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I. Fejezet
A Szövetség elnevezése és jogállása
1.§

A szövetség elnevezése

ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi
Szervezetek és
Alapítványok Országos Szövetsége
Rövidített név

ÉTA Országos Szövetség
Angol nyelvű elnevezése
ÉTA HungarianFederation of Associations and
FoundationsServingPeoplewithMentalHandicap
Angol nyelvű rövidített név

ÉTA Hungarian Federation
2.§ A Szövetség székhelye: 1158 Budapest, Molnár Viktor u. 94-96.
A Szövetség hivatalos bélyegzője:
3. § A Szövetség hatóköre országos, működési területe: Magyarország
területe

4. § A Szövetség jogállása:
A Szövetség olyan önálló jogi személyként működő egyesület, melyet
elsősorban civil alapítású társadalmi szervezetek és alapítványok
(továbbiakban együtt: szervezetek) hoznak létre határozatlan időre. A
tagszervezetek teljes autonómiájukat megőrizve gyakorolják tagsági
jogaikat a Szövetségben.
A szövetség jogállása: közhasznú.

II. Fejezet
A Szövetség céljai és feladatai
5.§. A Szövetség céljai:
A Szövetség célja, hogy a Magyarország kormány és a központ szakpolitikát
meghatározó szervei által, a fogyatékos ügy területeit érintően megfogalmazott
közfeladatok teljesülését segítse, és ennek érdekében az első sorban értelmi
sérülteket szolgáló szervezetek összefogja, tevékenységük koordinálja, segítése,
e szervezetek közösségi érdekeinek és céljainak érvényesítését, védje,
képviselje.
A Szövetség mindezzel az értelmi sérültséggel élő emberek és családjuk lehető
legteljesebb életét kívánja elősegíteni: társadalmi integrációját, szociális
biztonságát és rehabilitációját, jogaik érvényesítését, fokozatos bővítését és
szervezett érdekvédelmük biztosítását.
A Szövetség céljával összhangban közvetlenül vagy közvetve közhasznú
tevékenységeket folytat, közfeladatait közérdekből, haszonszerzési cél nélkül
végzi.
A Szövetség közfeladatai a közhasznú szervezetekről szóló jogrendnek
megfelelően, elsősorban a 10/2006.(II.16) OGY határozatnak megfelelően:
1. gyógyítói- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés
3. nevelés és oktatás, képességfejlesztése, ismeretterjesztés
4. hátrányos helyzetű csoportok társadalom esélyegyenlőségének elősegítése
5. rehabilitációs foglalkoztatás segítése
A Szövetség olyan közfeladatot lát el, amely a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról, valamint a közoktatásról szóló állami feladat.

A vonatkozó közfeladatok alapján a szövetség közhasznú tevékenységei:
 megváltozott munkaképességű, ezen belül fogyatékkal élő emberek
foglalkoztatásának segítése (az 1998.évi XXVI.tv 16.§ alapján a
foglalkoztatás évente ismétlődő szövetségi pályázati kiírások útján történő
segítése)
 fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében
nyújtott szolgáltatások, rehabilitációs programok (a 10/2006. (II.16) OGY
határozat 5.1 pontjának utolsó bekezdésében, valamint a 2011.évi CCXI.
tv-ben meghatározott feladat teljesítéseként mentor által irányított
mentálhigiénés családsegítő program),
 esélyegyenlőség előmozdítása konkrét programok keretében (10/2006
(II.16) OGY határozat 4.1 pontjában meghatározott feladat teljesítésére
országos hálózatú szülőklub szervezet létrehozása, elektronikus
kommunikáció segítségével),
 egészségi állapot javítása, a jobb életminőség elősegítése, családsegítés
(10/2006(II.16) OGY határozat 5.1 pont utolsó bekezdése feladat
meghatározása, valamint az 1998.évi XXVI tv. alapján családsegítő és a
szövetségi szakemberek mentális állapotjavító szövetségi programjai)
 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (10/2006 (II.16)
OGY határozat 4.2 pontja hatodik bekezdésében, valamint a 4.4 pontja
első bekezdésében meghatározott feladat teljesítéseként szakfolyóirat
szerkesztése és terjesztése, egyéb tájékoztató kiadványok szerkesztése és
honlap működtetése, széleskörű információ biztosításával),
 iskolarendszeren kívüli képzés, meghatározott kompetencia elsajátítása
céljából (10/2006 (II.16) OGY határozat 4.3/f pontjában meghatározott
feladat teljesítéseként képzőművészeti alkotótábor működtetése a
fogyatékkal élő emberek amatőr művészeti hajlamainak fejlesztésére)
 önkéntesség, önkéntes munka népszerűsítése, támogatása, szervezetének
kialakítása és a szervezet működtetése (2005.évi LXXXVIII.tv cél- és
feladat meghatározása alapján „fogadó szervezeti” pozíció szerint ellátja a
8.§-ban, valamint az 1998.évi XXVI.tv 21.§ e pontjában meghatározott
kötelezettségeket),
 fogyatékos és hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása, illetve ennek
támogatása (10/2006 (II.16) OGY határozat III.fejezet 2.1 pontjában
meghatározott feladatok teljesítéseként az előítéletek lebontásának
megvalósulását Vándorkiállítás folyamatos működtetésével, bemutatva a
fogyatékkal élő emberek által készített piacképes termékeket),

