
Budapesti Polgaror Szovetseg

ALAPSZABALYA
Budapesti Polgaror Szovetseg (a tovabbiakban:Szovetseg vagy BPSZ) a mukodesi
teruleten szekhellyel rendelkezo polgaror egyesuletek teruleti polgaror szovetsege,
amelyet a BPSZ-hez csatlakozo, torvenyesen muktido, lakossagi onszervezodes0, a
szilardabb kozrend es kozbiztonsag erdekeben, tarsadalmi bun- es baleset-megelozesi,
gyermek- es ifjOsagvedelmi, kornyezetvedelmi, valamint tOz- es katasztrOfavedelmi cellal

megalakult polgaror egyesOletek szakiranyito, erdekvedelmi, -kepviseleti, -ervenyesito
es tajekortatasi celbol a tagegyesuletei Onkentes tarsulasukkal hortak 'etre.

Magyarorszag Alaptorvenye VIII. cikk (1) es (2) bekezdeseben biztositott alapveto jogok
(tovabbiakban: Alaptorveny); a Polgari Torvenykonyvrol szolO 2013. evi V. torveny
(tovabbiakban: Ptk.); az egyes torvenyeknek az Cij Ptk. hatalybalepesevel osszefuggo
modositasaral szOIO 2013. evi CCLII. torveny; a Polgari Torvenykonyvrol szOlo 2013. evi
V. torveny hatalybalepesevel Osszefuggo atmeneti es felhatalmazo rendelkezesekrol
szOIO 2013. evi CLXXVII. torveny; az egyesulesi jogrOl, kozhasznO jogallasrOl, valamint a
civil szervezetek mukodeserol es tamogatasard szolo 2011. evi CLXXV. torveny
(tovabbiakban: Ectv.); a polgarorsegrol es a polgarori tevekenysegrOl szOlo 2011. evi
CLXV torveny (tovabbiakban M y.), a tuz elleni vedekezesrol, a muszaki mentesrol es a
tOzoltOsagrol szOIO 1996. evi XXXI. torveny; a katasztrOfavedelemrol es a hozza
kapcsolOdO egyes torvenyek modositasard szOIO 2011. evi CXXVIII. torveny, es annak
vegrehajtasaral szolO 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet; a vizi kozlekedes rendorhatosagi
igazgatasarol szOlo 13/1996. evi (VI.28.) BM rendelet; a kOzerdekii ankentes
tevekenysegrol szolO 2005. evi LXXXVIII. torveny (tovabbiakban: Kat y .), a civil
szervezetek gazdalkodasa, az adomanygyCljtes es a kOzhasznusag egyes kerdeseirol
szOI6 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Koznevelesral szolO 2011.
evi CXC. torveny jogi keretei kozOtt mukodo, a Fovarosi Torvenyszek
nyilvantartasaban 5294 szam alatt nyilvantartott Budapesti Polgaror Szovetseg (a
tovabbiakban: Szovetseg) Iegfobb donteshozO szerve kinyilvanitja, hogy a 2013.evi
CLXXVII. torveny (Ptke.) 9. § (2) bekezdeseben es a 11.§ (1) bekezdeseben foglalt
kotelezettsegek teljesitesekent jelen alapszabaly elfogadasa napjatOI a Szovetseg a Ptk.,
valamint a ra vonatkozO hatalyos jogszabalyok rendelkezeseivel Osszhangban mukodik
tovabb.

A Szovetseg kozgyulese, mint a Szovetseg legfeibb donteshozO szerve a Ptk. Ectv. es a
Potv. rendelkezeseire figyelemmel az alabbiak szerint fogadta el a Szovetseg
alapszabalyat.

