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I. FEJEZET
A TÁRSADALMI SZERVEZET ELNEVEZÉSE, CÉLJA ÉS FELADATA
A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetsége Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, továbbá a 2013. évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseire tekintettel
a mai napon a Szövetség Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:
1. A szervezet elnevezése, székhelye és jogállása
1

A szervezet elnevezése:

Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetsége

2

A szervezet rövid neve:

Magyar SM Betegek Szövetsége (MSMBSZ)

3

A szervezet elnevezése angolul:

Society of Hungarian Multiple Sclerosis Patients

4

A szervezet elnevezése németül: Verband Ungarischer Multiple Sklerose Erkrankter

5

A szervezet rövid neve angolul:

Society Hungarian MS Patients (SHMSO)

6

A szervezet rövid neve németül:

Verband Ungarischer MS-Erkrankter (VUMSE)

7

Székhelye:

9086. Töltéstava, Petőfi u. 51.

8

Telephelye:

3000. Hatvan, Kodály Zoltán utca 2.

9

Alapítás éve:

2000 ( 7.Pk.60.861/2000 )

10 Működési területe:

Magyarország

11 A Szövetség jogi személy, közhasznú szervezet, amely a Közgyűlés által jóváhagyott
Alapszabály rendelkezései szerint működik.
12 A Szövetség pártoktól független, azoktól támogatást nem kap és nem is fogad el,
képviselőjelöltet nem állít, és nem is támogat, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
13 A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat.
14 Az Szövetség határozatlan időre jött létre.
15 A Magyar Sclerosis Multiplex Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) civil szervezet, önálló
jogi személy.
16 A Szövetség működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség a reá irányadó
szabályok szerint gyakorolja.
17 A szövetséget alapító tagjai:
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17.1. Magyar Sclerosis Multiplex Betegekért Alapítvány
székhelye: 5700 Gyula, Mátyás király utca 7.
17.2 Szent Imre Sclerosis Multiplex Alapítvány
székhelye: 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.
17.3. Békés Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete Eü. és Szociális Alapítvány
székhelye: 5700 Gyula, Laktanya utca 9/B.
17.4. Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete
székhelye: 5700 Gyula Rulikovszki utca 9. II/9.
17.5. Észak-Magyarországi Sclerosis Multiplex Egyesület
székhelye: 3534 Miskolc, Előhegy út 10.
17.6. Hajdú-Bihar Megyei Sclerosis Multiplexes Betegek Egyesülete
székhelye: 4029 Debrecen, Csapó u. 61. I/1.
17.7. Smaragd Sclerosis Multiplexes Betegek Egyesülete
székhelye: 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12.
17.8. Sclerosis Multiplexes Betegek Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete
székhelye: 9086 Töltéstava, Petőfi Sándor u. 51.
17.9. Sclerosis Multiplexes Betegek JNK Szolnok Megyei Egyesülete
székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. út 18. II/22.
17.10. Sclerosis Multiplex-es /SM/ Betegek Csongrád Megyei Egyesülete
székhelye: 6782 Mórahalom, Május 1. utca 37
17.11. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Sclerosis Multiplex Betegek Egyesülete
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kerékgyártó utca 21.
17.12. Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület
székhelye: 9700 Szombathely, Szatmár u. 28.
2. A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetségének szervezeti célja:
a.) A magyarországi sclerosis multiplexes (SM) betegek és az őket segítő szervezetek összefogása,
szakmai irányítása. A betegek szociális segítésének megszervezése annak érdekében, hogy a
lehetőségekhez, és fogyatékosságukhoz mérten a legteljesebb életet élhessék a társadalom,
környezetük és önmaguk javára, amelybe beletartozik a betegek munkalehetőségének keresése,
illetve biztosítása is.
b.) A tagok (jogi személyiséggel rendelkező egyesületek, alapítványok) érdekeinek képviselete
országosan a különböző szintű önkormányzatok, szövetségek, szakhatóságok, bíróságok és más
szervek előtt.
c.) Képviselni a tagok és a magyar SM betegek ügyét az SM Társaságok Nemzetközi
Szövetségében és más hasonló céllal létrejött, SM betegeket segítő nemzetközi és hazai
szervezetekben.
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d.) Elősegíteni a sclerosis multiplex betegséggel kapcsolatos ismeretek gyarapodását és az új
eredmények megismerését, különös tekintettel a tudományos konferenciák, tapasztalatcserék és
ismeretterjesztő fórumok szervezésére és az azokon való közreműködésre, kapcsolattartásra
külföldi társszervezetekkel.
e.) A magyar lakosságot széles körben felvilágosítani és tájékoztatni a sclerosis multiplex
természetéről, kezelésének lehetőségeiről (ismeretterjesztés) a társadalmi szolidaritás és
érzékenyítés növelése érdekében.
f.) Tájékoztatók megszervezése, információk átadása: speciálisan SM betegek ápolását, házi
gondozását végzőknek (laikusoknak és egészségügyi szakembereknek), ápolóknak,
gondozóknak, gyógytornászoknak, háziorvosoknak.
g.) Az SM betegek otthonápolásának és rehabilitációjának megszervezése és segítése a
tagszervezeti vezetőkön keresztül, az ehhez szükséges gyógyászati és rehabilitációs eszközök
biztosítása.
h.) Egészségnevelés, egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, lelki gondozás, életvezetési tanácsadás
SM betegeknek, hozzátartozóiknak, érdeklődőknek, érdeklődő laikusoknak.
i.) Az SM által érintett egyének felkutatása.
j.) Kiadványok, ismeretterjesztő füzetek készítése, szerkesztése, kulturális és közösségi programok
szervezése.
A Szövetség céljait és feladatait társadalmi felelősségvállalás keretében végzi.