 fogyatékossággal élő emberek érdekérvényesítése, együttműködés
szakpolitikai és más hasonló szervezetekkel (az 1998.évi XXVI.tv 17.§-a,
valamint az 1257/2011 (VII.21) korm.határozat feladatainak
teljesítéseként tagként történő részvétel az Intézményi Férőhely Kiváltást
Koordináló Országos Testület munkájában. Szakmai érdekvédelmi
tevékenység elismeréseként az Országgyűlés éves költségvetési törvényei
alapján külön fejezet címen nevesített támogatás),
 fogyatékos személyekkel foglalkozó szakemberek mentális állapotának
javítása (10/2006 (II.16) OGY határozat 5.1 pontjában meghatározott
feladatteljesítéseként rekreációs program működtetése),
 önálló kommunikációs stratégia alapján a társadalom minden tagja felé
információszolgáltatás kiadványokkal, kiadványsorozatokkal és honlap
működtetésével (10/2006 (II.16) OGY határozat 4.4 pontja szerint)
A Szövetség közhasznú szolgáltatásaiból bárki arra rászoruló részesülhet.

6.§. A Szövetség főbb feladatai
A./ A Szövetség feladatai a tagszervezetei irányában
a. egységes szervezeti keretet biztosít mindazon szervezet részére, amely
azonosul a Szövetség céljaival, és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen
Alapszabály rendelkezéseit,
b. feltárja a csatlakozó szervezetek közös érdekeit, s tevékenysége során
érvényesíti azokat,
c. figyelemmel kíséri és támogatja a csatlakozó szervezetekhez tartozó, illetve
velük együttműködő szakemberek tevékenységét, elősegíti tevékenységük
feltételeinek javítását,
d. minden lehető forrásból - így maguktól a tagszervezetektől is - felkutatja és
begyűjti a szakmai, anyagi és egyéb szempontból hasznos információkat,
mindezeket rendszeresen továbbítja a tagszervezetek felé, útmutatókkal,
ajánlásokkal elősegíti a tagszervezetek munkáját,
e. tagszervezetei útján elősegíti az értelmi sérült személyek önálló életvitelének
kialakítását, munkahelyhez (foglalkoztatáshoz) jutását, önrendelkezési
képességük kibontakozását, öntevékenységük kereteinek kiszélesítését,
f. intézményeket tarthat fenn, szolgáltatásokat nyújthat az elsősorban értelmi
sérült személyek ellátásának, gondozásának, speciális szükségleteinek
kielégítése érdekében, valamint céljai gazdasági feltételeit biztosítandó

