Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesülete
Association of Hungarian Shoulder and Elbow Surgeons
Alapszabály,

amellyel a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének – a továbbiakban: Egyesület –
alapító tagjai az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései alapján Egyesületet
hoztak létre, és amelynek változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) alapján az alábbiak szerint állapítják
meg:
I. Általános rendelkezések
1. §.

Az Egyesület neve:

Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesülete
Associaton of Hungarian Shoulder and Elbow Surgeons

2. §.

Az Egyesület székhelye:

5700 Gyula, Szilva u. 8/B.

3. §.

Levélcíme:

5700 Gyula, Szilva u. 8/B.

4. §.

Bélyegzője:

Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesülete
Associaton of Hungarian Shoulder and Elbow Surgeons

5. §.

Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesülete önálló jogi személy.

6. §.

Az Egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.

II. Az Egyesület célja, tevékenységi köre
7. §.

Az Egyesület célja, hogy a tagok alapszabályban rögzített közös, tartós céljának
megfelelően biztosítsa a szervezet folyamatos működését, elősegítse a tagok jogainak
érvényesítését és kötelezettségeik teljesítését.

8. §.

A fentiekben meghatározott célok elérése érdekében a szervezet:
-

Biztosítja tagjainak a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet
kibontakoztatásának elvi és gyakorlati lehetőségét.

-

Elősegíti szakmai konferenciák, rendezvények szervezését. Pályázatokat ír ki a
váll- és könyöksebészet szakmai színvonalának megőrzése és növelése
érdekében.

-

A szakmai utánpótlás biztosítása érdekében anyagi támogatást biztosít
lehetőségeihez mérten tagjainak és tagsági jogviszonnyal nem rendelkező
kollégáknak az eredményesség ösztönzése érdekében.
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Képviseli a tagok érdekeit a helyi Önkormányzatok, a Magyar Orvosi Kamara,
valamint más Hatóság és az egyesület tagjainak munkáltatói előtt.

-

Együttműködik a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel.

-

Állást foglal, javaslatot tesz és véleményt nyilvánít a szervezetet érintő
bármilyen kérdésben.

-

Támogatást nyújt az egyesület tagjait érintő szakmán kívüli szabadidő
eltöltéséhez, amelyen keresztül formálódhat a tagság erkölcsi-etikai szemlélete.

-

A célok és a feladatok megvalósításához szükséges anyagiakat biztosítja
(szponzorok, rendezvények bevétele, adományok, pályázatok, stb. révén).

III. A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése
9. §.

A szervezet tagja lehet minden olyan orvosi diplomával rendelkező természetes
személy és egészségügyi szakdolgozó, aki a Magyar Váll- és Könyöksebészek
Egyesülete megteremtésében, annak kiépítésében részt vett – vagy részt vesz –
valamint a belépési nyilatkozatot aláírta.
A tag belépési nyilatkozatában vállalni köteles, hogy tevékenyen részt vesz az
Egyesület munkájában, elfogadja az alapszabályt, az ott rögzített kötelezettségeknek
aláveti magát.

10. §. Az Egyesület pártoló tagságot is szervezhet. Pártoló tag olyan természetes, vagy jogi
személy lehet, aki az alapszabályban rögzített célokkal egyetért és az Egyesület
tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt.
11. §. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, akit a
közgyűlés kiemelkedő tevékenysége miatt arra méltónak talál és megválaszt e
tagságra.
A pártoló és tiszteletbeli tag az Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet
részt és vezető tisztségviselővé nem választható.
12. §. A tagsági díjat az alapító tagok 10.000,- Ft-ban állapítják meg, amelyet évente március
hónap 01. napjáig kötelesek az egyesület rendelkezésére bocsátani. A szakdolgozók,
nyugdíjasok tagsági díját a mindenkori díj 20%-ban, a nem szakorvos kollégák részére
a mindenkori díj 50%-ban állapítják meg.
13. §. A tagsági viszony megszűnik:
- a tag kilépésével,
- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
- a tag kizárásával,
- a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
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bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
Ha a tag nem felel meg az egyesületi tagság alapszabályban meghatározott
feltételeinek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban
felmondhatja. A felmondásról az Egyesület közgyűlése dönt.
14. §. A Magyar Váll – és Könyöksebészek Egyesületébe (továbbiakban: Egyesület) való
belépés és az onnan való kilépés önkéntes.
15. §. Az Egyesületi tag, pártoló tag és jogi személy felvétele elnökségi hatáskörbe tartozik.
Az Egyesület tagjairól, pártoló tagjairól, tiszteletbeli tagjairól nyilvántartást vezet.
A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