2/a Az Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetségének közhasznú célja:
A Szövetség tagszervezeteihez tartozó Sclerosis Multiplexes betegek érdekében az alábbi
közhasznú tevékenység végzése:
a) Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység:
- az otthonápolás és rehabilitáció előmozdítása, segítése,
- az ehhez szükséges gyógyászati és rehabilitációs eszközökhöz való hozzájutás biztosítása,
- életvezetési tanácsadás, segítségnyújtás,
- lelki gondozáshoz való hozzájutás segítése,
- még nem ismert SM-es emberek felkutatása,
- kapcsolattartás más SM szervezetekkel.
b) Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása:
- szociális gondozó biztosítása,
- munkahely keresés, illetve munkahely biztosításának segítése,
- egyéni segítségnyújtás,
- kulturális programok szervezése.
c) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
d) Rehabilitációs foglalkoztatáshoz való hozzáférés előmozdítása.
e) Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.
f) Vállalkozói tevékenység:
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A Szövetség biztosítja, hogy a közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.
A Szövetség céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági,
vállalkozási tevékenységet is folytathat, mely azonban nem lehet a Szövetség főtevékenysége. A
Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő
okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. A Szövetség bármely cél szerinti juttatását
pályázathoz kötheti. Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. A Szövetség
céljai hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.
A Szövetség besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.
3. A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetségének tevékenysége
(1)
A Magyar SM Betegek Szövetségének feladata
a.) Magyarország területén az SM betegekkel kapcsolatos szervezetek összefogása és ezek
hálózatának kialakítása, a szervezetek számára szakmai és erkölcsi segítség nyújtása.
b.) Tanácsadás, tájékoztatás az SM betegek minél magasabb szintű gyógyászati-, rehabilitációs-, és
szociális ellátásának elérésével, megszervezésével kapcsolatban.
c.) A lehetőségekhez mérten a tagszervezeteken keresztül esélyegyenlőség biztosítása az SM
betegeknek.
d.) Bekapcsolódás a hazai SM kutatás szervezésébe és ennek támogatása.
e.) Kapcsolat kialakítása hasonló céllal működő hazai és nemzetközi társszervezetekkel.
f.) A Szövetség céljainak és feladatainak eredményes ellátása érdekében kapcsolatok létesítése a
társadalom valamennyi természetes vagy jogi személyével, akik szimpátiát mutatnak és éreznek
a betegség mind teljesebb gyógykezelésének biztosítása érdekében.
g.) Támogatások megszerzésével anyagilag is elősegíteni a Szövetség által kitűzött célok
megvalósulását.
h.) Az egészségmegőrzéssel, egészségneveléssel, egészségfejlesztéssel, lelki gondozással
kapcsolatos tanácsadás, programok, rendezvények, konferenciák, kampányok és kulturális
programok szervezése és lebonyolítása.
i.) Folyamatos és aktív jelenlét az írott és elektronikus médiában.
j.) Lobbi tevékenység az SM betegek legkorszerűbb terápiához való hozzájutásáért a kormányzati
képviselők, egészségpolitikai döntéshozók, egészségügyi intézmények és a média segítségével.
k.) A munkaerőpiacon hátrányos csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
foglalkoztatása.
(2)
A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetsége, mint közhasznú szervezet cél szerinti
közhasznú tevékenysége:
● A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. tv. 1.§-6.§ szerint
- A Szövetség szolgáltatásaival segíti a hozzá forduló családokat abban, hogy a hatósági
eljárások során az őket megillető támogatásokat, szolgáltatásokat a lehető legkisebb
ügyintézési teher mellett vehessék igénybe. (6.§)
- A Szövetség felvilágosító programjaival elősegíti a betegek és családtagjaik testi, szellemi
és a lelki egészség megóvását.
 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 35. §, 37. § és 141. § szerint
- a Sclerosis Multiplexszel kapcsolatos kutatási tevékenység támogatása kérdőíves
felmérések- interjú és megfigyelési módszer biztosításával.
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-

egészségfejlesztési, egészségnevelési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és
orvosi rehabilitációs szolgáltatások hozzáférésének elősegítése.
betegséggel kapcsolatos problémák kezelésére történő felkészítés, a támogató közösség,
környezet kialakításának elősegítése.

● A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. tv. szerint
- együttműködik a tudományos élet képviselőivel, a vállalkozásokkal, valamint a
társadalmi, gazdasági érdekképviseletekkel és más civil szervezetekkel. (5.§)
●

A sportról szóló 2004. évi I. tv. szerint
- az esélyegyenlőség jegyében támogatja, segíti a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok, valamint a fogyatékosok sportját (49.§)

●

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
tv.21.§
b) a rehabilitációs programban megjelölt szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való hozzáférés
megszervezése;
d) a segédeszköz, valamint a segédeszköz-ellátás fejlesztés irányainak kidolgozása;
e) a segítő szolgálatok, illetve azok hálózatának kialakításánál figyelembe veendő
szempontok kidolgozása;
f) a rehabilitációs folyamatban összegyűjtött tapasztalatok alapján szakmai-módszertani
ajánlások kidolgozása;
g) a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs
szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek,
családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében.

● A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. szerint 2.§.
- olyan képzések szervezése, amely hozzájárul a betegek személyiségének fejlődéséhez, a
társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához. A Szövetség
célja, hogy a képzésen résztvevők eredményesen kapcsolódhassanak be a munka
világába, sikeresek lehessenek életük során, az életvitel minőségük javulhasson.
● Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. szerint
- A Szövetség 6. § a) támogatja a betegek önszerveződő közösségeit, együttműködik e
közösségekkel, elősegíti a helyi közügyekben való állampolgári részvételüket. (6.§)
- Együttműködik az önkormányzatokkal - 13.§ (1) 4. az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások szervezésében, illetve hozzásegíti a betegeket a szolgáltatások
igénybevételéhez.
(3)
A fentiek alapján a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetsége közhasznú szervezet, mivel
olyan szociális ellátásokkal, szociális igazgatással és egészségüggyel kapcsolatos közfeladatot lát el,
amelyről a területileg illetékes önkormányzatnak, illetve az államnak kell gondoskodnia.
Ezenkívül az alábbi tevékenységek ellátás is hatáskörébe tartozik:





Az SM betegeket összefogó szervezetek képviselőinek folyamatos tájékoztatása
Az SM betegeket segítő és ellátó egészségügyi és szociális dolgozók tájékoztatása, képzése és
továbbképzése
Az SM-mel kapcsolatos folyamatos kutatások támogatása
A betegeket összefogó szervezetek életvezetéssel és életmóddal kapcsolatos folyamatos
tájékoztatása
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A Szövetség írott és/vagy elektronikus médiáján keresztül a betegek (betegszervezetek)
rendszeres informálása a betegséggel kapcsolatos életmódbeli, életvezetési és legújabb kutatási
eredményekről és terápiás lehetőségekről.

A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetségének működése nyilvános, közhasznú
szolgáltatásait bárki igénybe veheti az Alapszabályban meghatározottak szerint, azonban a
Szövetség kérheti ezzel kapcsolatos költségeinek megtérítését:
- közgyűléseiken, megbeszéléseiken való részvétel (tanácskozási joggal),
- ingyenes tanácsadások tevékenységünknek megfelelően,
- rehabilitációs eszközök bérbevétele,
- kulturális programjainkon való részvétel,
- kiemelkedő teljesítményt nyújtó segítők megjutalmazása.
A közhasznú szolgáltatás nyújtásáról az Igénylő által benyújtott kérelem alapján az Elnökség dönt.
A Szövetség működéséről és szolgáltatásairól a Szövetség honlapjáról (www.smbetegek.hu.) bárki
értesülhet és információhoz juthat. A Szövetség beszámolóit is ez úton hozza nyilvánosságra.
(4)
Vállalkozási tevékenység
A Szövetség biztosítja, hogy a közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.
A Szövetség céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági,
vállalkozási tevékenységet is folytathat, mely azonban nem lehet a Szövetség főtevékenysége. A
Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő
okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. A Szövetség bármely cél szerinti juttatását
pályázathoz kötheti. Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. A Szövetség
céljai hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

II. FEJEZET
A MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAI
1. A Szövetség tagjai
(1)
A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetségének tagjai lehetnek az önálló SM
egyesületek, alapítványok, akik a Szövetség Alapszabályát elfogadják és belépési szándékukat
írásban jelzik a Szövetség Elnöksége felé.
(2)
A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetségébe való be- és kilépés kérelem alapján
történik a Szövetség honlapjáról letölthető nyomtatványon.
(3)
A tagsági viszony tagfelvétellel keletkezhet. A tagfelvételről a Közgyűlés a belépni kívánó tag
írásbeli belépési nyilatkozata alapján, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Magyar Sclerosis
Multiplexes Betegek Szövetsége tagjairól az Elnökség nyilvántartást vezet, továbbá
hatáskörébe tartoznak a tagsági viszony megszűnésével kapcsolatos feladatok.
(4)
A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetségének pártoló tagja lehet bármely önálló SM
egyesület, alapítvány, aki egyetért a Szövetség céljaival és támogatja azok megvalósítását. A
pártoló tagoktól a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetsége a kitűzött célok és
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közhasznú feladatok támogatásában vár segítséget. A pártoló tagok a közgyűléseken szavazati
jog nélkül, de tanácskozási joggal jogosultak részt venni.
(5) A tagsági viszony megszűnik:
 a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetsége jogutód nélküli megszűnésével,
 jogi személy tag esetén annak jogutód nélküli megszűnésével,
 kilépés írásbeli bejelentésével,
 a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával;
 a tag kizárásával.
(6) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére
történt bejelentés időpontjában hatályos.
(7) Amennyiben a tag tagdíjfizetési kötelezettségének 4 hónapon keresztül, külön írásbeli felhívás
ellenére sem tesz eleget, a Szövetség a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban
felmondhatja. A felmondásról a Közgyűlés a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével dönt.
(8) A Közgyűlés többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább
háromnegyedes szavazat-többségével a Szövetségből kizárhatja azt a tagot, aki a Szövetség
Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát, illetve valamely jogszabályt súlyosan vagy
ismételten sértő magatartást tanúsít.
(9) A II. Fejezet (8) bekezdésében megjelölt kizárási eljárásokban csak azt követően hozható meg a
kizárásról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére
lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények
ismertetésére.
(10) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, mely
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A kizáró
határozatot a taggal írásban közölni kell.
2. A tagsági jogok és kötelezettségek
(1)
A Szövetség tagszervezetei jogosultak:
a.) A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetségének rendezvényein részt venni, azokon
szóban vagy írásban véleményt nyilvánítani, a Szövetség bármely iratába vagy elszámolásába
betekinteni a Szövetség Elnökével történt előzetes egyeztetés alapján.
b.) A tagszervezeteknek, képviselőik által joguk van a közgyűlésen szavazati joggal részt venni. A
döntéseknél, a képviselő az egyesület illetve alapítvány tekintetében 1-1 szavazattal
rendelkezik. A közgyűlésen a tagszervezetek képviselői – a közgyűlés rendjének megfelelően –
felszólalhatnak, kérdéseket, javaslatokat és észrevételeket tehetnek.
c.) Minden tagszervezet képviselője választhat és választható a Szövetség szerveibe és tisztségeire
azzal a megszorítással, hogy kiskorú tag csak az életkorának megfelelő tisztséget tölthet be.
d.) Minden tagszervezet jogosult arra, hogy igénybe vegye a Szövetség szolgáltatásait és a
tulajdonát képező eszközöket.
(2)
A Szövetség tagjai kötelesek:
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a.) A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetségének Alapszabályában foglalt célok és
feladatok megvalósítása érdekében közreműködni, a Szövetség szervei által hozott
határozatokat betartani és ezek szerint eljárni.
b.) A Közgyűlés által megállapított mértékű tagdíjat befizetni minden év júniusának 30. napjáig. A
következő évben esedékes tagdíj mértékét a Szövetség az éves közgyűlésén módosíthatja.
c.) A tagszervezet törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és
kötelezettségeit.
d.) A pártoló tagok a Közgyűléseken tanácskozási joggal vehetnek részt, őket tisztségbe választani
nem lehet.

III. FEJEZET
A
MAGYAR
SZERVEZETE

SCLEROSIS

MULTIPLEXES

BETEGEK

SZÖVETSÉGÉNEK

1./ A Közgyűlés – a Szövetség legfőbb szerve, a tagszervezetek összessége
2./ Elnökség – a Szövetség ügyintéző és képviselő szerve
3./ Felügyelő Bizottság
4./ Orvos Tanácsadó Testület
5./ Ápolók Tanácsadó Testülete
1. Közgyűlés
(1) A Közgyűlés a Szövetség legfőbb szerve, amely a tagszervezetek összessége. (Ülései
nyilvánosak)
a.) A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
felszólaló nevét, a felszólalása lényegét és a hozott határozatokat, azok pontos
tartalmát. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, 1 fő hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
írják alá. A jegyzőkönyvekbe a Szövetség bármely tagja jogosult betekinteni.
b.) A Szövetség Elnöksége a Közgyűlésen hozott határozatokat az általa vezetett
Határozatok könyvében tartja nyilván.
c.) A Közgyűlés döntéseiről az érintetteket 15 napon belül írásban és/vagy elektronikus
úton tájékoztatja. A Közgyűlés döntései nyilvánosak.

(2)
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) az Alapszabály elfogadása és módosítása, a Szövetség megalakulásának, feloszlásának,
más társadalmi szervezettel való egyesülésének, és az azzal való szétválásának
kimondása,
b.) a Szövetség vezető tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása,
c.) a tisztségviselők összeférhetetlenségének megállapítása,
d.) döntés a tagok felvétele, illetve kizárása ügyében,
e.) az éves tagdíj összegének megállapítása és a megfizetés rendjének megállapítása,
f.) az éves költségvetés elfogadása,
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g.) az éves beszámoló jóváhagyása, és a közhasznúsági jelentés elfogadása,
h.) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a
Szövetséggel munkaviszonyban áll,
i.) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
j.) a jelenlegi és korábbi Szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;
k.) döntés a Szövetség vagyonának felhasználásáról, illetőleg a Szövetség megszűnése esetén
a megmaradt vagyon felhasználásáról
l.) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása,
m.) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása,
n) a végelszámoló kijelölése,
o.) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a Közgyűlés saját hatáskörébe von.
(3) A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlést a
Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetségének Elnöke hívja össze. A közgyűlést akkor
is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, vagy ha a tagok 1/3-a írásban kezdeményezi, vagy
a Felügyelő Bizottság kezdeményezi írásban az Elnöknél, az ok és a cél megjelölésével
(rendkívüli küldöttközgyűlés). Ebben az esetben az Elnök a Közgyűlést 30 napon belül köteles
összehívni.
(4) Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
a) a szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
b) a szövetség előreláthatóan nem lesz képes a tartozásokat esedékességekor teljesíteni,
c) vagy a szövetség céljainak elérése veszélybe került.
Az ezen indokok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a szövetség megszüntetéséről
dönteni.
(5) A Közgyűlést a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetségének Elnöke hívja össze úgy,
hogy annak napirendjét tartalmazó írásbeli (ajánlott levél formájában)/elektronikus
(visszaigazolható e-mail formájában) meghívót valamennyi regisztrált tag a Közgyűlést
megelőzően legalább 8 nappal korábban megkapja. A meghívóban fel kell tüntetni a Közgyűlés
helyét, időpontját és a napirendi pontokat, valamint a határozat-képtelenség esetén megtartandó
esetleges Közgyűlés helyének és dátumának megjelölését.
(6) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok a
közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy
személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
(7) A Közgyűlést a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetségének Elnöke, akadályoztatása
esetén az Elnök által megbízott Elnökségi tag vezeti le.
a) A levezető elnök feladata a közgyűlés megkezdése előtt a közgyűlés
határozatképességének vizsgálata, szükség esetén a közgyűlés felfüggesztése, új
közgyűlés összehívása, illetve a közgyűlés által hozott határozatok kihirdetése.
b) A szavazatszámlálók (3 fő) megválasztása a tagok javaslata alapján nyílt szavazással,
egyszerű többséggel történik.
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c) A jegyzőkönyvvezető illetve jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása a tagok javaslata
alapján nyílt szavazással, egyszerű többséggel történik.
(8) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít,
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
d) akinek a hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja, vagy
alapítója,
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(9) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati mandátumok 50 %-a + 1 mandátum
jelen van. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha
a Közgyűlésen szavazati mandátummal rendelkezők többsége (50%+1 mandátum) kéri és
megszavazza a titkos szavazást.
A Szövetség Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Szövetség céljának módosításához, és a
Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Személyi kérdések (az Elnök és az Elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása), az
éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása esetén 2/3-os többség szükséges.
Amennyiben az összehívott Közgyűlés határozatképtelen, azt – a fenti kivételekkel – 15 napon
belül meg kell ismételni. Ebben az esetben az azonos napirenddel összehívott Közgyűlés a
jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes, de csak abban az esetben, ha az újból
összehívott Közgyűlésre szóló meghívóban erre előzetesen a tagok figyelmét felhívták.
Szavazategyenlőség esetén a levezető Elnök szavazata dönt.
(10) A tisztségviselő(k) visszahívása a tagok 1/3-a által az Elnökség felé írásban benyújtott
javaslatával kezdeményezhető. Az Elnök a javaslat benyújtásától számított 30 napon belül
köteles a Közgyűlést összehívni. A visszahívásról a Közgyűlés szintén nyílt szavazással, 2/3-os
szótöbbséggel, vagy titkos szavazással dönt.
(11) A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetségének Közgyűlései nyilvánosak, azon
hallgatóként bárki részt vehet.
(12)

A nyilvánossággal a kapcsolattartás az Elnök, illetve az Elnök által felkért vagy megbízott
egyén feladata.

2. Elnökség – a Szövetség ügyintéző és képviselő szerve
(1) Az Elnökség a Szövetség 3-5 tagú ügyintéző és képviselő szerve, a Közgyűlésnek
tartozik felelősséggel.
Tagjai:
-

az Elnök,
az Alelnök,
és Elnökségi tagok

(2) Az Elnökséget a Közgyűlés nyílt/titkos szavazással, a szavazásra jogosult jelenlévő tagok
több mint kétharmadának egyetértő szavazatával választja meg 4 éves időszakra. Az
Elnökség tagjai újraválaszthatók.
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(3) Az Elnökség ülését szükség szerint, de félévente legalább egyszer köteles megtartani,
kijelölt helyszínen vagy elektronikus konferencia-beszélgetés keretében. Az Elnökségi
ülésen készült jegyzőkönyvek nyilvánosak, amelyekbe az Elnökkel történő előzetes
egyeztetés után bárki betekinthet. Az elnökségi üléseket az Elnök valamennyi Elnökségi
tag előzetes írásbeli/elektronikus értesítésével hívja össze. A meghívót az Elnökségi
tagoknak a tervezett időpont előtt legalább 8 (nyolc) naptári nappal korábban meg kell
küldeni a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség akkor határozatképes, ha
ülésein legalább 3 fő jelen van. Határozatait nyílt szavazással hozza. Ha az ülésen csak 3
fő van jelen, abban az esetben csak egyhangú határozat hozható érvényesen. 5 tag
jelenléte esetében egyszerű szótöbbség is elegendő. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben
maga állapítja meg.
(4) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) a szervezet törvényes, az Alapszabályban foglaltaknak megfelelő működésének
biztosítása, napi ügyeinek vitele,
b) a Közgyűlés előkészítése (napirendi pontok meghatározása, a tagság és a szövetség
szerveinek értesítése) és összehívása, az előterjesztések megvitatása, jóváhagyása
c) az éves költségvetés összeállítása és Közgyűlés elé terjesztése,
d) a jóváhagyott költségvetésben előirányzott költségek eredményes felhasználásáról
való gondoskodás
e) az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és
jóváhagyása céljából a Közgyűlés elé terjesztése,
f) a Szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó,
a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
g) a Szövetség jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése,
h) tagfelvétel előterjesztése, tagnyilvántartás vezetése,
i) az etikai szabályok elfogadása,
j) a szervezet munkájának szervezése és irányítása,
k) végzett munkájáról a Közgyűlés rendszeres tájékoztatása,
l) egyes feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes munkabizottságokat hozhat létre,
m) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe,
n) a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
o) a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
p) az Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele,
q) Az Elnökség döntéseiről az érintetteket írásban és/vagy elektronikus levél
formájában 3 munkanapon belül értesíti.
(5) Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha:
a) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
c) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.
(6) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával
és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választhat. Az
időközben választott tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok
mandátumával megegyező időpontig szól.
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2./a. A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetségének Elnöke
Az Elnököt a Közgyűlés választja 4 éves időtartamra. A mandátuma lejártát követően
újraválasztható. Az Elnök jogosult önállóan képviselni a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek
Szövetségét.
Az Elnök hatásköre és feladatai:
1.) Képviseleti joggal rendelkezik a szervezet nevében, a szervezet első számú felelős
vezetője.
2.) Kialakítja és vezeti a Szövetség adminisztratív szervezetét, gyakorolja a munkáltatói
jogokat a Szövetség munkavállalói felett.
3.) Szervezi és ellenőrzi a Közgyűlés és a Elnökség határozatainak végrehajtását, őrködik
a Szövetség törvényes működése felett.
4.) Előkészíti és levezeti az Elnökségi üléseket.
5.) Az Elnökség többi tagjával együtt szervezi és irányítja a szövetség napi működését,
illetve éves munkáját (előzetes munkaterv szerint).
6.) Képviseli a szervezetet harmadik személyekkel szemben, illetőleg a hatóságok és a
bíróság előtt.
7.) Az éves beszámoló tervezetét jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjeszti.
8.) A Közgyűlés és az Elnökség határozatait az Alapszabályban megjelölt módon az
érintettek felé közli.
9.) Gondoskodik arról, hogy a Szövetség szolgáltatásait a tagszervezetek és a
nyilvánosság megismerje.
10.) Önálló utalványozási joga van.
2./b. A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetségének Alelnöke
A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetségének Alelnökét a Közgyűlés választja meg 4
éves időtartamra, újraválasztási lehetőséggel.
Az Elnök akadályoztatása esetén eseti megbízása alapján a szervezet képviseletét a megbízott
Alelnök látja el. Feladatát az Elnöktől átruházott hatáskörben látja el, az Elnök teljes jogkörével
élve. Ebben az esetben felelőssége megegyezik az Elnökével,
Az Alelnök hatásköre és feladatai:
1.) Az Elnökség többi tagjával együtt szervezi és irányítja a Szövetség napi működését.
2.) Önálló utalványozási joga van.
3.) Az Elnök munkáját a vele kialakított munkamegosztás szerint, de különösen a
gazdálkodás, szervezési, a testületek működésével és a közhasznúsági feladatokkal
kapcsolatos kérdésekben, munkatervekben, munkatervek és beszámolók készítésében
segíti.
4.) Az Alapszabály mellékletét képező, aktuális Szervezeti és Működési Szabályzat
alapján látja el az Elnök által ráruházott feladatokat.
2./c. A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetségének Elnökségi tagjai
A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetségének Elnökségi tagjait a közgyűlés választja
meg 4 éves időtartamra, újraválasztási lehetőséggel.
Az Elnökségi tagok hatásköre és feladatai:
1) az Elnökség többi tagjával együtt szervezik és irányítják a Szövetség napi működését.
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2) A Szövetség tagjaival rendszeresen kapcsolatot tart.
3) Vezetik a kommunikációs, a külkapcsolatokért és a PR feladatokért felelős
munkacsoportokat.
4) Pályázatok figyelése, pályázatok írása, pályázatok menedzselése.
5) Részt vesznek rendezvények szervezésében.
6) Az Alapszabály mellékletét képező, aktuális Szervezeti és Működési Szabályzat alapján
látja el az Elnök által ráruházott feladatokat
3. Felügyelő Bizottság
(1)
A Felügyelő Bizottság feladata a Szövetség alapszabályában rögzített tevékenység és gazdálkodás
folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a Közgyűlésnek felel.
(2)
A Felügyelő Bizottság Elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottságnak
3 tagja (1 Elnök, 2 tag) van, akik az Elnökség tagjai nem lehetnek. A Felügyelő Bizottság
tagjait a Közgyűlés 4 éves időtartamra választja meg újraválasztási lehetőséggel.
(3)
A Felügyelő Bizottság ülését a bizottság Elnöke hívja össze a tervezett időpont előtt legalább
nyolc nappal írásban a napirend egyidejű írásbeli közlésével. A Bizottság ülését szükség
szerint, de évente legalább egyszer köteles megtartani. Kivételt képez ez alól az éves
beszámoló és közhasznúsági melléklet Felügyelő Bizottság részéről történő megtárgyalása,
melyet a Felügyelő Bizottság az éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet elfogadó
közgyűlést megelőző egy órával tűz napirendre a felügyelő bizottsági tagok részére előzetesen
írásban megküldött, általuk megvizsgált és telefonon egyeztetett dokumentumok alapján. A
bizottság akkor határozatképes, ha ülésein minden tag jelen van. A bizottság döntéseit nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza,
szavazat-egyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. Munkarendjét maga
határozza meg.
A határozatokat az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke közli írásban.
(4)
A Felügyelő Bizottság hatásköre és jogosítványai:
a) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Szövetség működését és gazdálkodását. Ennek
során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az egyesület munkavállalóitól pedig
tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Szövetség könyveibe és irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
b) A Felügyelő Bizottság elnökét a Szövetség vezető szervének üléseire tanácskozási
joggal meg kell hívni.
c) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult a legfőbb szervet vagy az
ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni,
ha arról szerez tudomást, hogy
1.) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Szövetség
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése, vagy a következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé.
2.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
d) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára, annak
megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő
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eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is
jogosult.
e) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
(5)
A Felügyelő Bizottság üléseinek összehívási rendjére, a napirend közlésének módjára, a
jegyzőkönyv vezetésére a határozatoknak az érintettekkel történő közlésére, nyilvánosságra
hozatali módjára, az ülések nyilvánosságára, az iratokba való betekintésre a „Közgyűlés” című
fejezetben szabályozottak az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a bizottság ülésein készült
jegyzőkönyvekről és az azon hozott határozatokról szóló nyilvántartást a bizottság Elnöke
vezeti.
(6)
A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést
tájékoztatni.
4. Orvos Tanácsadó Testület
(1)
Az Orvos Tanácsadó Testület tagjait a tagszervezetek delegálják. Minden tagszervezet
(egyesület, alapítvány) 2-2 olyan neurológus szakorvost delegál az Orvos Tanácsadó Testület
tagjának, aki a tagszervezet véleménye szerint alkalmas az SM betegek szakmai képviseletére a
Szövetségben.
(2)
Az Orvos Tanácsadó Testület feladata:
A Szövetség működését javaslatokkal, orvosi szakvéleményekkel, orvos-szakmai tanácsokkal
támogatja az egységes kezelési, ápolási és gondozási szemlélet kialakításában.
A következő területeken:
1.) Gyógyszerhez jutás, gyógytorna, rehabilitáció, pszicho diagnosztika, pszichoterápia,
otthonápolás, gondozás, és segédeszközökhöz való hozzájutás.
2.) Gyógyszervizsgálatokkal kapcsolatos tájékoztatás.
3.) A Szövetség részére orvos-szakmai programokat készítése.
4.) Az SM-re vonatkozóan diagnosztikus algoritmusok és terápiás ajánlások kidolgozása.
5.) A Szövetséghez beérkező szakmai programjavaslatokat, támogatási kérelmeket
véleményezése.
6.) A Szövetség által kiadott írott és/vagy elektronikus sajtóban rendszeres publikálás és
tanácsadás
(3)
Az Orvos Tanácsadó Testület kapcsolatot tart az SM szervezetekkel és SM centrumokkal.
(4)
Az Orvos Tanácsadó Testület vezetője közvetít a MANIT SM szekciója és az MSMBSZ
között.
(5)
Az Európai SM platform tagjaként nemzetközi tapasztalatok megosztása.
(6)
Az Orvos Tanácsadó Testület delegáltjai a Szövetség szakmai érdekeinek képviseletét láthatják
el a nemzetközi orvosi testületekben (ECTRIMS Council, IFMSS Medical Advisory Board,
stb.). A képviselő személyét illetően a Szövetség elnökségének vétójoga van.
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(7)
Orvos Tanácsadó Testület vezetője:
Az Orvos Tanácsadó Testület tagjai maguk közül (titkos szavazással 3 évre) választják az Orvos
Tanácsadó Testület Elnökét, aki a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetsége Közgyűlésein
állandó meghívottként vesz részt.
5. Ápolók Tanácsadó Testülete
(1)
Az Ápolók Tanácsadó Testületének tagjai önkéntes alapon szerveződnek.
(2)
Az Ápolók Tanácsadó Testületének vezetője:
Az Ápolók Tanácsadó Testületének tagjai maguk közül nyílt/titkos szavazással 4 évre
választják az Ápolók Tanácsadó Testületének Elnökét, aki a Sclerosis Multiplex Szervezetek
Országos Szövetsége Közgyűlésein állandó meghívottként vesz részt.
(3)
Az Ápolók Tanácsadó Testületének feladata:
1) kapcsolattartás a Szövetség, a tagszervezeti vezetők, az ápolók és az Orvos Tanácsadó
Testület vezetőivel
2) részvétel az országos és helyi programok szervezésében
3) tanácsadás az SM-betegek minél magasabb szintű gyógyászati-, rehabilitációs és
szociális ellátásának megszervezéséhez
4) a tagszervezeti vezetők, az SM-mel foglalkozó egészségügyi szakemberek részére
ápolásszakmai irányelvek készítése, és ezekről tájékoztatás nyújtása
5) a Szövetség működésének ápolásszakmai tanácsokkal való támogatása
6) a Szövetség által kiadott írott és/vagy elektronikus sajtóban rendszeres publikálás és
tanácsadás
7) a Szövetség évente egyszeri tájékoztatása az elvégzett munkáról.

IV. FEJEZET
A TISZTSÉGVISELŐK
(1)
A Szövetség tisztségviselőit a közgyűlés választja meg. A tisztségviselők (elnök, alelnök, elnökségi
tagok) tevékenységüket önkéntesen végzik, de azt szükség, valamint lehetőség szerint rész-, vagy
teljes munkaidőben foglalkoztatottak, alkalmazottak, tiszteletdíjasok, továbbá alkalmilag
feladatokat vállalók közreműködésével, segítségével látják el.
(2)
A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetségének, mint közhasznú szervezetnek a vezető
tisztségviselői csak olyan személyek lehetnek, akik jelen tisztségük elfogadását megelőző 2 éven
belül nem töltöttek be vezető tisztséget olyan közhasznú szervezetnél, amely szervezet az adózás
rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. Ugyanakkor az a vezető
tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy, aki ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt, köteles arról valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen
tájékoztatni.
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(3)
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(4)
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények
alól nem mentesül.
(5)
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
(6)
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A Szövetség tisztségviselőinek megbízatása megszűnik:
- az elnökségi tag halála,
- az elnökségi tag kilépése,
- az elnökségi tag kizárása,
- a Szövetség megszűnése esetén.

V. FEJEZET
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
(1)
Jelen részben meghatározott összeférhetetlenségi okokat az elnökség tagjaival,
felügyelőbizottsági tagjaival és egyéb vezető tisztségviselőivel (együttesen vezető
tisztségviselők) szembeni kizáró okokat a tisztség keletkezésekor és annak fennállása alatt
is folyamatosan vizsgálni kell.
(2)
A Szövetség Elnöke, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai egymásnak közeli hozzátartozói
nem lehetnek.
(3) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít,
g) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
h) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
i) akinek a hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja, vagy
alapítója,
j) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
vagy
k) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(4)
A Felügyelőbizottság
tagja csak az a személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy
akinek hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
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VII. FEJEZET
A MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGÉNEK VAGYONA,
GAZDÁLKODÁSA
(1)
A Szövetség főbb bevételi forrásai:
- tagdíjak,
- szervezetek és magánszemélyek, pártoló tagok anyagi támogatásai,
- adományok, hagyatékok,
- a Szövetségi célok, feladatok megvalósítása érdekében az alaptevékenységet
szolgáló munkavállalásból származó bevételek,
- céltámogatásként kapott anyagi támogatás,
- hazai és külföldi pályázatok elnyeréséből származó bevétel,
- a szervezet céljai megvalósításának érdekében gyűjtött bel- és külföldi adományok,
- egyéb bevételek.
(2)
A Szövetség főbb kiadásai:
- oktatási és ismeretterjesztő kiadványok készítésének, terjesztésének költségei,
- oktatási anyagok, működéshez és a betegek életminőségének javításához szükséges
eszközök vásárlása,
- központi és helyi egységek működésének költségei, ügyviteli, személyi és dologi
kiadásai,
- az szervezeti ingatlanok fenntartásával, működtetésével járó kiadások,
- a szervezet rendezvényeivel, gazdálkodó tevékenységével kapcsolatos kiadások,
- a szervezet működésével kapcsolatos egyéb költségek.
(3)
A tagdíj összegét, befizetésének módját a Közgyűlés határozza meg, és évente egyszer
módosíthatja, az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az
Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén
túl a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(4)
A Szövetség a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
(5)
A Szövetség pénzforgalmát elsősorban pénzintézeti számlán keresztül bonyolítja. A
pénzforgalmi bizonylat aláírására az Elnök vagy az Alelnök önállóan jogosult.
(6)
A Szövetséget a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és a
szervezet gazdasági tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését
elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.
(7)
A Szövetség, mint közhasznú szervezet, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel,
hanem azt a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
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VIII. FEJEZET
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
(1) Az Egyesület köteles – az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg – közhasznúsági
melléklet készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartozik.
(2) A közhasznúsági melléklet tartalma:
- számviteli beszámoló;
- a költségvetési támogatás felhasználása;
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;
- cél szerinti juttatások kimutatása;
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi
önkormányzattól,
a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás mértéke;
- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege;
- közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.
(3) Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása – a közhasznúsági melléklet elfogadásával
egyidejűleg – a tárgyévet követő év 150. napjáig a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel
meghozott döntése alapján történik.

IX. FEJEZET
A MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGÉNEK
MEGSZŰNÉSE
(1)
A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetsége jogutód nélkül megszűnik,
amennyiben
 a Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja megszűnését,
 az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindkét esetben, hogy a Szövetség vagyoni
viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a
Szövetséget a nyilvántartásból törli.
(2)
A jogutód nélkül megszűnt Szövetségnek a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont a Szövetség céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött
közhasznú szervezetnek kell átadni.

X. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1)
A 2011. évi CLXXXV. törvény 11.§ (1) bekezdése alapján a civil szervezet működése felett az
ügyészség – az e törvényben, valamint a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel – az ügyészségről
szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés
Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetsége - Alapszabály

- 19 -

nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági
eljárásnak van helye.
(2)
A Szövetség jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el. A Szövetség
tevékenysége nyilvános, irataiba – a Szövetség Elnökével történt egyeztetés után – bárki
betekinthet.
(3)
A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a 2011. évi CLXXV. törvény az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról, a 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggő eljárási szabályokról, továbbá a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
(4)
A fenti Alapszabályt a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetsége a 2012. január 1-től
valamint 2014.03.15.-től hatályban lévő törvényeknek megfelelően a 2014. szeptember 6-án tartott
közgyűlésén elfogadta és jóváhagyta.
Kelt: Budapest, 2014. szeptember 06.
Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály
módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kovácsné Dr. Tóth Ágnes
Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetsége
Elnöke
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