munkahely- és értékteremtő célú gazdasági-vállalkozási tevékenységet is
folytathat,
g. az informális közösségekkel és az érintett családokkal is kapcsolatot tart,
részükre szolgáltatásokat nyújt.
h. a tagszervezetek tagjai számára képzéseket, tréningeket és workshopokat
szervez.
i. Tagszervezeti számára karitatív tevékenységet folytat.
k. a tagszervezetek érdekeit megjelenítő önálló szakmai programokat teljesít
l. nemzetközi kapcsolatokat épít ki, és e kapcsolatok tapasztalatait megosztja
tagszervezeteivel
m. megteremti és működteti azokat az infokommunikációs lehetőségeket
(információs portálok, ÉTA Hírlevél szakfolyóirat, email levelezés lehetőség),
melyek a folyamatos kapcsolattartás feltételei
B./ A Szövetség feladata az érdekvédelem és képviselet terén:
a. széles körű felvilágosító tevékenységet folytat az értelmi sérült személyek
jogainak megismerése, megóvása, érvényesítése érdekében részt vesz az értelmi
sérültek számára kedvező társadalmi tudatformálásban,
b. javaslatot tesz az értelmi sérült személyek és családjuk, gondozóik helyzetét
javító jogszabályok tervezeteiről,
c. fellép az értelmi sérült személyek jogait sértő intézkedésekkel szemben, és
jogsegélyt nyújt,
d. részt vesz az értelmi sérült személyek ügyeivel foglalkozó szakmai és
érdekegyeztető szervezeteikkel,
e. a csatlakozó szervezetek útján folyamatosan figyelemmel kíséri az értelmi
sérült személyek és családjuk helyzetét, azt rendszeresen értékeli annak
érdekében, hogy a felmerülő gondok átfogó megoldását kezdeményezhesse,
f. figyelemmel kíséri az elsősorban értelmi sérültek helyzetét érintő tudományos
eredményeket.
g. programjaival teljesíti azokat a közfeladatokat, melyek operatív
kötelezettségként megfogalmazódnak, és amelyeknek teljesítésére személyi és
infrastrukturális lehetőségei megvannak

III. Fejezet
A Szövetség tagjai
7.§. A Szövetség tagjai:
Tag minden olyan szervezet, amelynek alapszabálya, illetve alapító okirata
szerint az értelmi sérült személyek érdekében tevékenykedik, a jelen
Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el, és kifejezi
szándékát a Szövetséghez való csatlakozásról.
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
8.§.
(1) A Szövetség tagjának felvételéről az Elnökség dönt.
(2) A tag tagsági viszonya megszűnik, ha saját közgyűlése vagy arra
feljogosított képviselő szerve kimondja a Szövetségből való kiválását, és a
Szövetség Elnöksége a tagsági viszony megszűnését megállapítja.
(3) Megszűnik továbbá a tag tagsági viszonya, a tag kilépési szándékának a
szövetség elnökéhez címzett bejelentésével, vagy ha a tagszervezetet a Szövetség
kizárja, ha a tagszervezet feloszlik, más szervezettel egyesül, feloszlatják,
valamint megszűnését a bíróság megállapítja.
A közgyűlés a tagsági jogviszonyt felmondással megszüntetheti, ha a tag a
szövetségi működés és szövetségi célok tekintetében folyamatosan passzív
magatartást tanúsít.
A szövetségi tagnak a jogszabályt, az alapszabályt vagy a közgyűlés határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén az elnökség illetve a
közgyűlés, bármely tag vagy a szövetség bármely szervének kezdeményezésére,
a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes
eljárást biztosító szabályokat meghatározza.
A szövetségi tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indoklással kell ellátni. Az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről való
tájékoztatást. A kizáró határozatot az érintett szövetségi taggal közölni kell.
A tagsági jogviszony kizárással történő megszűntetésének eljárásában a
tisztességes, nyílt és átlátható követelményeket biztosítani kell. A tisztességes
eljárás tartalmi elemei, az érintett tagképviselőjének meghallgatása,
álláspontjának jegyzőkönyvi formában történő rögzítése, a szövetség

elnökének a meghallgatáson való személyes részvétele és érdemi reakció,
valamint az eljáró elnökség illetve közgyűlés határozati formában
megjelenített döntése.
9.§. Az Elnökség a tagszervezetet a Szövetségből kizárja, ha
a. a tagszervezet tagdíjfizetési kötelezettségének egy éven keresztül nem tesz
eleget, és felhívás ellenére sem rendezi elmaradt tartozását,
b. a Szövetség céljaival és érdekeivel ellentétes, a célok megvalósítását
veszélyeztető tevékenységet fejt ki, illetve magatartásával a Szövetség belső
békéjét, nyugalmát, jó hírnevét veszélyezteti.
A tag felvételéről és kizárásról I. fokon az Elnökség dönt. A döntés ellen az erről
szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a Közgyűléshez
lehet fellebbezni, s Közgyűlés II. fokon dönt.

