatkozatnak az Elnökséghez történő beérkezés napját követő nappal szűnik meg. 

 
II.12 A Közgyűlés kizárhatja azt a tagot, aki jogszabályt, a jelen Alapszabály rendelkezéseit, vagy a 

Közgyűlés valamely határozatát súlyosan vagy ismételten megsérti, akinek magatartása az Egyesület céljait 
sérti, a szakma erkölcsi-etikai normáival ellenkezik, illetőleg akit jogerős bírósági ítélet bűncselekmény 
elkövetése miatt a közügyek gyakorlásától eltilt. A tag kizárását bármely egyesületi tag és egyesületi szerv 
vagy tisztségviselő kezdeményezheti. A kizárásról szóló döntés meghozatala előtt a kizárni javasolt taggal 
szemben kizárási eljárást kell lefolytatni. Ennek keretében a kizárási javaslatról az érintett tagot a 
közgyűlés időpontját megelőzően legalább 15 nappal írásban értesíteni kell, és lehetőséget kell adni a kizárni 
javasolt tagnak arra, hogy a kizárási javaslatban előadott indokokkal kapcsolatos álláspontját és 
védekezését előadhassa, akár írásban – amelynek tartalmát a közgyűlésen ismertetni kell – akár a 
közgyűlésen szóban. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni, és indokolással kell ellátni, 
amelynek tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényekel és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati 
lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal a jelen Alapszabályban megjelöltek szerint 
közölni kell. A kizáró határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 
II.13 A Közgyűlés jogosult felmondani a tag tagsági jogviszonyát, amennyiben megszűnik egy tag 

vonatkozásában azon személyi feltételek valamelyike, amelyeket a jelen Alapszabály a tagsági jogviszony 
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létrejöttének a feltételeként megjelöl, vagy amennyiben a tag a megállapított tagdíjat annak esedékességét 
követő 30 napon belül nem fizette meg, és az ezt követően részére az Egyesület által írásban, 30 napos 
póthatáridő tűzése mellett megküldött felszólítás ellenére sem fizette meg. A Közgyűlés a tagsági jogviszonyt 
30 napos határidővel írásban mondhatja fel. A felmondási határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 

III. Az Egyesület szervei 
 
III.1 A Közgyűlés 

Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A Közgyűlés 
az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. 
 
III.1/a A Közgyűlés kizárólagos hatáskörrel a következő feladatokat látja el: 

� megállapítja illetve a jelenlévők háromnegyedes többségével módosítja az Egyesület Alapszabályát, 
Szervezeti és Működési Szabályzatát  

� nyílt szavazással megválasztja/visszahívja az Egyesület tagjai közül az Egyesület 
Elnökségét és az Egyesület, illetőleg az Elnökség tisztségviselőit, és dönt díjazásuk 
megállapításáról, valamint gyakorolja az Egyesület Elnöke felett a munkáltatói 
jogokat, amennyiben az Elnök az Egyesülettel munkaviszonyban áll, 

� megvitatja és jóváhagyja az Egyesület éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves 
pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint 
készített beszámolót, 

� megvitatja és a jelenlévők kétharmados többségével elfogadja az Egyesület éves 
közhasznúsági mellékletét, 

� megvitatja és a jelenlévők kétharmados többségével elfogadja az Egyesület éves 
költségvetését, annak bevételi főösszegét és a kiadások költséghelyenkénti 
előirányzatát, 

� megvitatja és elfogadja az Elnökség éves beszámolóját, és annak részeként az 
Elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentését, 

� megvitatja és a jelenlévők kétharmados többségével elfogadja az Egyesület előző 
évről szóló számviteli beszámolóját, 

� megállapítja a tagok éves tagsági díjának mértékét, és annak esedékességét, 
� a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes többségével dönt az egyesület céljának 

módosításáról és az egyesület megszűnéséről, valamint a jelenlévő tagok háromnegyedes többségével 
dönt az egyesület más egyesülettel való egyesülésének és a szétválásának kérdésében,  

� adományozza az Elnökség javaslatára figyelemmel az Egyesület tiszteletbeli Elnöke 
és az Egyesület tiszteletbeli tagja kitüntető címeket, 

� az Elnökség javaslatára figyelemmel adományozza az Egyesület pártoló tagja 
státuszt, 

� fenntartja az Egyesület működőképességét, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén 
a hitelezők érdekeinek a szem előtt tartásával meghozza és kezdeményezi a 
szükséges intézkedéseket, 

� szakmai munkacsoportokat, valamint ad hoc bizottságokat hozhat létre, és azokat 
megszüntetheti, 

� jóváhagyja azoknak a szerződéseknek a megkötését, amelyeket az Egyesület saját 
tagjával, vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt, 

� dönt a jelenlegi és a korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők, vagy más 
egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről, 

� a felügyelőbizottság tagjainak a megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 
megállapítása, 

� a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 



 7

� dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály Közgyűlési hatáskörbe utal, 
vagy az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt, 

� továbbá minden olyan kérdés, feladat a közgyűlés hatáskörébe tartozik, amelyet az 
alapszabály ilyenként határoz meg. 

 
III.1/b A Közgyűlés összehívása  

A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg 
kell tárgyalni annak éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv 
teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített 
beszámolót. 
 
Össze kell hívni a Közgyűlést akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok 
legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kívánja, avagy a Közgyűlés összehívását 
a Felügyelő-bizottság indítványozza. Ezesetben a közgyűlést 60 napon belül meg kell 
tartani. 
 
Az Elnökség 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. 
A jelen pontban megjelölt okból összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az 
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az 
Egyesület megszüntetéséről dönteni. 

 
A Közgyűlést az Elnökség hívja össze, az általa szabadon megválasztott, erre alkalmas helyszínre, 
valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak e tervezett időpontot 
megelőzően 15 naptári nappal kell megküldeni, az egyesület nevének és szekhelyének, a Közgyűlés 
idejének és helyszínnek megjelölésével, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén 
tartandó esetleges megismételt Közgyűlés helyének és idejének pontos megjelölésével. 
 
A tagok és az egyesület szervei a közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül az 
Elnökségtől a napirend kiegészítésér kérhetik a kiegészítés indokolásával. A napirend 
kiegészítésének a tárgyában az Elnökség 2 napon belül kell döntést hoznia, mely döntését 
haladéktalanul, de legésőbb 2 napon belül köteles igazolható modon megküldenie a tagoknak. Ha a 
napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a 
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 
kiegészítésének a tárgyában. 

 
III.1/c. A Közgyűlés határozatképessége 

 
A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több, mint a fele jelen van. 
A tagokat a Közgyűlés összehívásáról szóló meghívóban a távolmaradás 
jogkövetkezményeire figyelmeztetni kell. 

 
Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, azt harminc napon belül újra össze kell 
hívni azzal, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirend tekintetében a résztvevők 
számától függetlenül határozatképes. 
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A Közgyűlésen valamennyi tag egy szavazattal rendelkezik. A Közgyűlés határozatait 
nyílt szavazással, a jelenlévők szótöbbségével hozza meg, kivéve azokat az eseteket, 
amelyekben a jelen Alapszabály ennél nagyobb szavazati arányt ír elő. 
 
Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az 
egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
 
Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén a napirendi 
javasaltot elvetettnek kell tekinteni. 
 
A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 
� kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
� bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 
illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

� akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 
� aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 
� akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja, 
� aki a határozatban érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll, vagy 
� 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. 

 
A Közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és a vezető tisztségviselőkön kívül az 
Elnökség által meghívottak és a jelen alapszabály, illetőleg a Közgyűlés határozata 
alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 
 
A Közgyűlést az Elnök nyitja meg. A Közgyűlésen egy levezető elnököt és három szavazatszámlálót, 
valamint egy jegyzőkönyvvezetőt, és egy jegyzőkönyvet hitelesítő személyt kell megválasztani, majd ezt 
követően a Közgyűlés dönt a napirend elfogadásáról. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyszínét és időpontját, 
jelenlévők nevét, a javaslatok, előterjesztések és felszólalások lényegét, valamint a meghozott 
határozatok tömör szövegét, tartalmaznia kell továbbá a határozati javaslatokat támogatók és 
ellenzők számarányát. Az írásbeli javaslatokat, jelentéseket és beszámolókat a jegyzőkönyvhöz kell 
csatolni. 
 