A Szovetseg az Orszagos PolgarOr SzOvetseg tagjakent, tevekenyseget a vonatkozo
jogszabalyok, sajat szabalyzatai es az Orszagos Polgaror Szovetseg (tovabbiakban:
OPSZ) Alapszabalya rendelkezeseinek betartasaval vegzi. Az OPSZ a Potv.8.§ (1)
bekezdese szerint: onkormanyzas elven alapulO kozhasznii jogallas0 kortestulet.
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1.) ALTALANOS RENDELKEZESEK
1.1.) A szervezet neve: Budapesti PoIgaror Szovetseg

Angolul: Auxiliary Police Association of Budapest
Nemetul: Verband der Burgerwachten in Budapest
Egyeb elnevezese: BUDAPESTI POLGARORSEG

1.2.) Szekhelye:
1145 Budapest, Laky Adolf u.36.
Telefon: +36-1-251-5366
Fax:	 +36-1-251-5366

1.2.1. Levelezesi cirne: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.
1.2.1.1. Telephelye: 1148 Budapest, XIV. ker. Bolgorkertesz u. 5.
1.2.2.Honlap neve: wvvw.bpsz.hu 
1.3.) MtlikOdesi terulete es hatokOre:

HatOkore: teruleti, mukodesi teruletenek megfelelo.

MCikodesi terlilete: Budapest Fovaros kozigazgatasi terCiletere terjed ki. (Pdtv.7.§
(3) bek. b) pont)

1.4.) Alapitas eve: 1993.
1.5.) Jelkepe

A/ Emblemaja (logo):
BUDAPESTI POLGAROR SZOVETSEG

B/ Leirasa: Kek alapon nyolcagO ezustszinu csillag, benne Budapest sziluettje, azon
belul annak cimere. Kore irva fekete alapon feher szinnel:

A Szovetseg pecsetjei:

(a)Korbelyegza: Budapesti PoIgartir Szovetseg korirattal, kozepen a Sztivetseg cimere.

(b)Fejbelyegzo: Budapesti PoIgaror Szovetseg felirat, alatta a Szovetseg szekhelyenek
cime.
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1.6.) Jogallasa
A BPSZ jogi szemelvisegii, a tagjai kozos, tart6s, ezen alapszabalyban meghatarozott
celjai folyamatos megvalOsitasara letesitett hatarozatlan idore letrejott, -
katasztrOfavedelemmel, m tliszaki mentessel fog lalkoz6 Onkentes kizolto es
mentOszervezeti tevekenyseget is vegza, a katasztrofa elharitasban kOzremukoda, abban
resztvevo es azt segito - polgaror egyesuletek szakmai erdekkepviseletenek terffleti
szovetsege. A BPSZ a polgaror egyesuletek olyan szovetsege, amelyet a fovarosban
szekhellyel rendelkezo polgaror egyesuletek alkotnak, es amely elsodlegesen a Potv.-ben
meghatarozott feladatokat let el,

A BPSZ kozfeladatok ellatasaban egyOttmCikodo es kozremukodO, a jelen okiratban
megjelolt kozfeladat(jogszabalyban meghatarozott allanni vagy onkormanyzati feladat)
teljesiteset kozvetlen01 vagy kozvetve szolgal g kozce10 es kozhasznO tevekenyseget
folytatO, demokratikus onkormanyzatisag elve alapjan rendszeresen mukodo, onallg
koltsegvetessel, Ogyvezeto szervvel, nyilvantartott tagsaggal rendelkeza egyesuleti
formaban mukOdo civil szervezet, mely tevekenysegevel hozzajarul a tarsadalom es az
egyen kozos szuksegleteinek kielegitesehez, melynek tagia termeszetes szernely nem
lehet  (Ectv.4.§ (3) bek.)es,amely letesito okiratan alapulO bir gsagi nyilvantartassal jon
'etre. (Ptk. 3:4. §)
A Szovetseg az Ectv-ben foglalt kriteriumoknak megfeleloen mukoda kozhasznO civil
szervezet, amely e torveny 2 §. 16.; 19.; 20. pontjaiban meg hatarozottak szerint latja el
tevekenysegeit.

A Szovetseg a kozhasznii tevekenvsecieket az alabbi kozfeladatokhoz kapcsolodOan
vegzi, amelyeket a kOvetkezO jogszabalyhelyek irnak elo (Ectv. 34. § (1) bek. a) pont.):

• a helyi kozrend, a kozbiztonsag vedelme; a bunmegelOzes; biinfelderitesi
ceICI felderites;
Rendorsegrol szolo 1994. evi XXXIV. torveny 1. § (1) bekezdes, 2. § (2) bekezdes
a.) es c.) pontja,
Magyarorszag helyi onkormanyzataird szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § 17.
pont, a 23. § (5) bekezdes 18. pont.

• a katasztrofakra val6 felkesztiles (beleertve a ttiz elleni felkesziilest); a
katasztrofak (tiiz) elleni veclekezes es helyreallitas, mfiszaki mentes,
ujjaepites; a polgari vedelmi szervezetek tevekenysegenek segitese; a
k6rnyezet veszelyeztetesenek, 	 karositasanak megelozeseben	 es
elharitasaban kovetkezmenyeinek felszamolasaban valo reszvetel;

• a termeszeti es civilizacios katasztrOfak elleni vedelem elosegitesere onkentes
mentoszervezet felszerelese es milkOdtetese alkalmazasi felteteleinek
megteremtese;
A katasztrOfavedelemral as a hozza kapcsolOc16 egyes torvenyes mOdositasaral
szolo 2011. evi CXXVIII. torveny 1. § (2) bekezdes, 2. § (1) as (2) bekezdes 6s 18.
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§ (1) bekezdes, valamint ezen torveny vegrehajtaseral szolo 234/2011. (XI.10.9
Korm. rendelet 57. §, 75. § (1)-(2) bek.
Magyarorszeg helyi onkormanyzatairOlszoki 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § 12.
pont.
A kizelleni vedekezesr61, a mOszaki mentesrOl Os a tazoltosagrol szolo 1996.Ovi
XXXI. tot-veiny 4. § r), v), w) pontjai, 33. §(1) — (2) bekezdesek, 33/C § (1)-(2)
bekezdesek, 33/F. § (1)-(2). bekezdesek.

• vizi rencleszeti feladatkorok segitese, vizi mentO tevekenyseg vegzese;
a vizi kOzlekedes rendOrhatosagi igazgataser61 szO16 13/1996. evi (VI.28.) BM
rendelet 2. § I) pont

[A BPSZ kulonOsen az alabbi jogszabalyokban meghatarozott kozfeladatokhoz kapcsolOdoan vegzi tevekenyseget, megje101ve, hog),
ezeket mely jogszabcilyhelyek idcik el5: (Ectv.34.§ (1) bek. a) pont)

A Rendorsegrtil szoki 1994. evi XXXIV. torveny 1. § (1) bekezdeseben irtak szerint a rendorseg feladata Magyarorszag
Alaptiirvenyenek 46. cikk ( I ) bekezdese szerint a buncselekmenyek megakadalyozasa, felderitese, a kozbiztonsag, a kozrend es
az allamhatar rendjenek vedelme, valamint e feladatok mellett a rendorsegrol szolO tiirvenyben meghatarozott btinmegelozesi,
blinfelderitesi celu felderites.
A Rendorsegrol szolo torveny 2. § (2) bekezdes a.) pontjaban irtak szerint feladatanak ellatasa soran egyiittmiikodik az Omni es
helyi onkormanyzati szervekkel, a tarsadalmi es gazdalkodO szervekkel, az allampolgArokkal es azok ktizossegevek c.) pont
szerint tamogatja a helyi onkormanyzatoknak es az allampolgArok kozossegeinek a kozbiztonsag javitasara iranyulo linkentes
tevekenyseget.