A tagok jogai és kötelezettségei
10.§.
(1) A tagok jogai
* a tagok - képviselőik útján - választanak és tisztségekre választhatók
* a tagok jogosultak a szövetség által nyújtott szolgáltatások, támogatások
igénybevételére,
* a tagok jogosultak a Közgyűlésen teljes joggal részt venni, szavazataikkal
dönteni, a Közgyűlés és más testület számára javaslatokat, észrevételeket tenni,
* a tagok jogosultak a szövetség munkájában tevékenyen részt venni,
* a tagoknak joguk van a jogorvoslathoz, az Elnökség határozata ellen a
kézhezvételtől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatnak.
(2) A tagok kötelezettségei:
A tagok kötelesek:
* az Alapszabály rendelkezéseit betartani,
* az évi Közgyűlésen elhatározott tagdíjat minden év március 1-i határidővel
megfizetni, mint vagyoni hozzájárulást, melynek összege minden tagszervezet
esetében 10 000 Ft.
* a Közgyűlésen részt venni és szavazni,
* a tudomására jutott információkat a Szövetség, illetve tagszervezet-társai
számára hozzáférhetővé tenni,

* a Szövetség tevékenységében részt venni.

IV. Fejezet
A Szövetség szervezeti rendje
11.§. A Közgyűlés
(1) A Szövetség legfőbb szerve a tagszervezetek egy-egy képviselőjéből álló
Közgyűlés.
(2) A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Akkor is össze kell
hívni a Közgyűlést, ha a tagok 1/3-a írásban kezdeményezi ezt a cél és ok
megjelölésével, továbbá ha azt a bíróság elrendeli.
Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság szükség esetén külön-külön jogosult
rendkívüli Közgyűlést összehívni.
(3) A Közgyűlés - az ezen Alapszabályban meghatározott kivétellel - akkor
határozatképes, ha azon - képviselőik útján - a szavazásra jogosult tagok több
mint fele jelen van.
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A szövetség
azon tagja aki valamely ügyben nem szavazhat, az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség szempontjából figyelmen kívül kell
hagyni.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat, akit a határozat kötelezettség vagy
felelősség alól mentesít, vagy a szövetség terhére másfajta előnyben részesít,
vagy akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen a határozat
alapján pert kell indítani, vagy akinek olyan hozzátartozója érdekelt a
döntésben, aki a szövetségnek nem tagja, vagy aki a döntésben érdekelt más
szervezettel döntési befolyáson alapuló kapcsolatban van, vagy aki egyébként
személyesen érdekelt a döntésben.
A Közgyűlés időpontjáról a tagszervezeteket legalább nyolc nappal előbb
postára adott meghívóval kell a napirend közlésével értesíteni. Amennyiben a
megjelentek létszáma miatt a Közgyűlés határozatképtelen, akkor az azt követő,
azonos napirenddel megismételt Közgyűlés a jelen lévő tagok számától
függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendét a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni,
hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák.
A közgyűlés az üléseit a szövetség székhelyén tartja.
Ha a közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést csak akkor
lehet megtartani, ha az ülésen minden szövetségi tag képviselője jelen van, és
egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
A közgyűlésen a meghívóban előre jelzett napirendi pontokban hozható
határozat, kivéve ha minden szövetségi tag képviselője jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
(4) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
* az Alapszabály megállapítása és módosítása,
* a más szervezettel való egyesülésnek, valamint feloszlásnak a kimondása,
* az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása,
* az Elnökség által hozott határozatok elleni panaszok elbírálása,
* az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása,
* a következő évi költségvetés és munkaterv meghatározása,
* évente a tagdíj összegének megállapítása,
* az Elnökség előterjesztése alapján tiszteletbeli taggá nyilvánítás, a cím
megvonása
* a Szervezeti és Működési szabályzat elfogadása, amely az Alapszabállyal nem
lehet ellentétes,
* a tevékenysége ellátása érdekében - szükség szerint - állandó és ad hoc
bizottságok megalakítása.
* az éves gazdasági beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása
(5) A Közgyűlés döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
A jelenlévő tagok háromnegyedes szavazattöbbsége kell:
a tisztségviselők megválasztásához.
az Alapszabály megállapításához és módosításához,
a Szövetség más szervezettel való egyesülésének, illetve feloszlásának
kimondásához,
a külső forrásból származó összegek szétosztásához,
tisztségviselők visszahívásának kezdeményezéséhez.