IV. Az egyesületi tag jogállása
A különleges jogállású tagság
16. §. Az egyesületi tag jogai:
- az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt
venni,
- a tag jogosult az Egyesület közgyűlésén részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a
közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és
észrevételeket tenni,
- választhat és tagként választható az Egyesület szerveibe,
- véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben.
A tag tagsági jogait személyesen vagy képviselő útján gyakorolhatja.
Az Egyesület tagja az egyesület szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezése
iránt – attól az időponttól számított 30 napon belül, amikor arról tudomást szerzett
vagy tudomást szerezhetett volna – keresetet indíthat, ha a határozat jogszabálysértő
vagy az alapszabályba ütközik. 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. A határozat hatályon
kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya
nincs, de a bíróság indokolt esetben a határozat végrehajtását felfüggesztheti.
17. §. Az egyesületi tag kötelezettségei:
- az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítése,
- az alapszabály betartása, a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
- az Egyesületi vagyon megóvása.
Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az
Egyesület tevékenységét.
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- javaslatokat és észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatosan,
- részt vehet az Egyesület rendezvényein.
19. §. A pártoló tag kötelessége:
- az alapszabály betartása,
- az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.
20. §. A tiszteletbeli tag jogai:
- részt vehet a közgyűlésen személyesen és az Egyesület rendezvényein,
- véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a szervezetet érintő kérdésekben.
21. §. A tiszteletbeli tag kötelességei:
- az alapszabály betartása,
- a szervezet erkölcsi támogatása.

V. Az Egyesület szervezeti felépítése
Közgyűlés
22. §. Az Egyesület legfőbb szerve, melyet a tagok összessége alkot.
A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.
A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy ha a tagok 1/3a cél és ok megjelölésével kéri.
Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
- az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
- az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni,
- az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
A közgyűlést az elnök hívja össze.
A közgyűlést az elnök meghívó küldésével hívja össze, a meghívónak tartalmaznia kell
az Egyesület nevét és székhelyét, a közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését és
a közgyűlés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell
feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben
álláspontjukat kialakíthassák.
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szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A
napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend
kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
napirend kiegészítésének tárgyában.
A közgyűlést az Egyesület székhelyére vagy az Egyesület tagjainak részvételével zajló
tudományos, illetve szakmai rendezvények helyszínéhez igazodóan az elnökség által
előzetesen meghatározott helyszínre kell összehívni.
23. §. A közgyűlés megnyitását követően a jelen lévő tagok egyszerű szótöbbséggel
meghozott határozattal megválasztják a közgyűlés levezető elnökét, a
jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyvet hitelesítő tagokat és szükség esetén a
szavazatszámlálókat.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét
képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell.
Határozatait nyílt szavazással hozza.
A határozat meghozatalkor nem szavazhat az,
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére
másfajta előnyben részesít,
- 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 döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll, vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Ha a tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
24. §. A közgyűlés határozatát a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett
szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve ha jogszabály vagy az alapszabály
ezt meghaladó szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához.
Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok 3/4-es szótöbbséggel
hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület
megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 3/4-es
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
25. §. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:
- az alapszabály megállapítása, elfogadása és módosítása,
- az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
- a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása,
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az éves költségvetés elfogadása,
a tevékenység meghatározása, esetleges módosítása, valamint az arról szóló
éves beszámoló elfogadása,
az éves beszámoló– ezen belül az elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének – elfogadása,
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll,
olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt,
a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más
egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása,
a végelszámoló kijelölése,
döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell különösen:
- a közgyűlést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére
megválasztott két tag nevét,
- annak feltüntetését, hogy a megjelent tagok nevét, lakóhelyét és aláírását a
jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív tartalmazza,
- a közgyűlés határozatképességének megállapítását,
- a tárgyalt napirendek összefoglalását,
- a közgyűlés határozatait szó szerint és a szavazás eredményére vonatkozó adatokat.
A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá és
a közgyűlésen erre megválasztott két tag hitelesíti.
26. §. Az Egyesület vezetőségének megválasztásával kapcsolatos jelölés szabályai:
-