A Szovetseg alapvethen a My. alapjan vegzi tevekenyseget, mely torveny preambuluma elvi elle' leszogezi:
„A kozbiztonsag es a kozrend megteremtese es fenntartasa az allam alapveto joga es kotelessege. A kozbiztonsag es a kozrend
fenntartasaban reszt venni kivano, a kornyezettik biztonsagaert felelOsseget erz6 allampolgarok szamara a polgarOrseg nyajt
cselekvesi lehetoseget. E tiszteletre melto tevekenyseg elismerese es megbecstilese fejezodik ki a polgarOrok vedelmenek es
tamogatasanak allam altali garantalasaval. A kozbiztonsag megszilarditasaban fontos szerepet bettilto onkentes tarsadalmi
szervezOdes hatekony milkodesenek biztositasa, valamint e szervezOdeseknek a rendorseggel, az onkormanyzatokkal, a rendeszeti
szervekkel es a lakossaggal yak) egytittmukodese kereteinek meghatarozasa erdekeben" alkotta meg az Orszaggyilles ezen
torvenyt."
A Potv.3. § kimondja:
„(1) A polgaror egyestilet alapfeladatkent a helyi kozrend es kozbiztonsag vedelme, valamint a bunmegelozesben yak')
kozremaktides erdekeben kortertileti jarOrszolgalatot, figyelOszolgalatot, a kozati baleset helyszinen, valamint bolcsode, ovoda,
altalanos es kozepiskola kozvetlen kozeleben jelzoori tevekenyseget lat el.
(2) A polgarOr egyestilet az (1) bekezdesben foglalt polgarori tevekenysegen tUlmenoen kiegeszith feladatkent onkentesen
kozremakodhet

a) a katasztrofakra tortenO felkesztiles, a katasztrofak elleni vedekezes es a helyreallitas, itjjaepites feladataiban, valamint a
polgari vedelmi szervezetek tevekenysegeben, tovabba a kornyezet veszelyeztetesenek. karositasanak megekizeseben es
elharitasaban, kovetkezmenyeinek felszainolasaban,
b) a baleset-megelozesi, az aldozatvedelmi, a kozlekedesbiztonsagi, 	 kornyezet- es termeszetvedelmi tevekenyseg
tamogatasaban, a lakossag es az onkormanyzatok 'MAIM kapcsolat erositeseben,
c) az otthonaban elo fogyatekos szemely vedelmeben, a polgarok es javaik vedelmeben, az Miami es onkormanyzati vagyon
megovasaban,
d) a kortertileten kozbiztonsagi, bunmegelozesi, valamint biintildOzesi celbOl elhelyezett kepfelvevo altal Mgzitett felvetelek
megfigyeleseben,

e) a rendezvenyek helyszinenek biztositasaban,
f) a Rendorsegrol szolo torveny alapjan a rendorkapitany, a megyek (fOvaros) tekinteteben a rendorfokapitany es a polgarOr
szervezet mtikodesi teMleten illetekes helyi onkormanyzat altal letrehozott btinmegelozesi es kozbiztonsagi, valamint baleset-
megelOzesi bizottsag munkajaban,
g) az onallO, valamint kozos feladat- vagy szolgalatellatas at* az egytittmilkado szervek szakmai tevekenysegenek
segiteseben,
h) a polgaror Szovetseg feladataival osszeftiggO oktatasi, kulturalis, istneretterjeszto tevekenysegben, valamint
i) a kOrozott targyak, szemelyek es holttestek azonositasaban es felkutatasaban,
j) a kozforgalmit vasati szemelyszallitasi szolgaltatas rendjenek biztositasaban."
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A katasztrafavedelemrol es a hozza kapcsolado egyes torvenyes modositasarol sz616 2011. evi CXXVIII. torveny 1. § (1)
bekezdes szerint a katasztrOfavedelem nemzeti ugy. A vedekezes egyseges iranyitasa allami feladat. A (2) bekezdes szerint minden
allampolgarnak es szeinelynek joga van arra, hogy megismerje a kornyezeteben le y() katasztrOfaveszelyt, elsajatitsa az iranyadO
vedekezesi szabalyokat, tovabba joga es kotelessege, hogy kOzremtikOdjon a katasztrOfavedelemben.
A 2. § (I)-(2) bekezdese kimondja:
(1) „A vedekezest es a kOvetkezmenyek felszamolasat az erre a celra letrehozott szervek es a ktilOnbozo vedekezesi rendszerek
mfikodesenek osszehangolasaval, az allampolgarok, valamint a polgasi vedelmi szervezetek, a gazdalkodo szervezetek, a Magyar
Honvedseg, a rendvedelmi szervek. a Nemzeti Ado- es Vamhivatal, az Miami meteorolfigiai szolgalat, az Miami mentoszolgalat, a
viztigyi igazgatasi szervek, az egeszsegtigyi allamigazgatasi szerv, az tinkentesen reszt vevii civil szervezetek es az erre a celra
letrehozott kortesttiletek. tovabba nem termeszeti katasztrOfa eseten annak okozoja es eloidez(ije, az allami szervek es az
onkormanyzatok (a tovabbiakban egyutt: katasztrofavedelemben reszt vev6k) bevonasaval, illetve kozremtikodesevel kell
biztositani.