Az éves
elfogadásához

gazdasági

beszámoló

és

a

közhasznúsági

melléklet

A tisztségviselők visszahívásához, a szövetség céljának módosításához,
valamint a szövetség megszűnéséről szóló döntéshez az összes, azaz szavazati
joggal rendelkező tag ¾-ének szavazata szükséges.
(6) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni.
12.§. Elnökség
(1) A Közgyűlés 3 (három) évre 7 tagú Elnökséget választ a Szövetség
ügyintéző és képviselő szerveként. A választást titkos szavazással kell
lebonyolítani.
(2) Az Elnökség egy elnökből, egy alelnökből és tagokból áll.
(3) Csak olyan személy választható képviselettel járó elnökségi tisztségre, aki
nagykorú és cselekvőképes.
(4) Az elnökségi tagság megszűnik az elnökségi tag
- megbízásának lejártával,
- lemondásával,
- visszahívásával,
- halálával.
(5). Az Elnökségi tag visszahívását a Szövetség Közgyűlése 2/3-os –
szavazattöbbséggel kezdeményezheti. A visszahívásra a Közgyűlés döntése
alapján kerülhet sor, melyhez az összes tag 3/4-ének egyetértése szükséges. A
döntés előtt az érintett elnökségi tag számára biztosítani kell a nyilvános
védekezés lehetőségét. A határozat ellen - annak kézhezvételétől számított 30
napon belül - a visszahívott elnökségi tag, bírósághoz fordulhat.
(6) Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja.
Üléseit az elnök, vagy akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze, és levezeti
az ülést. Az ülés időpontjáról a tagokat legalább nyolc nappal előbb postára
adott meghívóval kell a napirend közlésével értesíteni.
(7) Az Elnökség akkor határozatképes, ha ülésén legalább 4 (négy) tag jelen van.
Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség
esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

Az ülés nyilvános, zárt ülést személyiségi jogok, vagy üzleti titok védelme okán
lehet szótöbbséggel elrendelni.
Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.
(8) Az Elnökség hatásköre és feladatai:
* két Közgyűlés között a Szövetség tevékenységének figyelemmel kísérése,
irányítása, felügyelete,
* a Közgyűlések érdemi előkészítése, éves terv összeállítása,
* javaslat elkészítése az évi tagdíj összegére vonatkozóan,
* az éves költségvetés és beszámoló elkészítése,
* a Szervezeti és Működési Szabályzat előzetes kidolgozása,
* az információáramoltatás megszervezése,
* rendkívüli Közgyűlés összehívása,
* a Közgyűlés által jóváhagyott szempontrendszer szerint külső forrásból
származó összegek szétosztására határozati javaslat készítése,
* elsőfokú döntés tag felvétele, illetve kizárása ügyében,
* Munkacsoport alakítására javaslattétel,
* Ad hoc bizottság és munkacsoport felállítása
* Kidolgozza a Szövetség esetleges vállalkozási tevékenységének etikai
stratégiai és gazdaságossági koncepcióját,
* A Régiófelelősök és az esetleges ad- hoc bizottságok javaslatainak
felhasználásával kidolgozza a Szövetség állásfoglalásait, mely előtt a lehető
legszélesebb belső-külső körből begyűjti a véleményeket
* az Elnökség állásfoglalásainak a tagszervezetekhez, illetve a nyilvánosság
számára való eljuttatása,
* az Alapszabály és a Szervezet- és Működési Szabályzat keretei között a
Szövetség vagyonával való gazdálkodás,
* döntés mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe.
(8) Az Elnökség évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a Közgyűlést,
valamint a nyilvánosságot a Szövetség működéséről, így különösen a Szövetség
vagyoni helyzetéről és vagyonának-, valamint az adományok felhasználásáról.
Az elfogadott éves beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét – kötelező
könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának

elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott
üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe
helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és
tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót
felülvizsgálta. A letétbe helyezésnek a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben
meghatározott módon tesz eleget.
Ha a Szövetség saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a
beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő
elhelyezésére is. A civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos
megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó
adatok közzétételéig biztosítja.
A beszámoló és mellékleteinek letétbe helyezése, illetve közzététele határideje
május utolsó napja. A beszámolót OBH (Országos Bírósági Hivatal) részére kell
megküldeni a letétbe helyezés elektronikus úton történik.

(9) Az Elnökség tagja e tisztségük ellátásáért tiszteletdíjban részesíthetők.
13.§. Elnök
Az Elnök jogosult és köteles a Szövetséget harmadik személyekkel szemben a
hatóságok előtt képviselni.
Az Elnök felelős a Szövetség nyilvánosság előtti megjelenítéséért.
Az elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat.
A szövetség 2015. május 28-i közgyűlésén megválasztott elnöke: Dr.Csizmadia
László
Az utalványozásra az elnök egy személyben, és az ügyvezető az elnök által
felhatalmazott személlyel közösen jogosult.

14.§. Ellenőrző Bizottság
(1) A Szövetség Közgyűlése 3 (három) évre, titkos szavazással 3 (három) tagú
Ellenőrző Bizottságot választ, amely a gazdálkodást és a Szövetség Alapszabály
szerinti működését ellenőrzi. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a
Szövetség munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet.

Továbbá betekinthet a könyvekbe és iratokba, azokat megvizsgálhatja. Tagjai az
Elnökség ülésein tanácskozási joggal vesznek részt.
(2) Az Ellenőrző Bizottság, ha a szövetség vagy az Elnökség működésében
jogsértést tapasztal, rendkívüli Közgyűlést hívhat össze, különösen akkor, ha
jogszabálysértésről, egyéb súlyos mulasztásról, vagy a vezető tisztségviselők
felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást.
15.§ Ügyvezető
A szövetség operatív munkáját az Alapszabály, az SZMSZ, a közgyűlés és az
elnökség hatályos döntéseinek tiszteletben tartásával a szövetségi szervezetet
irányító ügyvezető végzi
Feladata:
*
a Szövetség belső önkormányzati működésével kapcsolatos szervezés és
végrehajtás
*

a szakmai feladatok koordinálása

*
a közgyűlés, illetve
kötelezettségek teljesítése

az

elnökség által

felelőségi körébe

*

a szövetségi belső szakmai munka folyamatos teljesítése

*

az elnök által átruházott jog feltételével munkáltatói jog gyakorlása

*

pénzügyi-, számviteli feladatok teljesítésének ellenőrzése

*

a szövetségi szervezet munkafegyelmének biztosítása

*

operatív és szakmai kérdésekben a szövetség képviselete

utalt

16. § Ad-hoc Bizottság vagy Munkacsoport
Ad- hoc bizottság a létrehozásakor meghatározott feladat ellátását végzi és
ennek eredményéről az Elnökségnek köteles beszámolni.
A Munkacsoportok egy-egy területre koncentráló, szakmai munkát koordináló,
illetve végző egységek, melyeknek tagjai maguk jelölik ki a csoport vezetőjét.
Munkacsoport létesülhet tematikus (egészségügy, oktatás/képzés, foglalkoztatás,
rehabilitációs, jog/érdekvédelmi stb.) és/vagy földrajzi alapon. A

munkacsoportok száma a mindenkori helyzetnek és igényeknek megfelelően
alakul.