jelöltet állítani a közgyűlés bármely tagja által írásban vagy szóban a közgyűlés
idejéig és alatt lehetséges,
a jelöltséget elfogadni a közgyűlést megelőzően, illetve annak során írásban
vagy szóban lehetséges.

Elnökség
27. §. Az Egyesület munkáját 3 tagú elnökség irányítja. A 3 tagú elnökség tagjait a
közgyűlés 3 évre választja. Az elnökség tagjai szakmai, igazgatási és vagyonkezelési
feladatokat látnak el. Az elnökség tagjai az azonos jogokkal rendelkező elnök, titkár és
pénztáros. Az elnököt és titkárt követően maximum kettő alkalommal lehetséges
újraválasztani, a pénztáros személye tetszőlegesen újraválasztható. A szavazás
egyszerű szótöbbséggel történik.
Az elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták, továbbá akivel szemben
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vonatkozó kizáró okok és nem áll a Ptk. szerinti eltiltás hatálya alatt.
28. §. Az Egyesület elnökségének feladata és hatásköre:
- az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, az Egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről
beszámolni,
- az Egyesület napi ügyinek vitele, az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala,
- a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,
- az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése,
- az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó,
a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
- az Egyesület jogszabályban, illetve alapszabályban meghatározott szervei
megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,
- a közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése,
- az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
- a tagság nyilvántartása,
- az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
- az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
- az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a jogszabályban előírt intézkedések megtétele,
- a működőképesség fenntartása és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők
érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve
kezdeményezése.
Az egyesület elnöke:
29. §. Az Egyesület elnöke az alapszabályban foglaltak szerint:
-

vezeti és szervezi az egyesület munkáját, képviseli a szervezetet, képviselete
önálló,
az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezés önállóan illeti meg,
irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét és gazdálkodását,
az elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat, a jogszabályban meghatározott
feltételek szerint.

VI. Az Egyesület jogképessége
30. §. Az Egyesület jogi személy, amelyet az Egyesület elnöke képvisel. E jogkörben
esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve, az elnök képviseleti
jogosultságát bármelyik elnökségi tagra átruházhatja.