(2) A katasztrOlavedelemben reszt vevok biztositjak az al lampolgarok tajekortatasahoz sztikseges informaciokat. az  eletet, testi
epseget. az anyagi javakat es a kornyezetet veszelyezteto hatasokr61.-

A 18. § (1) bekezdese szerint: „Az tinkent jelentkezti tarsadalmi es karitativ szervezetek a katasztrOffik elleni vedekezessel
osszeRiggo feladatok ellatasaban a hivatasos katasztrofavedelmi szervekkel kOtott megallapodas alapjan vesznek reszt."

A tfiz elleni vedekezesrol, a miiszaki mentesrol es a tilzoltosagral szolo 1996. evi XXXI. torveny 2. § (2) bekezdese eloirja: „A
tazollcis es nu7szaki mentes Omni feladat.".
A 4. § r) pontja szerint:

„t) onkentes ttizolto egvesiilet: a tazmegelozesi, valamint a tfizoltcisi es nn7szaki mentesi feladatok ellcitasciban kozrerntikOdO
vagy reszt vevo olyan egyestilet, amely alapszabalyaban ezt tevekenysege celjakent rogzitette;"

„33. § (I) Az onkentes tfizolt6 egyestilet tfizmegelozesi, tfizoltasi es mtiszaki mentesi tevekenysegben vat() kozremilkodesere vagy
reszvetelere (a tovabbiakban: szaktevekenyseg) e torvenyt kell alkalmazni.

(2) Az onkentes tfizolto egyestilet szaktevekenysege soran a tfizmegelozes koreben tajekortathatja a lakossagot as idoszerfi
tfizvedelmi feladatokrol, a lakossag reszere tfizvedelemmel kapcsolatos mas informacios tevekenyseget vegezhet."
r) onkentes tfizolto egyestilet: a szekhelye szerinti telepfilesen tfizoltasi intiszaki mentesi feladatokban kozrennikodo egyestilet;

(3) Az onkentes tfizolto egyestilet szaktevekenysege soran a tfizmegelOzes koreben tajekortathatja a lakossagot az idOszerti
tfizvedelmi feladatokrol, a lakossag reszere tilzvedelemmel kapcsolatos mas informacios tevekenyseget vegezhet.