Az Elnök gondoskodik a „Határozatok könyve” vezetéséről, amely tartalmazza a 
Közgyűlés határozatainak tartalmát, a határozat meghozatalának időpontját, a 
határozatok hatályát, illetőleg a határozatot támogatók és ellenzők számarányát, illetőleg 
személyét. 
 
A határozatokat az érintettek részére - a határozatok meghozatalától számított nyolc 
napon belül - meg kell küldeni. A Közgyűlés határozatait az Egyesület internetes 
honlapján is (www.reanimatio.com) közzé kell tenni. A határozatoknak az érintettekkel 
történő közléséről az Elnök köteles gondoskodni. 
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III.2 Az Elnökség 
 

Az Egyesület ügyvezető-képviselő szerve a 3 (három) tagú Elnökség. 
 
A Közgyűlések közötti időben az Egyesület tevékenységét az Elnökség irányítja és ellenőrzi. 
Tevékenységéről köteles a Közgyűlésnek beszámolni. Az Elnökség tagjai köteles a 
Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, 
az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 
 
Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai közül egyenként, nyílt 
szavazással, egyszerű többséggel, 4 éves időtartamra. 
 
Az Elnökségi tagokat a Közgyűlés 2/3-os szavazattöbbséggel bármikor visszahívhatja. Megszűnik az 
Elnökségi tagság továbbá a határozott időtartam lejártával, a tag halálával és lemondásával, valamint az 
elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, és az 
Elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. Ezekben az esetkeben a 
Közgyűlés új Elnökségi tagot választ. 

 
III.2/a Az Elnökség hatásköre 

Az Elnökség látja el az Egyesület ügyvitelével kapcsolatos napi teendőket, nyilvántartást 
vezet az Egyesület tagjairól, előkészíti a Közgyűlés határozatait és gondoskodik azok 
végrehajtásáról, dönt továbbá minden olyan kérdésben, ami nem tartozik a Közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe. 
 
Az Elnökség feladatköre ennek megfelelően: 
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a 
döntések meghozatala; 
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, 
a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tiszt-
ségviselők megválasztatásának előkészítése; 
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
i) a tagság nyilvántartása; 
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 

 
2/a1 Az Elnökség megvitatja és a Közgyűlés elé terjeszti: 

� az Egyesület Alapszabályának és módosításának tervezetét, 
� az Egyesületben folyó szakmai tevékenységről szóló beszámolót, a célkitűzések 

megvalósításáról szóló beszámolót valamint a következő évi célkitűzésekre és 
feladatokra vonatkozó javaslatot, 

� az Egyesület éves pénzügyi és gazdálkodási tevékenységéről és a költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a következő évi költségvetés 
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bevételi főösszegeire és a kiadások költségnemenkénti előirányzatára 
vonatkozó tervezetet, 

� az Egyesület tiszteletbeli Elnöke és az Egyesület tiszteletbeli tagja cím 
adományozására és a pártoló tagi státusz adományozására vonatkozó javaslatot. 

2/a2 Az Elnökség megvitatja és jóváhagyja: 
� az Elnökség éves munkaprogramját és üléstervét, 
� az Egyesület éves költségvetésének – az előirányzott felhasználási jogcímeknek 

megfelelő – tényleges felhasználását, kezdeményezi a szükségleteknek 
megfelelő – évközi megváltoztatását a költségvetés helyzetének megvizsgálása 
után, 

� az Egyesület saját rendezésű, hazai és nemzetközi rendezvényeit, szakmai 
programját és tervét, 

� az Egyesület tagjainak és pártoló tagjainak felvételi rendjét, valamint az 
Egyesület rendezvényein való szereplés rendjét, egyéb kedvezmények feltételeit 
és körét, 

� az Egyesület állami, társadalmi és egyéb szervezetekkel létesített 
megállapodásait, 

� a Közgyűlés helyére, időpontjára, napirendjére vonatkozó ajánlásokat. 
 

2/a3 Az Elnökség: 
- felveszi és ápolja a kapcsolatot más külföldi szakmai szervezetekkel, és ugyan-

csak kapcsolatot alakít ki a hazai szakmai társaságokkal, 
- képviseli az Egyesületet szakmai fórumokon, 
- a szakmai munkacsoportokkal közösen kialakítja a resuscitatioval kapcsolatos 

kutatásokat, fejlesztéseket, gyakorlatot és oktatást érintő helyzetértékelését, ja-
vaslatait és álláspontjait, 

- dönt a költségvetési keretek és a támogatási szabályzat függvényében az aktuá-
lisan megítélhető támogatásokról és azok mértékéről, 

- dönt a pályázatok kiírásáról és meghatározza a pályázatok értékelésének mód-
ját (a pályázatok értékelését nyilvánosan kell végezni), 

- koordinálja az Egyesület által rendezett hazai és nemzetközi rendezvényeket. 
- ad hoc bizottságot hívhat össze. 

 
III.2/b Az Elnökségi ülés összehívása  

Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Az Elnökségi üléseket az 
Egyesület Elnöke hívja össze. Az Egyesület Elnöke legalább 7 nappal az Elnökségi ülés előtt írásban 
értesíti az Elnökségi tagokat az Elnökségi ülés idejéről és helyéről, valamint annak napirendjéről. 
 
Az Elnökség ülései nem nyilvánosak. Egyes napirendi pontok ismertetésével vagy 
megvitatásával kapcsolatban meghívhatók állandó jelleggel valamint esetenként, 
tanácskozási joggal más személyek is. 

 
III.2/c Az Elnökség működése 

Az Elnökség munkáját éves munkaprogramja és ülésterve alapján végzi. A 
munkaprogramban az Elnökség összegzi éves feladatait, a Közgyűlés határozatait és 
célkitűzéseit alapul véve. 
 
Az Elnökség üléseit az Egyesület Elnöke vezeti. Az Elnökség elé kerülő ügyek, anyagok 
előkészítése az üléstervben megnevezett felelős személy feladata. 
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Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több, mint a fele jelen van. Az Elnök 
jelenléte minden esetben szükséges, csak indokolt esetben lehet távol, amennyiben 
akadályoztatásának okát az ok megjelölésével előzetesen írásban bejelenti.  

 
Az Elnökség bármely tagja írásban vagy szóban indítványozhatja az ülés napirendjén 
nem szereplő kérdések felvételét, illetve a tervezett napirendi pont megváltoztatását.  

 
Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza meg. 
Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén a napirendi 
javasaltot elvetettnek kell tekinteni. 

 
Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 
� kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
� bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 
illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

� akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 
� aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 
� akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja, 
� aki a határozatban érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll, vagy 
� 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. 
 
Az Elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
jelenlévők nevét, a javaslatok, előterjesztések és felszólalások lényegét, valamint a 
meghozott határozatok tömör szövegét. Az írásbeli javaslatokat, jelentéseket és 
beszámolókat a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 
 
Az Elnökség határozatait az Elnök írja alá. A határozatokat az érintettek részére – a 
határozatok meghozatalától számított nyolc napon belül – meg kell küldeni. A 
Közgyűlés határozatait az Egyesület internetes honlapján is (www.reanimatio.com) 
közzé kell tenni. A határozatok az érintettekkel történő közlésérőlaz Elnök köteles 
gondoskodni.  
 
Az Elnök gondoskodik a „Határozatok könyve” vezetéséről, amely tartalmazza az 
Elnökség határozatainak tartalmát, a határozat meghozatalának időpontját, a 
határozatok hatályát, illetőleg a határozatot támogatók és ellenzők számarányát, illetőleg 
személyét.  
 
Az Elnökség egyebekben maga állapítja meg ügyrendi szabályait, a jelen Alapszabály és 
a vonatkozó jogszabályok keretei között. 
 