V. Fejezet
A Szövetség gazdálkodása
16.§. A Szövetség vagyonának forrásai:
- a tagok által fizetett tagdíjak,
- pályázati- és egyéb támogatások,
- vállalkozási tevékenység bevétele,
- a Szövetség egyéb saját bevétele.
- adományforrások
17.§. A Szövetség a tartozásaiért kizárólag saját vagyonával felel.
18.§. A Szövetség – közhasznú céljai megvalósításának gazdasági feltételei
biztosítására - másodlagosan gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat,
azonban a vállalkozás nem képezi tevékenysége meghatározó részét, a
közhasznú célokat e tevékenység nem veszélyeztetheti. A gazdálkodás
eredménye a Szövetség közhasznú alapcélkitűzéseinek megvalósítására és a
tagszervezet működtetésére fordítható.
A gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel nem haladhatja meg
az éves összes bevétel 60 %-át, valamint nem veszélyeztetheti a szervezet
céljának elérését.
A Szövetség csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget,
amely nem veszélyezteti a cél szerinti és közhasznú tevékenységének ellátását és
működésének fenntartását, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást
hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
A Szövetség tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a
Budapest XV. kerületi Önkormányzat lapjában, valamint az ÉTA honlapján is
nyilvánosságra kell hozni.
19.§. Az Elnökség felhatalmazást kap arra, hogy a financiális szempontból
veszélyeztetett helyzetben lévő tagszervezetet a tagdíjfizetési kötelezettségét
meghatározott időszakra és indokolással csökkentse.

VI. Fejezet
A Szövetség megszűnése
20.§. A Szövetség megszűnik, ha:
* a Szövetség összes tagjának 2/3-os többsége kimondja a Szövetség feloszlását,
* a Szövetség összes tagjának 2/3-os többsége úgy határoz, hogy a Szövetség
más szervezettel egyesül,
* az ügyész keresete alapján a bíróság a Szövetséget feloszlatja, ha annak
működése az Alkotmányba ütközik, ha bűncselekményt valósít meg, valamint,
ha mások jogainak és szabadságának sérelmével jár,
* a bíróság a Szövetség megszűnését megállapítja, ha az legalább egy éve nem
működik.
21.§. A Szövetség megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyona továbbra is kizárólag az elsősorban értelmi sérültek
helyzetének javítására fordítható.

VII. Fejezet
A vezető tisztségviselők összeférhetetlensége
22.§ A Szövetség vezető tisztségviselői:
- az elnök és az alelnök
- az Elnökség tagjai
- az Ellenőrző Bizottság tagjai
23.§ A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a
Szövetség 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 vagy 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.
24.§ A Közgyűlés, és az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685.§ b9pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség,
vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. / Nem minősül előnynek a
Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. /
25. § Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja:
 az Elnök, az Alelnök
 az Elnökség tagjai
 akinek a Szövetséggel e megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll
 aki a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban
foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást
 a felsoroltak hozzátartozója

VIII. Fejezet.
Rendelkezések a tájékoztatásról, a nyilvántartásról és a nyilvánosságról
26.§ A Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, valamint a az

általuk kezelt közérdekű adatokba és a közérdekből nyilvános adatokba – a
személyiségi jogok és az üzleti titkok tiszteletben tartása mellett – bárki
betekinthet a szervezet székhelyén, előre egyeztetett időpontban.
27.§ A testületi szervek döntéseit a Szövetség ügyintéző szerve nyilvántartja a
határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját,
hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát , személyét.
28.§ Az elnök gondoskodik a Szövetség döntéseinek érintettekkel való 15 napon
belüli közléséről írásban, igazolható módon.
29.§ A testületi szervek döntéseit a Szövetség székhelyén elhelyezett
hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra.
30.§ A Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba – a
személyiségi jogok és az üzleti titkok tiszteletben tartása mellett- bárki
betekinthet, a szervezet székhelyén, előre egyeztetett időpontban.
31.§ A szervezet működésének módjáról szolgáltatásai igénybevételének
módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és Internet
honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

IX. Fejezet
Záró rendelkezések
32. §A Szövetség működési rendjét a Szervezeti- és Működési Szabályzat
határozza meg
33.§A Szövetség a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételét elrendelő
Pk.60162/1997/7, 1997 10 15 számú határozatával jött létre.
34.§A Szövetség működése felett törvényességi felügyeleti jogot az ügyészség
gyakorol
35.§A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai
tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá 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.

Budapest, 2015.május 28.