(4) Az onkentes tfizolto egyestilet szaktevekenysege soran a tiizoltasi es mfiszaki mentesi tevekenyseg koreben

a) az altala eszlelt segelykerest tovabbitja a hivatasos tfizoltOsaghoz vagy az onkormanyzati ttizoltosaghoz,

b) a hivatasos tfizoltosag vagy onkormanyzati tfizoltOsag helyszinre erkezeseig minden tole elvarhatot megtesz a tilz
tovabbterjedesenek megakadalyozasara, a tfiz oltasara, a sertilt vagy egyebkent veszelyben le y() szemelyek reszere torten()
segitsegnynjtasra, a balesetek megelOzesere,

c) az esemenyt eszleloket a helyszinen maradasra, a helyszinen tart6zkod6kat az altalanos segitsegnytfitasi kotelezettseg
koreben a segitsegnyfijtasban yak) kozremfikodesre kerheti fel,

d) a hivatasos tfizoltOsag vagy onkormanyzati tfizoltosag helyszinre erkezeset kovetfien a tfiz oltasaban, illetve a muszaki
mentesben a tfizoltas vezeto intezkedesenek megfeleloen milkodik kozre."

„33/C. § (1) A kozreinfikodo onkentes tilzolt6 egyestilet szaktevekenysege saran a tfizoltasi es mfiszaki mentesi tevekenyseg
koreben

a) as altala eszlelt segelykerest tovabbitja a hivatasos tfizoltOsaghoz vagy as onkormanyzati tfizoltOsaghoz,
b) a hivatasos tfizoltosag vagy onkormanyzati ttizoltosag helyszinre erkezeseig minden tole elvarhatOt megtesz a tfiz
tovabbterjedesenek megakaddlyozasara, a tfiz oltasara, a sertilt vagy egyebkent veszelyben levo szemelyek reszere torten()
segitsegnyfijtasra, a balesetek megelozesere,
c) as esemenyt eszlelOket a helyszinen maradasra, a helyszinen tartozkodokat as altalanos segitsegnyfijtasi kotelezettseg
koreben a segitsegnyfijtasban vat() kozremfikodesre kerheti fel,
d) a hivatasos ttizoltosag vagy onkormanyzati tfizoltOsag helyszinre erkezeset kOvetoen a tfiz oltasaban, illetve a mfiszaki
mentesben a tfizoltasvezeto intezkedesenek megfeleloen mfikodik kozre."

A katasztrafavedelemrol es a hozza kapcsolada egyes torvenyek modositisaral szolo 2011. evi CXXVIII. torveny
vegrehajtasarol sz616 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint:

„VIII. FEJEZET
Az onkentes menttiszervezetek kozremfilaidesenek szabalyai
38. Altalanos elvek
57. § (1) Az orszagban mfikodo onkentes mentoszervezet (a tovabbiakban: mentoszervezet) a hazai katasztrofak es
veszelyhelyzetek hatasai elleni vedekezesben akkor vehet reszt, ha a Nemzeti Minositesi Rendszerben meghatarozott
kepzettsegi, felkesztiltsegi alapkovetelmenyeknek eleget teve a hivatasos katasztrofavedelmi szer y terfileti szerve altal
lefolytatott, e Fejezetben szabalyozon eljardsban a minositest megszerezte. A Nemzeti Minositesi Rendszert a hivatasos
katasztrOfavedelmi szer y kozponti szerve minden ev januar 31-ig kozzeteszi a honlapjan.
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75. § (1) Katasztrofaveszely eseteben. illetve veszelyhelyzetben az onkent jelentkezO szervezetek es szemelyek a katasztrofa
tipusanak es a kepessegeiknek megfelelO tevekenyseget vegeznek a katasztrOlak hatasai elleni vedekezesben a vedekezes
iranyitasaert felelos szemely dOntese alapjan.
(2) Az onkent jelentkezo szervezetek a vedekezesi tevekenysegbe abban az esetben kertilnek bevondsra, ha a katasztrOfak

elleni vedekezesert felelOs szervek er6i, eszkozei es kepessegei a vedekezes iranyitasaert felelas szemely dontese alapjan nem
elegendOek a karesemeny felszamolasahoz."