III.2/d Az Elnökség tisztségviselői: 
� az Elnök 
� az Elnökhelyettes 
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Az Elnökség tisztségviselőit a Közgyűlés választja meg egyenként az Elnökség tagjává 
és egyben tisztségviselőjévé, nyílt szavazással egyszerű többséggel 4 éves időtartamra. 
 
A tisztségviselők hatásköre és feladatai: 

 
2/d1 Az Egyesület Elnöke: 

� az Egyesületet harmadik személyek, hatóságok és bíróságok felé önálló 
képviseleti joggal képviseli, 

� előkészíti és levezeti az Elnökségi üléseket, 
� intézkedik és dönt a Közgyűlés vagy az Elnökség által hatáskörébe utalt 

ügyekben. Intézkedéseiről rendszeresen tájékoztatja az Elnökséget, 
� irányítja és ellenőrzi az Egyesület gazdálkodását és a költségvetés végrehajtását,  
� intézi az Egyesület napi ügyeit 
� az Egyesület munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
� önállóan rendelkezik az egyesület bankszámlája felett, önállóan gyakorolja az 

utalványozási jogot. 
2/d2 Az Egyesület Elnökhelyettese: 

� az Elnök akadályoztatása esetén képviseli az Egyesületet és helyettesíti az 
Elnököt az ülés levezetésében, 

� az Elnök és az Elnökség utasítása alapján végzi az alája rendelt területek 
felügyeletét. 

 
Az Elnökség tagjai újraválaszthatóak. 

 

IV. Az Egyesület vezető tisztségviselőire vonatkozó összeférhetetlenségi és működési 
szabályok 

 
IV.1. Az Egyesület vezető tisztségviselője (Elnökség tagja, Elnöke, Elnökhelyettese, Felügyelő-

bizottsági tagja vagy elnöke) az lehet, aki: 
a) nagykorú személy, akinek a cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben nem korlátozták, 
b) magyar állampolgár. 
 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen sza-
badságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos követ-
kezmények alól nem mentesült. 
 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit vala-
mely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségvise-
lő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 
Nem lehet a felügyelő-bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatko-
zó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület vezető tiszt-
ségviselője. 

 
IV.2. A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai részére köteles a jogi személyre vonatkozóan 

felvilágosítást adni, és számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartások-
ba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a 
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jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. A vezető tisztségviselő 
megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a jogi személy üzleti 
titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás 
ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás meg-
tagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezé-
sét a felvilágosítás megadására. 

 
IV.3. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott ká-

rokért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi 
személlyel szemben. A felügyelő-bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasz-
tásával vagy nem megfelelő teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért a szerződés-
szegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az Egyesülettel szem-
ben. 

 
IV.4. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) lemondással; 
c) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
d) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben történő korlátozásával; 
e) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezté-
vel. 

 
IV.5. Az Egyesület Közgyűlése a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahív-
hatja. 
 
IV.6. A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik 

vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor 
lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető 
tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelen-
téstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

 

V. Az Egyesület működése, anyagi forrásai 
 
V.1 Az Egyesület jogi személy, mely a törvényszék általi nyilvántartásba vétellel jön létre. 
 
V.2 Az Egyesület bevételei, vagyona elsősorban a tagok befizetéseiből, a pártoló tagok és más 

személyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, illetőleg az Egyesület által esetlegesen folytatott 
gazdasági-vállalkozási tevékenységből képződik. Az egyesület bevételeit a 2011. évi CLXXV. 
törvény 19. § (1) bekezdés szerinti részletezésben, költségeit, ráfordításait (kiadásait) a 19. § 
(2) bekezdés szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja 
nyilván. 

 
V.3 A tagdíj összegét, befizetésének módját a Közgyűlés határozza meg. A tagok 

tagdíjbefizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. 
  
V.4 Az Egyesület a jelen létesítő okiratban meghatározott cél (a továbbiakban: alapcél szerinti 

tevékenység) megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, vagyonát az 
Egyesület céljának megfelelően használhatja. Az egyesület az alapcél szerinti tevékenységet – 
közhasznú szervezet esetében ideértve a közhasznú tevékenységet is – folytathat és - célja 
megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, az egyesületi cél megvalósításával 
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közvetlenül összefüggő - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az 
alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. Az egyesület csak olyan módon vehet fel 
hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének 
ellátását és működésének fenntartását. 

 
V.5 Egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatása céljából nem hozható 

létre, ilyen tevékenységet a létesítő okiratban meghatározott céljainak megvalósítása 
érdekében, az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggően, a célok 
megvalósítását nem veszélyeztetve végez, kiegészítő jelleggel. 

  
V.6 Az egyesület befektetési tevékenységet nem kíván folytatni. Befektetési tevékenységnek 

minősül az Egyesület eszközeiből történő értékpapír-, társasági tagsági jogviszonyból eredő 
vagyoni értékű jog, ingatlan és más egyéb éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy 
szerzésére irányuló tevékenység. 

 
V.7 Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó eredménye és az Egyesület vagyona 

nem osztható fel, a tagok részére nyereség nem juttatható, azt teljes egészében az Egyesület 
Alapszabályában rögzített célok elérése érdekében kell felhasználni. 

 
V.8 Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a Közgyűlés által előírt tagdíj 

megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
V.9 A 2011. évi CLXXV. törvény 11. §-a értelmében az Egyesület működése felett az ügyészség 

az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. Ha az 
egyesület működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész törvényességi 
ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz fordulhat. 

 

VI. Képviselet 
 
VI.1 Az Egyesületet az Elnök önállóan jogosult képviselni. 
 
VI.2 Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog, utalványozási jog az Elnököt önállóan 

illeti meg. 
 
VI.3 Az Egyesület munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja. 
 

VII. Az Egyesület megszűnése 
 
VII.1 Az Egyesület megszűnik ha 

a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), 
b) a Közgyűlés kimondja az Egyesület megszűnését, 
c) a bíróság az ügyész keresete alapján megszünteti, 
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy 
megállapítja megszűnését, 
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, 
f) az Egyesület megvalósította célját, vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné 
vált, és új célt nem határoztak meg, 
g) az Egyesület tagjainak a száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, 
és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. 
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Az Egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. 
 

VII.2 A VI.1. pont b)-g) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. 
 
VII.3 A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület megszűnéséről, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás 

eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. 
 
VII.4 Az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület vagyona a Magyar Máltai Szeretetszolgálatra 

száll át. 
 

VII.5 Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági 
törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági 
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó 
egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 

 
Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig 
kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a 
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető 
tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői 
érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés 
esetén nem alkalmazható. 

 

VIII. Az Egyesület működésének nyilvánossága 
 
VIII.1 Az Egyesület működése során keletkezett iratokba bárki betekinthet. Az iratokba való 

betekintés lehetőségét az Egyesület Elnöke köteles biztosítani az éreklődő számára előzetes 
időpontegyeztetést követően, az Egyesület székhelyén, felügyelet mellett. 

 
VIII.2 Az Egyesület által szervezett programokban bárki részt vehet az Egyesület tagjain kívül 

is. Az Egyesület Elnöke az Egyesület szolgáltatásai igénybevételének módjáról szóló, 
valamint az Egyesület működésének nyilvánosságát biztosító tájékoztatóknak az Egyesület –
internetes honlapján (www.reanimatio.com) való közzétételéről gondoskodik. 

 
VIII.3 Az Egyesület éves beszámolójába bárki betekinthet és azokról saját költségre bárki másolatot 

készíthet. Ezeket közzé kell tenni az Egyesület honlapján is. 
 
VIII.4 A 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdésén alapuló, a beszámoló közzétételére vonatkozó 

kötelezettség kiterjed a beszámoló saját honlapon (www.reanimatio.com) történő elhelyezésére is. Az egyesület 
a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második 
üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

 

IX. Az egyesület könyvvezetésének, beszámolási rendjének szabályai 
 
IX.1 Az egyesületnek az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből 

származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani. Az egyesület 
könyvvezetése magyar nyelven, forintban történhet. 