VII. Az Egyesület anyagi forrása és gazdálkodása
31. §. Az Egyesület bevételei:
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- költségvetési szervek támogatása
- egyéb jogi személyek támogatása
- saját bevételei:
- tagdíjak
- rendezvények bevételei
- gazdasági-vállalkozási tevékenység bevételei
- egyéb bevételek (bérleti díjak, tanfolyamdíjak, szponzori támogatás, stb.)
32. §. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
A tagok az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
33. §. Az Egyesület az alapszabályban meghatározott cél megvalósítása érdekében
vagyonával önállóan gazdálkodik. Az Egyesület az alapszabályban meghatározott cél
szerinti tevékenységet (alapcél szerinti tevékenység) folytathat és – célja
megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági-vállalkozási
tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem
veszélyezteti.
34. §. Az Egyesület feletti törvényességi ellenőrzés:
Az Egyesület működése felett az ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol. Ha az
Egyesület működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész
törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz fordulhat.
35. §. Az Egyesület megszűnése:
Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:
- ha a tagok kimondják a megszűnését vagy az arra jogosult szerv megszünteti,
feltéve hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló eljárás
lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli,
- az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg,
- az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10 főt.
Az Egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
36. §. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott – ennek
hiányában a nyilvántartó bíróság által kijelölt –, az Egyesület céljával megegyező
vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó
határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén
ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll
át az új jogosultra.
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minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős
bírósági törléstől számított 1 éven belül – az Egyesület törlésének időpontjában
tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a
megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett volna adni, vagy ha lett volna
vagyon, át kellett volna adni.
Az Egyesület megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők az Egyesület
megszűnésétől számított 2 évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az Egyesület
hitelezőivel szemben mindazon tartozásokért, amelyeket az Egyesület vagyona vagy a
vagyoni hozzájárulást nem szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi személy általános
szabályai szerinti helyállási kötelezettsége nem fedezett.
38. §. Az Egyesület által létesített tagsági jogviszony megszűnik, ha a tag írásos kilépési
nyilatkozatot tesz.
39. §. A közhasznú jogállás megszerzésének feltételeit az Ectv. 32. §-a tartalmazza. Az
Egyesület közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel
szerzi meg.
Az Egyesület által folytatott közhasznú tevékenység a lakosság egészségi állapotának javítása,
a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások
elleni fellépés, elsősorban szakmai konferenciák, rendezvények szervezésén keresztül, a hazai
váll- és könyöksebészet szakmai színvonalának fejlődése érdekében. E közfeladatok teljesítése
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 144. § (1) és (2) bekezdésében foglalt
rendelkezések alapján történik.
Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból.
Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapszabályban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
Az Egyesület – mint közhasznú szervezet – a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja
fel, azt az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az Egyesület közgyűlésének és elnökségének ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság
jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
Az Egyesület elnöke köteles nyilvántartást vezetni az Egyesület döntésre jogosult szerveinek
döntéseiről, amely nyilvántartásból a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható kell
legyen.
Az Egyesület döntésre jogosult szerveinek döntéseit ajánlott levélben vagy amennyiben az
érintett személy elektronikus elérhetőségét bejelentette az egyesület részére, úgy elektronikus
úton (e-mail) kell az érintettekkel közölni, illetve haladéktalanul be kell vezetni a döntéseket
tartalmazó nyilvántartásba.
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tagja betekinthet.
A közgyűlés és 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, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 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 –,
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- 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.
A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőit, a támogatót, az önkéntest, valamint e
személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
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
mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.
Az Egyesület köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni,
amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.
A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a
támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként,
valamint az Egyesület által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.
A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni az Egyesület által végzett közhasznú
tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú
jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a
vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető
tisztségek felsorolását, valamint a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető
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felsorolását.
Az éves beszámoló elfogadása az Egyesület közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.
Az Egyesület köteles a közgyűlés által elfogadott 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 mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és
közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint
amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. Az Egyesület e
kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget.
A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból
saját költségére másolatot készíthet.
Az Egyesületet – mint közhasznú szervezetet –, valamint a szervezetet támogatókat külön
jogszabály alapján adó- és illetékmentesség vagy adó- és illetékkedvezmény illeti meg.

VIII. Záró rendelkezések
40. §. Az Egyesület a nyilvántartásba történő felvétellel válik jogi személlyé.
41. §. Az Egyesület jogi és erkölcsi védelmet nyújt az egyesület minden tagjának, ha a
tagsági jogviszonyával kapcsolatosan bármilyen joghátrány, vagy támadás érné.
42. §. A tisztségviselők díjazásban nem részesülnek, költségeik megtérítését igényelhetik, a
közgyűlés jutalomban is részesítheti őket.
43. §. Az Egyesület szükség esetén alkalmazottakat is foglalkoztathat, az alkalmazott
felvétele és a munkáltatói jogok gyakorlása az elnök hatáskörébe tartozik.
A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Ectv., valamint az
egyesületekre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Magyar Váll- és
Könyöksebészek Egyesülete a Kaposváron, 2014. április 10. napján megtartott közgyűlésen
hozott 1/2014. (IV. 10.) sz. közgyűlési határozattal állapította meg.
K a p o s v á r , 2014. április 10.

…………………………………
az egyesület elnöke
Ellenjegyezte:

