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Alapítás éve: 1999 
Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 

Szövetség az emberi jogokért, a közösségi integrációért és a pszichiátriai ellátórendszer reformjáért 
 

Alapszabálya 
 

A Magyarország Alaptörvényében biztosított alapvető jogok, valamint a 2011. évi CLXXV. (Ectv) törvényben 
meghatározott alapelvek alapján szervezetünk közgyűlése a következő alapszabályt alkotta meg és fogadta el. 
 

I. 
A szervezet neve, székhelye, célja és hatóköre 

 
1. A szervezet neve: Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum – Szövetség az emberi jogokért, a közösségi 

integrációért és a pszichiátriai ellátórendszer reformjáért /továbbiakban: szervezet/ 
1.1. A szervezet rövidített elnevezése: Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum /PÉF/ 
1.2. Angol neve: Mental Health Interest Forum 

2. A szervezet formája: egyesület 
3. A szervezet székhelye: 1068 Budapest, Király u. 112. 3/11. 

A szervezet levelezési címe: 1437 Budapest, Pf.: 287 
4. A szervezet olyan önkormányzattal rendelkező, nonprofit elven működő társadalmi szervezet, amely 

általános segítségnyújtási, szakmai és érdekvédelmi, érdekérvényesítési koordinációs célok megvalósítására, 
tagjainak önkéntes társulásával jött létre és demokratikusan elfogadott alapszabálya szerint működik. 

5. A szervezet közhasznú szervezetként valósítja meg céljait. 
6. A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártpolitikai tevékenységet nem végez, közhasznú 

tevékenységét pártoktól és ideológiáktól függetlenül fejti ki, azokat nem támogatja, tőlük támogatást nem 
fogad el, továbbá országgyűlési képviselőválasztáson, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson 
jelöltet nem állít. 

7. A szervezet hatóköre: országos 
8. A szervezet jogi személy. 
9. A szervezet céljának megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.  
 
A szervezet célja: 
 
A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum: 
 

 A szervezet tevékenységét az egyenlő bánásmód és a politika-függetlenség elve alapján, így különösen 
faji, vallási, nemzeti, nyelvi, fogyatékossági, nemi és szexuális orientáció szerinti és egyéb hovatartozásra, 
pártállástól függetlenül végzi. Konszenzusra törekszik minden természetes vagy jogi személlyel, állami, 
önkormányzati vagy gazdasági szervekkel, amelyek a szervezet céljaival nem ellentétes tevékenységet 
folytatnak és a velük való együttműködés a szervezet céljait elősegítik. A párbeszédet a szervezet 
fontosnak tartja, de autonómiáját semmilyen együttműködés sem korlátozhatja. A szervezet 
tevékenységét és a döntések meghozatalát a felhasználói többség elve alapján végzi, 

 olyan független társadalmi szervezet, amely önálló jogi személyiséggel rendelkező alapítványokat, 
egyesületeket és más társadalmi szervezeteket, valamint természetes személyeket tömörít azzal a céllal, hogy 
elősegítse a mentális zavarban szenvedők emberi jogainak érvényesítését, életminőségük javítását és teljes 
értékű részvételüket a társadalomban, 

 a Fórum a mentális zavarban szenvedők emberi jogainak biztosítása érdekében az elmeegészségügyi 
ellátórendszer fejlesztésére, valamint új törvények, illetve azok végrehajtásaként olyan egészségügyi 
programok megalkotásának ösztönzésére törekszik, amelyek elősegítik a közösségi integráció 
megvalósulását az adott személy bevonásával, annak szükségleteitől függően, 

 a Fórum kiemelt figyelmet fordít nemcsak a pszichiátriai ellátórendszer szolgáltatásainak jelenlegi, hanem 
az azokat korábban igénybevevő pszichiátriai betegek jogaira és közösségi integrációjára, illetve a betegek 
hozzátartozóira is, illetve támogatja a reform szakembereket, 

 a Fórum elősegíti a közösségi szolgáltatások és a közösségi integráció fejlesztését azon személyek számára 
is, akik jelenleg pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthonaiban, pszichiátriai betegek lakóotthonaiban 
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vagy más hasonló intézményekben élnek, -beleértve pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthonaiban élő, 
egyéb mentális zavarban szenvedőket is-  /értelmi sérültek, fejlődési rendellenességben szenvedők, stb./, 

 a Fórum a mentális zavarban szenvedők nemzetközileg elismert emberi jogainak teljeskörű érvényesítését 
az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Európai Szociális Charta, a Nemzetközi Egyezmény a Polgári és 
a Politikai Jogokról, a Nemzetközi Egyezmény a Gazdasági, Szociális és Kulturális jogokról, valamint a 
fogyatékosok esélyegyenlőséget biztosító ENSZ Egyezmény szellemében is segíti, 

 a Fórum a mentális zavarban szenvedők jogainak teljeskörű elismertetésére annak figyelembevételével 
törekszik, hogy Magyarország hatályos jogszabályai és egészségügyi programjai összhangba kerüljenek a 
nemzetközi emberi jogi normákkal. A szervezet működésének egyik meghatározó célja, hogy e tervezési és 
átalakulási folyamatban a mentális zavarban szenvedők képviselőik útján közvetlenül is részt vehessenek, 

 a Fórum figyelemmel kíséri a nemzetközi kínzásellenes egyezményeket (CRPD, OPCAT, stb.). 
 
A Fórum fenti céljainak megvalósítására segíti a Közösségi Pszichiátriai Hálózat országos kiépítését. A Hálózat 
részeként az országban regionális ellátó központok létrehozását támogatja. A Fórum az ezzel kapcsolatos feladatait 
-többek között- az alábbiakban határozza meg: 
 
1. kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás kiépítése az egészségügyi alapellátásban dolgozókkal, valamint a 

régiók kórházaival, klinikáival, speciális egészségügyi intézményeivel, kapcsolatfelvétel a mentális problémákkal 
élő személyekkel és hozzátartozóikkal, 

2. információszolgáltatási rendszer kiépítése a szervezet érdekképviseleti feladatainak elősegítésére, 
3. az adott régióban a közösségi pszichiátriai ellátó helyeken dolgozó munkatársak képzésének és 

továbbképzésének, valamint az önsegítő csoportok tagjai speciális képzésének és továbbképzésének 
támogatása, 

4. az egyes régiókban a helyi pszichiátriai érdekképviseleti fórumok kialakítása abból a célból, hogy elősegítsék a 
polgárok részvételét a helyi közéletben, az olyan helyi egészségügyi programok kialakításában, amelyek a 
mentális zavarban szenvedők egészségjavítását, életkörülményeik kedvező megváltozását segítik elő, 

5. periodika és alkalmi kiadványok szerkesztése, kiadása és terjesztése, 
6. részvétel a közösségi pszichoszociális szolgáltatások minőségfejlesztésében, 
7. ingyenes jogi tanácsadás a mentális problémákkal élő személyek részére, amennyiben a probléma valamilyen 

módon a betegséggel összefügg, 
8. kormányzati kommunikációt folytat. 
 
A Fórum céljai megvalósítása során az alábbi közhasznú feladatokat végzi: 
 
 egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (1997. évi CLIV. tv. az 

egészségügyről 144. § (1)-(2), 35.§, 141. § (2) bek. c. (3) bek. d. , e., f.), 225.§ (1) b.,  
 szociális tevékenység, családsegítés (2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. §- 6. §.), 
 tudományos tevékenység, kutatás - 2014. évi LXXVI. törvény 2.§ 
 nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 2011. évi CXC. Tv. 1.§ (2), 4.§ (1) a-u., 2011. évi CCIV 

törvény 1.§ (1), 
  emberi és állampolgári jogok védelme 1976. évi 8. tvr., 1993. évi XXXI. törvény 
 rehabilitációs foglalkoztatás (1998. évi. XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról 21. §. a)-g)), 
 munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolodó 

szolgáltatások 1991. évi IV. tv. 5.§ (1)-(2).  
 
A szervezet fenti feladatait a szervezet céljai között rögzített tevékenységek megvalósításával végzi. A szervezet 
nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen tevékenységéből.  
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II. 
A Szövetség szervezeti felépítése 

A./ A szervezet tagjai: 
 
1. A szervezet tagsága rendes, tiszteletbeli és pártoló tagokból áll. 
2. A szervezet rendes tagja lehet: minden olyan magánszemély, egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi 

személyiséggel rendelkező szervezet vagy civil társaság amelyet a szervezet 2 tagja ajánl, és/vagy teljesíti a 2. a-c. 
pontokat (a 2011. évi CLXXV. törvény hatálya előtt a szervezetet alapító tagok tagsága változatlan marad), 
illetve 
a.) amely egyetért annak alapszabályában meghatározott célkitűzéseivel, s e célok megvalósítása érdekében 

szervezi tagsága tevékenységét, 
b.) elfogadja ezen alapszabályt, ezt belépési nyilatkozatával tanúsítja és a Taggyűlés által megállapított éves 

tagdíjat kifizeti. Ez történhet készpénzátutalási megbízással (csekk), házipénztárba való befizetéssel vagy 
banki átutalással.  

c.) amely az alapszabály alapján a szervezet tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja, 
d.) amelyeket a szervezet tagjává választ, 

 
3. A tagok jogai és kötelezettségei: 

 
Valamennyi tag joga, hogy: 
 

a.) részt vegyen a szervezet tevékenységében, az alapszabály célkitűzéseinek megvalósításában, ezek érdekében 
megfelelő tájékoztatást kapjon, véleményét és javaslatait szóban vagy írásban megtegye és azokra választ 
kapjon. Ha álláspontja kisebbségben marad, joga van véleményének fenntartására és különvéleményként 
való megjelenítésére; 

b.) a szervezet egészének és szerveinek működésével, célkitűzéseinek, terveinek megvalósításával, valamint a 
szervezet anyagi-, pénzügyi helyzetével összefüggésben a szervezet szerveihez, tisztségviselőihez kérdéseket 
intézzen és azokra érdemi választ kapjon; 

c.) a szervezet szervei által megállapított feltételek mellett igénybe vegye annak szolgáltatásait és eszközeit; 
d.) a szervezet segítségét, közreműködését vagy védelmét kérje minden olyan esetben, amikor a 

tagszervezeteket vagy azok tagjait jog- vagy érdeksérelem éri. 
e.) Bármely tag a taggyűléseken részt vehet, a napirendi pontok vonatkozásában felszólalhat, 
f.) részt vegyen a Taggyűlés munkájában, valamint személyesen járuljon hozzá a szervezet eredményes 

működéséhez, vállaljon felelősséget bizonyos terület(ek) működésének biztosításában, minden módon 
segítse a szervezet hatékony működését, 

 
Rendes tag kötelezettsége, hogy: 
 

a.)  betartsa a szervezet alapszabályát, 
b.)  végrehajtsa a Taggyűlés és az Elnökség határozatait, 
c.) a tagdíját megfizesse, 
d.) beszámolói kötelezettségének eleget tegyen, 
e.) nem veszélyeztetheti a szervezet céljainak megvalósítását. 

 
Ahol az alapszabály tagot említ, ott a rendes tagot kell a továbbiakban érteni.  
 
Valamennyi tag kötelezettsége, hogy: 
 

a.) betartsa a szervezet alapszabályát, 
b.) nem veszélyeztetheti a szervezet céljainak megvalósítását. 

 
4.) A tagszervezet képviselője útján szavazati joggal rendelkezik, választhat és jelölhet a szervezet 

szervezeteibe. 
5.) Rendes tag szavazati joggal rendelkezik, és a szervezet minden vezető testületébe és tisztségére jelöltet 

állíthat, választhat, jelölhető és választható. (Természetes személy csak személyesen szavazhat.) A 
Taggyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet. Kezdeményezheti tiszteletbeli tag felvételét. A 
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szervezet tiszteletbeli tagja lehet az a belföldi vagy külföldi személy, akinek érdemei, munkája alapján a 
Taggyűlés -a szervezet bármely tagjának javaslatára- ezt a címet adományozza. A tiszteletbeli tagok tagságát 
oklevél tanúsítja.  

6.) Aki a szervezet célja szerinti területen vagy ahhoz kapcsolódó területen folytat tevékenységet. Akit a 
szervezet céljainak előmozdítása érdekében végzett tevékenységéért tiszteletbeli taggá választ a Taggyűlés. 
(Elfogadja a tiszteletbeli tagságot.) 

7.) A szervezet pártoló tagja lehet: 
a.) minden olyan természetes személy, aki az alapszabályt elfogadja és vállalja a szervezet erkölcsi és anyagi 

támogatását, 
b.) minden olyan jogi személy, amely belépéskor együttműködési megállapodásban kötelezettséget vállal a 

szervezet erkölcsi és anyagi támogatására. A pártoló tagok által nyújtott támogatás felhasználásáról a 
szervezet szervei döntenek. 

c.) akit a Taggyűlés pártoló taggá választ. 
 
8. A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik, a taggyűlésen tanácskozási joggal jogosult részt venni, vezető 

tisztségviselővé nem választható.  
9. A tiszteletbeli tag szavazati joggal nem rendelkezik, tisztségre nem választható. 
10. A tiszteletbeli tagot a szervezet tagjai választják meg erre a tagságra.   
11. A szervezet rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjairól az elnök nyilvántartást vezet. 
12. A tagsági viszony megszűnik: 

a.) kilépéssel (a kilépésről írásban, igazolható módon kell nyilatkozni, melyet az elnöknek kell megküldeni, a 
tagsági viszony a lemondásról szóló nyilatkozat szervezet általi átvételének napján szűnik meg), 

b.) kizárással, (a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja),  
c.) elhalálozással -természetes személy tag esetén-, jogi személy esetén annak jogutód nélküli megszűnésével, 
d.) tiszteletbeli cím visszavonásával. 

 
13. Kizárható az a tag, 

a.) aki az alapszabály rendelkezéseit megsérti, 
b.) aki a szervezet érdekeit sértő magatartást tanúsít, azaz viselkedése méltatlan a szervezet céljaihoz, vagy a 

szervezet érdekeit veszélyezteti magatartásával – különösen ha a szervezetnek kárt okoz, 
bűncselekményt követ el, vagy vele szemben hatóság jogszabály megsértésére tekintettel jogerősen 
szankciót alkalmazott,  

c.) akinek több, mint egy éves tagdíjhátraléka van, s azt kétszeri írásbeli, igazolható módon eljutatott 
felszólítást követően sem rendezi. A felhívásban kötelető a tagot tájékoztatni a tagdíj meg nem fizetése 
esetén a jogkövetkezmények, azaz különösen a kizárás lehetőségéről.  

 
A tagot az elnök határozatával zárhatja ki, amennyiben a tag a szervezet alapszabályában foglalt kötelezettségeinek 
nem tesz eleget, a szervezet céljait veszélyeztető magatartást tanúsít. A tag kizárását a szervezet elnöke 
kezdeményezheti. A tagot írásban ajánlott, tértivevényes postai küldeménnyel értesíteni kell a kizárási eljárás 
megindításáról és indokáról, részére a kézhezvételétől számított 8 napos határidő tűzésével lehetőséget kell 
biztosítani védekezése előterjesztésére. Az elnök ezt követően határozhat a tag kizárásáról. Az elnök a határozatot 
indokolni köteles, és azt írásban a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatással együtt a tag részére ajánlott, 
tértivevényes postai küldeményként meg kell küldeni. A tagot a tagnyilvántartásból törölni kell, a kizárás tényét és 
indokát a tagnyilvántartásban fel kell tüntetni.  
A kizárt tag a határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Taggyűléshez fordulhat jogorvoslatért. Az 
egyesület tagsága rendkívüli Taggyűlésen dönt az elnök kizáró határozatáról. A Taggyűlés az elnök határozatát 
legalább háromnegyedes szótöbbséggel megváltoztathatja. A kizárt tag a határozattal szemben a bírósághoz 
keresettel fordulhat.  
 
14. A tiszteletbeli tagsági cím visszavonásáról a Taggyűlés dönt. 
15. A tag a szervezetnek okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel. 
16. A tagságról való lemondás a tagot terhelő vagyoni kötelezettség teljesítése alól nem mentesíti. 
17. A tagsági jogviszony megszűnése esetén a tagnak megszűnnek -a részarányos tagdíj fizetési kötelezettséget 
kivéve- a kötelezettségei . 
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B./ A szervezet szervezete: 
 
A szervezet szervei: - Taggyűlés, 

- Ellenőrző Bizottság, 
- Elnökség. 

 
A szervezet szervei a demokratikus önkormányzat, a nyilvánosság és a szolidaritás elvének tiszteletben tartásával 
működnek. 
 
Taggyűlés: 
 
1. A szervezet megalakulását a jelenlévő tagjaiból álló Taggyűlésen mondja ki, majd ezt követően ez működésének 

folyamán legfőbb szerve, melyet évente legalább egy alkalommal a szervezet székhelyére össze kell hívni. A 
meghívónak a Taggyűlés kezdő napját 15 nappal megelőzően kell a tagokhoz megérkeznie, biztosítani kell, 
hogy a tagok a Taggyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek, a napirend kiegészítését kérhessék az 
elnöktől. A javaslattételre, illetve napirend kiegészítésére legalább 5 napot kell biztosítani. A Taggyűlést írásban 
kell összehívni, melyet igazolhatóan postai úton vagy a tagok erre a célra megadott, visszaigazolható 
elektronikus levél útján E-mail címére kell elküldeni. A napirend kiegészítése tárgyában az elnök jogosult 
dönteni. Ha az elnök a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatról nem dönt, vagy azt elutasítja, úgy arról a 
taggyűlés a napirend elfogadását megelőzően külön hoz határozatot. A kiegészített napirendet az elnök köteles 
írásban ajánlott levél vagy visszaigazolható elektronikus levél formájában megküldeni a Taggyűlésen részt venni 
jogosult személyek részére. Amennyiben a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangú határozattal hozzájárul annak 
megtartásához. A meghívóban tájékoztatni kell a tagokat az összehívott taggyűlés határozatképtelensége esetén 
a megismételt taggyűlés helyszínéről és időpontjáról, valamint figyelmeztetni kell arra, hogy a megismételt 
Taggyűlés a megjelentek számától függetlenül a napirend tekintetében határozatképes.  
 

1.1: A Taggyűlés a szervezet tagszervezeteinek taggyűlésein megválasztott teljes jogú képviselőiből áll. A 
Taggyűlésen minden tagszervezetet 1 fő képvisel, aki a szervezet hivatalos, törvényes képviselője vagy annak 
meghatalmazottja. A jogi személy köteles évente legalább egy alkalommal hitelesen igazolni taglétszámát. A 
taggyűlésre a nem természetes személy rendes tag köteles a PÉF rendelkezésére bocsátani az erről szóló, 
nyilvántartásba vételt igazoló határozatot vagy kivonatot, illetve amennyiben meghatalmazottal képviselteti magát, 
ezen okiraton felül a képviseletre jogosult meghatalmazását. A magánszemély tagok személyesen vehetnek részt a 
Taggyűlésen, csak személyesen szavazhatnak. 
 
1.2: Rendkívüli Taggyűlést kell összehívni (30 napon belül): 

 ha összehívására az elnök javaslatot tesz, 
 ha a tagok összesen legalább 10 százaléka a szervezet elnökéhez írásban intézve, az ok és a napirendi 

pontok megjelölésével kéri, 
 ha az Ellenőrző Bizottság a Taggyűlés összehívását kéri, az alapszabály feltételezett megsértése esetén, 
 ha azt a bíróság elrendeli, 
 ha a szervezet vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 
 előreláthatólan nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor kiegyenlíteni, 
 a szervezet céljainak elérése veszélybe került.  

 
2. A Taggyűlés hatásköre: 
 

a.) az alapszabály megalkotása, elfogadása és módosítása, 
b.) a szervezet éves költségvetésének és pénzügyi tervének jóváhagyása, 
c.) az Elnökség éves beszámolójának, az éves közhasznúsági melléklet elfogadása, 
d.) a tagsági díjak megállapítása és esedékességének meghatározása, 
e.) a szervezet vezető szerveinek (Elnökség, Ellenőrző Bizottság) és tisztségviselőinek megválasztása, illetve 

visszahívása, 
f.) a szervezet tagjai és a szervezet szervei (tisztségviselői) között keletkezett viták elbírálása, tiszteletbeli 

tagsági cím odaítélése és visszavonása, 
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g.) a szervezet jelképrendszerének kialakítása, 
h.) a szervezet feloszlásának kimondása, más társadalmi szervezettel való egyesülés, illetve kilépés elhatározása, 

továbbá más országos szervezethez, szervezethez való csatlakozás és kilépés kezdeményezése, 
i.) döntés alapítvány létrehozásáról és megszüntetéséről, gazdasági vállalkozás indításáról és 

megszüntetéséről, 
j.) döntés befektetési tevékenységről, befektetési tevékenység végzése esetén befektetési szabályzat 

elfogadásáról, 
k.) dönt pályázatok kiírásáról és odaítéléséről, 
l.) dönt a hatáskörébe vont egyéb ügyekben, 
m.) a Taggyűlés levezető elnököt, szavazatszámláló bizottságot, jegyzőkönyvvezetőt és 2 hitelesítőt választ. A 

taggyűlés tisztségviselőinek megválasztására a taggyűlést összehívó elnök tesz javaslatot, amelyet a taggyűlés 
a napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a jelenlévők egyszerű többségével fogad el.  

 
3. A Taggyűlés határozatképes, ha azon a tagszervezetek képviselői vagy azok meghatalmazottjai és a természetes 

személy tagok 50 százaléka plusz 1 fő megjelentek. Határozatképtelenség esetén a megismételt Taggyűlésre az 
eredeti meghívóban szereplő napirendi pontokkal a megjelölt időpontnál 30 perccel később kerül sor. Az 
eredeti napirendi pontokkal megismételt Taggyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A 
Taggyűlésre kötelezően meghívott meghívandók kiértesítéséért a szervezet elnöke felelős. Napirendi pontra 
bármely tag vagy az Ellenőrző Bizottság tehet javaslatot, a meghívó kiküldéséig, illetve magán az ülésen is, 
amennyiben minden meghívott jelen van és a javaslatot egyhangúan elfogadja, azt elutasítani nem lehet. 
Egyébként a napirendet az elnök állítja össze, az aktuálisan megtárgyalandó, vagy a törvényben előírt ügyek 
tekintetében. 
3. 1. A Taggyűlés határozatait általában nyílt szavazással hozza meg, a jelenlévő tagszervezetek képviselőinek 
vagy azok meghatalmazottjainak és a magánszemély tagok több, mint felének /50 % + 1 fő/ érvényes 
szavazatával, személyi ügyekben titkos szavazással dönt. 
3. 2. A tagok 20%-ának indítványára írásban, titkosan is szavazhat bármely kérdésben. 

4. A Taggyűlés a Taggyűlést levezető elnököt, a két szavazatszámlálót, a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a két 
jegyzőkönyv hitelesítőt az egyesület elnökének jelölése alapján egyszerű szótöbbséggel választja meg, a 
napirendi pontok tárgyalásának megkezdését megelőzően. A határozatok kihirdetése oly módon történik, hogy 
az elnök a határozatok meghozatalától számított 8 napon belül a meghozott határozatokat bevezeti a 
Határozatok Könyvébe, és ezzel egyidejűleg kifüggeszti a határozatokat az egyesület székhelyén. 

5.  A Taggyűlés a tagokra kötelező hatályú döntését határozatba foglalja. Megsemmisíti vagy megváltoztatja az 
Elnökség törvénysértő határozatát. 

6. A határozatokat a levezető elnök a szavazás után kihirdeti.  
7. A Taggyűlés ülésein elhangzottakat és az ott hozott határozatokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A 

jegyzőkönyvet a levezető elnök és a tagság által megválasztott jegyzőkönyvvezető írják alá és 2 választott 
hitelesítő hitelesíti. A jegyzőkönyv tartalmazza az elhangzottak, felszólalások összefoglalását, 
határozatonként a határozatképesség megállapítását, a határozati javaslatot, a határozatot támogatók, 
illetve ellenzők számát és az elfogadott határozat szövegét. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető vezeti, 
és a jegyzőkönyv hitelesítőkkel együttesen írja alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az elhangzott 
beszámolókat és egyéb iratanyagot.  

8. A Taggyűlés ülései nyilvánosak. 
9. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az: 

a. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a szervezet terhére másfajta 
előnyben részesít, 

b. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 
c. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,  
d. akinek hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a szervezet nem tagja vagy alapítója ,  
e. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy  
f. aki egyébként személysen érdekelt az ügyben.  

10. A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a szavazati jogot gyakorló ne essen a 9. pont 
szerinti kizáró feltételek alá.  
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Elnökség: 
 
1. Két Taggyűlés között a szervezet ügyintéző szerve a három tagból álló Elnökség. Tagjai: elnök, alelnök, és 

az elnökségi tag(ok). 
2. Tagjait a Taggyűlés öt évre választja. A két választás között megüresedő helyet pótválasztással kell 

betölteni.  
3. Az elnököt, alelnököt és az Elnökség tagjait a Taggyűlés választja. 
4. Az elnökség tagjai kétharmadának vagy jelenleg pszichiátriai ellátásban részesülőnek (akár időszakosan is), 

vagy ilyen betegséggel korábban érintettnek kell lennie. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt -annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig-, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 

vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 

helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette 

vagy törölte. 
 
Az Elnök és az elnökség tagjai kötelesek a szervezetet arról tájékoztatni, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betöltenek. Az Elnökség tagja, vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, 
akinek cselekvőképességét a tevékenységének ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető 
tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesül. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. 
Akit valamely foglalkozástól tiltottak el jogerős bírói ítélettel, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.  
 
5. Az Elnökségen belüli munkamegosztásról az elnök dönt. Az Elnökség szükség szerint ülésezik, üléseinek 

száma azonban évi egy alkalomnál kevesebb nem lehet. Az Elnökség üléseit az elnök, akadályoztatása 
esetén az alelnök vagy az általuk írásban felkért elnökségi tag hívja össze, az ülést megelőzően legalább 
tizenöt nappal, az ülés helyének, időpontjának és napirendjének egyidejű közlésével. A kiértesítés postai 
úton írásban, E-mailben vagy faxon történik. Határozatképtelenség esetén a megismételt Elnökségi ülésre az 
eredeti meghívóban szereplő napirendi pontokkal a megjelölt időpontnál 30 perccel később kerül sor. 
 

6. Az Elnökség hatásköre: 
 
Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a Taggyűlés vagy az elnök 
kizárólagos hatáskörébe. Tevékenységéről éves beszámolót készít. 
 

a.) végrehajtja azokat a feladatokat, amelyekkel a Taggyűlés megbízza és dönt mindazokban a 
kérdésekben, amelyek a szervezet folyamatos működését biztosítják és nem tartoznak a Taggyűlés vagy 
az elnök kizárólagos hatáskörébe, 

 
Az Elnökség határozatképes, ha ülésén tagjainak ötven százaléka plusz egy fő jelen van. Az Elnökség 
határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet készít, 
a hozzászólásokat, véleményeket, javaslatokat, valamint a tagokra is kötelező döntését határozatba foglalja. A 
jegyzőkönyvben a kisebbségi véleményt is rögzíteni kell. A személyesen megtartott elnökségi ülésről készült 
jegyzőkönyvet a jelenlévő elnökségi tagok írják alá, határozatait a határozatok tárában kell közzé tenni. 
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Az Elnökség működési rendje:  
 
Az elnökséget az elnök hívja össze. Az elnökség írásban (igazolható módon) vagy rövid úton telefonon vagy 
elektronikus levélben hívható össze. Össze kell hívni az elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, 
amely az elnökség hatáskörébe tartozik.  Az elnökséget akkor is össze kell hívni, ha azt az elnökség legalább két 
tagja írásban kéri, a téma megjelölésével, illetve, ha azt az Ellenőrző Bizottság kezdeményezi. Az elnökség üléseit 
szükség szerint tartja, de ülései száma évente minimum 1. Az elnökségi ülések állandó meghívottjai az Elnökség 
tagjai, az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy legalább 1 tagja, az ügyvezető igazgató, az irodavezető. Az Elnökség 
bármely jogi személy képviselőjét, vagy természetes személyt, illetve eseti szakértőt meghívhat üléseire. 
Az Elnökség döntései nyilvánosak. Az Elnökség bármely kérdést jogosult titkos szavazással eldönteni. Az 
elnökség döntéseit általában egyszerű többségi szavazással hozza. Az elnökség írásbeli egyszerű többségi 
határozattal is dönthet. Az elnökség üléseiről kiutasíthatja azt a személyt, aki az elnökségi ülés rendjét, az ott 
folyó munkát figyelmeztetés ellenére megzavarja. A levezető elnök felelős az ülés ügyrendi szempontjainak 
betartásáért. Meghatározhatja a hozzászólások időtartamát, moderálhatja a felszólalásokat, strukturálhatja a 
napirendet. A napirendtől csak a levezető elnök engedélyével lehet eltérni, amennyiben a meghívóban jelzett 
napirendi kérdésekkel kapcsolatosan már nincs további teendő, vagy a következő napirendi pont tárgyalása ezt 
szükségessé teszi, azonban csak abban az esetben, ha minden elnökségi tag egyetért és minden elnökségi tag 
jelen is van az ülésen.  Az elnökségi tagok egymás közötti feladataikat egymással egyeztetik, vita esetén az elnök 
döntése az irányadó.  
 
Végrehajtó bizottság  
 
Az Elnökség, illetve az Ellenőrző Bizottság előterjesztésére megalakuló 3 tagú ad hoc bizottság, melynek célja, 
hogy a szervezet működésében megjelenő akadályokat elhárítsa, illetve a határidők betartását biztosítsa, 
valamint szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében tevékenykedjék.  

 
Koordinációs értekezlet: 
 
A szervezet időnként koordinációs értekezletet hívhat össze, amelyeken a PÉF regionális központok 
koordinátorai, a felhasználói koordinátorok és az elnökség vesznek részt. Az Elnökség mást is meghívhat. 
 
Tisztségviselők: 
 
1. A szervezet tisztségviselői:  

a.) elnök, 
b.) alelnök, 
c.) elnökségi tag, 
d.) Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai. 

 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt -annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig-, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 
helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette 
vagy törölte. 
(2) 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. 
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Az elnök: 
 

 a két Taggyűlés között az elnökséggel egyetértésben irányítja a szervezet munkáját, kivéve az elnöki 
jogkörbe utalt ügyeket,  

 harmadik személyekkel szemben, továbbá a hatóságok és bíróságok előtt önállóan képviseli a 
szervezetet, 

 szükség szerint összehívja a Taggyűlést, 
 kitűzi az elnökségi ülések idejét, minden érintettel történt egyeztetés után, meghatározza azok 

napirendjét, és az elnökséggel együtt gondoskodik az ott hozott határozatok végrehajtásáról, 
 gondoskodik a működés személyi és tárgyi feltételeiről, az alelnökkel közösen elkészíti az Elnökség 

éves /féléves/ munkatervét, valamint a Taggyűlés elé kerülő éves költségvetési javaslatot és a 
zárszámadást, 

 eljár a tagok felvételének és kizárásának ügyeiben, 
 felelős a szervezet gazdálkodásáért, kezeli a szervezet vagyonát, javaslatokat készít a szervezet 

tevékenységét, gazdálkodását meghatározó kérdésekre és ezeket jóváhagyásra a Taggyűlés elé 
terjeszti, 

 dönt a szervezettel munkaviszonyt létesítők felvételéről és munkaviszonyuk megszüntetéséről, 
munkáltatói jogokat gyakorol, 

 határoz a Taggyűlés összehívásáról, javaslatot tesz annak napirendjére, évente beszámol a 
Taggyűlésnek, 

 dönt a PÉF tevékenységében résztvevők díjazásáról, a munka elosztásáról, 
 vezeti a szervezet tagnyilvántartását, 
 vezeti a határozatok tárát, 
 az éves beszámolót és közhasznúsági mellékletét jogszabályban előírt módon letétbe helyezi, 
 intézkedéseit a Taggyűlés döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig a 

szervezet érdekeivel összhangban, , kivéve az eleve elnöki jogkörbe utalt ügyeket 
 a személyekre vonatkozó döntésekről az érintettek 15 napon belül értesítést kapnak. 

 
Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. 
 
Akadályoztatás esetén az elnök írásbeli felkérést ad egyes munkafolyamatok átadásáról, vagy a teljes jogkör 
átadásáról az alelnöknek. 
 
1. A tisztségviselők feladataikat társadalmi megbízatásként látják el. Részükre a Taggyűlés tiszteletdíjat és 

költségtérítést állapíthat meg. 
2. A szervezet tevékenységét a Taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdések kivételével az elnök irányítja és 

gyakorolja a szervezetnél munkaviszonyt létesítőkkel kapcsolatos munkáltatói jogokat. 
3. A tisztségviselők megbízatása megszűnik: 

a.) a tagsági viszony megszűnésével, 
b.) lemondással (a lemondást jegyzőkönyvben rögzíteni kell vagy a lemondást írásban, igazolható 

módon kell közölni), 
c.) visszahívással, 
d.) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával, 
e.) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, 
f.) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával, 
g.) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 
Ellenőrző Bizottság 
 
1. A Taggyűlés az Elnökség megválasztásával egyidejűleg 3 főből álló (magyar állampolgárságú) Ellenőrző 

Bizottságot választ. A megválasztott tagok egymás közül elnököt választanak. Az Ellenőrző Bizottságba 
a szervezet elnöke és az Elnökség tagjai nem választhatók. Az Ellenőrző Bizottság tagjai egymásnak és 
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az Elnökség tagjainak közeli hozzátartozói /PTK 8:1. §. (1) bekezdés 1. pont / nem lehetnek. Az 
Ellenőrző Bizottság tagjai e megbízatásukon kívül a szervezetnek vagy annak tagszervezeteinek tagjai 
nem lehetnek. A szervezetnél felügyelő szerv működik. A szervezet működésének és gazdálkodásának 
ellenőrzését az Elnökségtől elkülönült felügyelő szervként három tagból álló Ellenőrző Bizottság látja el. 
Az ellenőrző biztottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az ellenőrző bizottság tagja akivel szemben a 
vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá az, aki vagy akinek hozzátartozója a 
szervezet vezető tisztségviselője. Az ellenőrző bizottság tagjai a bizottság munkájában személyesen 
kötelesek részt venni. A tagok a szervezet ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem 
utasíthatóak. A tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A bizottsági tagság megszűnésére a vezető 
tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a tag a 
lemondó nyilatkozatát az elnökhöz intézi.  
 

2. Az Ellenőrző Bizottság hatásköre és feladatai: 
2.1. Ellenőrzi a szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, 
a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a szervezet könyveibe és 
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
2.2. A Taggyűlés elé terjesztést megelőzően véleményezi az Elnökség éves beszámolóját és az éves 
közhasznúsági mellékletet. 
2.3. Elnöke vagy tagja az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet, 
2.4. Elnöke köteles az Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását, e szerv érdemi döntésének 
hiányában pedig a Taggyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

 
a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan 

sértő esemény /mulasztás/ történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, 
illetve enyhítése az Elnökség vagy a Taggyűlés döntését teszi szükségessé, 

b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
2.5. Amennyiben szükséges, a Taggyűlést az Ellenőrző Bizottság indítványára -annak megtételétől 
számított harminc napon belül- az Elnökség köteles összehívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén 
a Taggyűlés összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult. 
2.6. Ha az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi 
meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
2.7. Az Elnökség törvénysértő határozatát a Taggyűlés, annak döntésképtelensége esetén 30 napon 
belül - a bíróság előtt megtámadhatja, 

3. A Bizottság üléseit szükség szerint, feladataihoz igazítva tartja, saját ügyrendje és éves feladatterve 
alapján. Éves feladattervét egyezteti a Taggyűléssel. 

4. A Bizottság feladatai ellátásához, különös szükség esetén, külső szakértőket is igénybe vehet, megbízás 
vagy felkérés alapján. 

5. Az Ellenőrző Bizottság szótöbbséggel dönt. Érvényes ülést valamennyi tag részvételével tarthat. Az 
ülést az elnök hívja össze, amelyet az ellenőrző bizottság maga választ tagjai közül. A meghívókat 
igazolhatóan, postai levél, személyes átadás vagy visszaigazolható elektronikus level útján, a napirend 
megjelölésével az ülést megelőzően legalább 3 nappal kell a tagoknak megküldeni. Az ellenőrző 
bizottság ügyrendjét egyebekben maga fogadja el, és annak megfelelően köteles eljárni.  

6. A Bizottság tevékenysége során felmerült és igazoltan szükséges költségeit a szervezet számla ellenében 
megtéríti. Ilyen költségek csak a szervezet érdekében igazolhatóan teljesített irodaszer vagy utazási 
költségek lehetnek. 

7. Az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja, akivel szemben a 
vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, vagy akinek hozzátartozója a jogi személy vezető 
tisztségviselője.  

8. Ellenőrző Bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: 
Az Ectv 38.§ (3) bekezdése alapján ellenőrző bizottság tagja vagy elnöke nem lehet az aki: 
a) az elnök vagy az elnökség tagja.  
b) a szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
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c) a szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatásokat, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az ellenőrző bizottság tagja az a személy, aki 
olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig- vezető 
tisztséget, amely a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

a) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 
helyettesítő bírságot szabott ki, 
c) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette vagy törölte. 

 
Az Ellenőrző Bizottság tagjai nyilatkoznak továbbá arról, hogy velük szemben nem áll fenn a 2011. évi CLXXV. 
tv. 39.§ (1) bekezdésében megfogalmazott összeférhetetlenségi ok és ha más közhasznú szervezetnél egyidejűleg 
töltenének be a tisztséghez hasonló tisztséget, úgy e tényről valamennyi érintett közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatják.(2011. évi CLXXV. tv. 39.§ (2)) 
 
Ellenőrző Bizottsági tag tisztségviselővel nem állhat közeli hozzátartozói vagy egyéb - önálló, független, 
ellenőrző bizottsági tevékenységet befolyásoló - kapcsolatban. 

 
III. 

A szervezet képviselete 
 

1. A szervezet képviseletét önállóan az elnök látja el. 
2. Bankszámláról való rendelkezéshez az elnök aláírása szükséges.  

 
IV. 

Döntés és határozathozatal, a kiértesítések rendje 
 

1. A szervezet szervei (Taggyűlés, Elnökség, Ellenőrző Bizottság) üléseiket ezen alapszabályban 
meghatározottak szerinti időpontokban a Taggyűlés évente legalább egyszer, az elnökség szükség 
szerint, de legalább évente kétszer, az Ellenőrző Bizottság évente legalább két alkalommal tartják. Az 
üléseket -az Ellenőrző Bizottság üléseinek kivételével; ahol annak elnöke értesíti a tagokat- a szervezet 
elnöke hívja össze kiértesítéssel, az ülést megelőzően legalább tizenöt nappal, a napirend egyidejű 
közlésével. A kiértesítés postai úton írásban, E-mailen vagy faxon történik, a hely, időpont és napirend 
egyidejű közlésével. Ugyanezen meghívóban közölni kell a határozatképtelenség esetére ugyanazon 
napirenddel összehívott újabb ülés helyét és időpontját is. 

2. A szervezet szervei (Taggyűlés, Elnökség, Ellenőrző Bizottság) döntéseiket általában nyílt szavazással, 
egyszerű szótöbbséggel hozzák. Személyi kérdésekben a szervek titkos szavazással döntenek. A 
határozatképességhez a rendes tagok és a képviselők vagy azok meghatalmazottjainak több, mint felének (50 
%+ 1 fő) jelenléte szükséges. A szervezet szerveinek határozathozatalaiban nem vehet részt az a személy, 
aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 
határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) 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 a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás5. 

3. A szervezet szerveibe a jelölés nyíltan történik. Az adott tisztségre azt a személyt kell megválasztottnak 
tekinteni, aki a szavazatok egyszerű többségét megkapta. Ennek hiányában több jelölt esetén az, aki a 
második szavazás során a legtöbb, de a jelenlévők legalább egynegyedének a szavazatát megkapta. 
Szavazategyenlőség esetén az, akit sorrendben előbb jelöltek. 

4. A tisztségviselő visszahívása a tagok legalább harminc százalékának az Elnökhöz benyújtott, indokolt 
írásbeli kérelmével kezdeményezhető. Az elnök a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül köteles 
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összehívni a Taggyűlést, véleménye közlésével. A visszahívásról a Taggyűlés nyílt szavazással határoz. A 
tisztségviselő visszahívása kezdeményezhető, ha vele szemben megválasztását követően merülne fel a 
tisztségviselői pozíció elvállalásának alapszabályban foglalt akadálya, vagy amennyiben a tisztségviselői 
feladataiből származó kötelezettségeit megsérti, illetve a szervezet céljához méltatlan magatartást tanúsít.  

5. Az, akire nézve a jegyzőkönyv határozatot vagy döntést tartalmaz, jogosult azt írásban is megismerni. Az 
érintettek felé a döntés vagy határozat meghozatálától számított 15 napon belüli kiértesítés megtörténtéért a 
szervezet elnöke felelős. 

6. A Taggyűlés, az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság ülésein készült jegyzőkönyveket, az ezek alapján 
készült nyilvántartásokat (amelyek a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, a döntést támogatók és 
ellenzők számarányát és személyét is tartalmazzák), a Taggyűlés által elfogadott éves beszámolót és éves 
közhasznúsági mellékletet a szervezet irattározza. Bármely ülésen készíthető képi rögzítés és/vagy 
hangfelvétel, amennyiben ehhez minden résztvevő hozzájárul. Ennek célja kizárólag az ülésen 
elhangzottak lehető legpontosabb rögzítése. A jegyzőkönyv elkészítése után e felvételeket archiválni kell a 
PÉF irattárában. 

7. A szervezet működésével kapcsolatos dokumentumokba (alapszabály, a működéssel kapcsolatos egyéb 
dokumentum, elnökségi és taggyűlési jegyzőkönyvek, a működéssel kapcsolatos bírósági végzések, a 
működéssel kapcsolatos NAV dokumentumok, statisztikai adatok), érdekeltségének feltüntetésével, az 
elnökhöz intézett írásbeli kérése alapján bárki betekinthet, az adatvédelmi és személyiségi jogok betartásával, 
azokról saját költségen másolat készíthető. Személyi és panaszügyekben az adatok nem nyilvánosak. 

8. A szervezet szervezetének működési rendjét, szolgáltatásai igénybevételének módját és feltételeit, az éves 
beszámolót, az éves közhasznúsági mellékletet, a székhelyen hirdetőtáblán törtenő kifüggesztéssel, illetve a 
honlapon is nyilvánosságra hozzák. 
 

V. 
A szervezet gazdálkodása 

 
1. A szervezet működésének pénzügyi alapját a tagdíjak, illetve egyéb bevételek (a tagok önkéntes adományai, 

a pályázatokból befolyó, a szervezet céljai között meghatározott, cél szerinti gazdálkodásának bevételei) 
alkotják. A szervezet céljai megvalósításának anyagi támogatására alapítványt hozhat létre. 

2. A tagdíjak fizetésének rendjét és mértékét az éves költségvetés elfogadásával együtt a Taggyűlés 
határozza meg. A szervezet tagjainak segítésére, a szervezet tagjainak érdekvédelmével összefüggő 
kiadásokra, a céljellegű kiadások fedezésére az éves költségvetésen belül elkülönített alap is létrehozható. 

3. A szervezet bevételeit és kiadásait tételenként és jogcímenként nyilvántartja. Az alaptevékenységéhez 
kapcsolodó gazdálkodási tevékenységet egyebekben a hatályos jogszabályok előírásai szerint folytatja. 

4. A szervezet tartozásaiért a tagok tagdíjfizetési kötelezettségükön túl nem felelnek. 
5. A szervezet közhasznú szolgáltatásait a tagok körén kívül bárki igénybe veheti. 
6. A szervezet működése során vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, úgy, hogy a vállalkozás nem képezheti tevékenysége döntő, 
meghatározó részét. Vállalkozások indításáról és megszüntetéséről a Taggyűlés dönt. 

7. 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 34. § (1) c) pontja alapján a szervezet gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységeire fordítja. 

8. A szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó 
vagyont az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött 10171 sorszámon 
nyilvántartott Alapítvány a Pszichiátriai Betegek Emberi Jogaiért kapja. 

 
VI. 

A szervezet működése 
 

1. A szervezet helyi és regionális (országos) tevékenysége: 
 
A szervezet országos jellegéből adódóan tevékenységét Magyarország területén végzi, illetve fejti ki, nemzetközi 
kapcsolatrendszereket épít, vagy tart fenn. A szervezet munkatársai és elnöksége a részükre az elnök, illetve a 
Taggyűlés által meghatározottak szerint végzik feladataikat. A szervezet fontos feladatának tekinti a regionális 
képviseletek tevékenységének hatékonnyá tételét, a minél szélesebb körű, az országot lefedő érdekvédelmi 
hálózat létrehozását. 
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2. A szervezet nemzetközi tevékenysége: 
 
A szervezet széleskörű és kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Ebben a körben a szervezet 
rendelkezhet és rendelkezik is nemzetközi tagságokkal, pl. Mental Health Europe. A nemzetközi jogszabályok 
hazai inplementációjához ezek a tagságok sok esetben elengedhetetlenek. Abból a célból, hogy a szervezet a 
nemzetközi jogi normák fősodrában tudjon maradni szükséges, hogy nemzetközi kapcsolatokat ápoljon. Hazánk 
EU tagságából következően a szervezet kapcsolatot tart többek között a CPT European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Bizottsággal.  
 
3. A szervezet adminisztrációja: 
 
A szervezet az elnökségi ülésekről egyszerűsített, nem szó szerinti jegyzőkönyvet vezet, szükség esetén kép vagy 
hangfelvételt készít. A közhasznúsági mellékletet és az éves beszámolót a székhelyen kifüggeszti, vagy a 
Taggyűlés határozat a szerinti más módon pl. a szervezet honlapján teszi közzé. A levelezést, egyéb 
adminisztrációt (pl. pályázatok, panaszkezelés) nyilvántartja. A betekintés jogát és módját az elnök külön 
szabályzatban határozza meg, személyi ügyekben az adatok nem nyilvánosak, a IV. fejezet 8. pontjában körülírt 
dokumentumokon kívül az egyéb adminisztrációba való betekintés nem automatikus. Az adminisztrációval 
megbízott személy a beérkező küldeményekről az érintetetteket haladéktalanul értesíti. 
 

VII. 
Záró rendelkezések 

 
1.) A szervezet a függetlenség és az önállóság elve alapján tart fenn kapcsolatot állami és önkormányzati 

szervekkel, más társadalmi szervezetekkel, illetve a tömegkommunikációs intézményekkel. 
 
2. A szervezet munkatársai:  
 
A szervezet munkatársai olyan önkéntes alapon a szervezetbe jelentkező személyek, akik tevékenyen részt 
kívánnak venni annak munkájában, de nem feltétlenül tagjai a döntéshozó szerveknek. Tevékenységüket a 
szervezet elnöke által kapott megbízás, illetve munkaköri leírás alapján végzik. Tevékenységükért őket díjazás 
illetheti meg. A díjazás mértékét a velük egyénileg kötött megállapodás alapján az elnök döntése alapján kell 
meghatározni. A munkáltatói jogkör a szervezet elnökét illeti meg. 
 
A szervezet alapvető feladatainak elvégzésének segítéséhez munkaköröket írhat elő.  
 
Ilyenek lehetnek például, de nem kizárólag: 
 
a/ ügyvezető igazgató, 
b/ irodavezető, 
c/ koordinátor (felhasználói, regionális központi, vagy egyéb), 
d/ könyvelő, 
e/ eseti szakértő. 
 
3. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk) és a 2011. évi 

CLXXV. törvény (Ectv) rendelkezései irányadóak ezek keretei között a Taggyűlés bármely kérdésben 
határozatot hozhat. 

4.  Ezen alapszabályt a szervezet tagjai a 2018. április 4. napján megtartott Taggyűlésükön fogadták el 
(1068 Budapest, Király u. 112.). Az alapszabály aláírója Radó Iván elnök (1068 Budapest, Király u. 
112.). 

5.  Az alapszabály elválaszthatatlan részét képezi a 2018. április 4-ei Taggyűlésen módosított 
alapszabályhoz csatolt jelenléti ív. 

 
Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály 2018. ápr. 4-én 
kelt módosítások alapján hatályos tartalmának.  
 
Budapest, 2018. április 4.      Radó Iván elnök 