 
IX.2 Az Egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 

könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint 
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mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. 
Az üzleti év azonos a naptári évvel. 

 
IX.3 Az Egyesület köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját - kötelező 

könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó 
független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó 
napjáig letétbe helyezni és közzétenni, valamint saját honlapján (www.reanimatio.com) a 2011. évi 
CLXXV. törvény 30. § (4) bekezdése szerint elhelyezni. 

 
IX.4 Az egyesület közgyűlése megvitatja és kétharmados többséggel elfogadja az Egyesület éves költségvetését, és 

az Egyesület előző évről szóló számviteli beszámolóját. 
 

X. Záró rendelkezések 
 
X.1 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesületekre vonatkozó 

jogszabályok, így az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit, a Ptk. 
rendelkezéseit, valamint az egyébként hatályos magyar jogszabályokat kell alkalmazni. 

 
X.2 Az Egyesület alapszabályát a Fővárosi Törvényszéknek az Elnök a nyilvántartásba vétel 

iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja. A beszámoló OBH-nak történő 
megküldésére az egyesület köteles. 

 
X.3 Az Egyesület tagjai kötelesek az Elnökség részére megadni a nyilvántartásukhoz szükséges 

adataikat, amelyek: név, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve, állandó 
lakcím, telefonszám, e-mail cím. Az Egyesület tagjai kötelesek a megadott személyi 
adataikban bekövetkező változásról az Egyesület Elnökségét 3 munkanapon belül 
tájékoztatni. Az Egyesület tagjainak a személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 

 
X.4 Amennyiben a jelen Alapszabály, vagy az Egyesület működésével kapcsolatos valamely 

jogszabály írásbeli közlési kötelezettséget ír elő az Egyesület számára, annak az Egyesület 
mind postai úton, az érintett személy lakcímére küldött ajánlott postai küldemény útján, 
mind faxüzenet formájában, az érintett személy által megadott fax-számra küldött faxüzenet 
formájában, mind pedig elektronikus úton, az érintett személy által megadott e-mail címre 
küldött e-mail üzenet útján eleget tehet. A választás joga ebben az esetben az Egyesületet 
illeti meg. Az Egyesület tagjai írásbeli nyilatkozataikat ugyanezekben a formákban – a tagsági 
jogviszonyukat érintő nyilatkozataikat kizárólag postai úton – tehetik meg. Az írásbeli 
nyilatkozat közöltnek minősül: a) postai küldemény esetében az átvétel napján, „az átvételt 
megtagadta” vagy „címzett ismeretlen” megjelöléssel visszaérkező küldemény esetében a 
kézbesítés megkísérlése napján, „nem kereste” jelzéssel visszaérkező küldemény esetében az 
első kézbesítés megkísérlését követő 5. munkanapon, b) faxüzenet esetében a sikeres küldést 
visszaigazoló dokumentum szerinti sikeres küldés napján, c) e-mail üzenet esetében az 
elküldött levél elolvasását igazoló olvasási igazolás szerinti időpontban. 

 
Kelt (hely is idő): Debrecen, 2017. április 22. 
 
 

………………………………… 
Dr. Kiss Domonkos 

elnök-képviselő 
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Alulírott Dr. Tamás Olivér Viktor ügyvéd (székhely: 1141 Budapest, Mirtusz utca 6.) 
igazolom, hogy jelen egységes szerkezetű alapszabályt – mely tartalmazza a közgyűlés 
2017. április 22. napján tartott ülésén elhatározott módosításokat, valamint az alapítás óta 
bekövetkezett jelentős jogszabályváltozásokra figyelemmel szükségessé váló 
módosításokat is - a 2017. április 22. napján tartott Közgyűlés fogadta el. A jelen egységes 
szerkezetű létesítő okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (változások 
dőlt betűvel szedve) megfelel a létesítő okirat 2017. április 22. napján elhatározott 
módosítások alapján hatályos tartalmának.  
 
Kelt (helyés idő): Budapest, 2017. április „……” 
 
 
 

Dr. Tamás Olivér Viktor 
ügyvéd 

 
 