A Sztivetseg az alabbi jogszabilyokban megfogalmazott jogszabalyhoz kiitodoen vegzi a vizi rendeszeti feladatkorokhoz
kapesolodO tevekenyseget:
A vizi rendeszeti feladatkOrtik segitese a vizi kozlekedes rendorhatosagi igazgatasarol szOIO 13/1996. evi (VI.28.) BM rendelet
2.§ I) pontja alapjan:

ismeretterjesztO tevekenyseget fejtenek ki - az orszagos es helyi tapasztalatok felhasznalasaval - a hajozassal osszeftigg6.
valamint a vizi kozlekedesi szabalyok megszegesevel elkovetett biincselekmenyek es szabalysertesek. a vizi kozlekedesi balesetek
es vizbefulladasok megelOzese erdekeben az Miami es tarsadalmi szervezetek. egyesaletek bevonasaval...]

A BPSZ — tagegyesuletein kereszt01, azok munkajanak megszervezesevel,
koordinalasaval — az alabbi kozfeladatokat latja el egyiittmilkOdokent,
kozremiikodokent, mint kozhasznii tevekenysegeket:

• a helyi kozrend, a kozbiztonsag vedelme;
• a bCinnnegelozes,
• a katasztrofakra vala felkeszOles;
• a katasztrofak elleni vedekezes es helyreallitas, Ujjaepites,
• tuzmegelozesi, tOzoltasi es muszaki mentesi feladatok ellatasa;
• a polgari vedelmi szervezetek tevekenysegenek segitese;
• a kornyezet veszelyeztetesenek, karositasanak megelozeseben es elharitasaban

ktivetkezmenyeinek felszamolasaban yak) reszvetel;
• baleset megelozesi tevekenyseg;
• aldozatvedelmi tevekenyseg;
• kozlekedesbiztonsagi tevekenyseg;
• allat-, kornyezet-, es termeszetvedelmi tevekenyseg;
• otthonaban elo fogyatekos szemelyek vedelme;
• a polgarok es javaik vedelme;
• az allarni es onkormanyzati vagyon megOvasaban valO reszvetel;
• a kOzterOleten kozbiztonsagi, valamint bunmegelozesi celbOl elhelyezett

kepfelvevo altal rogzitett felvetelek megfigyeleseben valO reszvetel;
• rendezvenyek helyszinenek biztositasaban veto reszvetel;
• kOrozott targyak, szemelyek azonositasaban es felkutatasaban yak) reszvetel

Tevekenysegevel osszefOggo Iegfontosabb adatait a hivatalos honlapjan (www.bpsz.hu )
es kOzteruleti nyilvanos hirdetatablajan hozza nyilvanossagra.

A BPSZ olyan kozfeladat teljesitesere iranyulO kOzhasznii tevekenyseget vegzO
szervezet, amely a tarsadalom es az egyen kOzOs szuksegleteinek kielegitesehez
megfelelo eroforrasokkal rendelkezik, tovabba amelynek megfeleld tarsadalmi
tamogatottsaga kimutathato. A Szovetseg hozzajarul a tarsadalom es az egyen kozOs
szuksegleteinek kielegitesehez, mert az elOzti evrol szolO kozhasznthagi melleklet
celcsoportra vonatkozo adatai alapjan a szervezet szolgaltatasai a szervezet testuleti
tagjain, munkavallaloin, onkentesein kivOl mas szemelyek szarnara is hozzaferhetaek.
MegfelelO eroforras all rendelkezesere, mert elozo ket lezart Ozleti ev vonatkozasaban
atlagos eves bevetele meghaladja az egy milliO forintot, egybeszamitott adozott bevetele
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(targyevi eredmenye) pozitiv (nem negativ), tovabba megfelelo tarsadalmi tamogatottsag
mutathato ki, mert a kOzhasznu tevekenyseg erdekeben felmer016 koltsegek, raforditasok
elerik az osszes raforditas felet a ket ev atlagaban (Ectv.32. § )

Kozfeladatait kulonosen a polgarorsegrol es polgarOri tevekenyseg szabalyair61 sz616
torveny irja ela, valamint nem zarja ki, hogy tagegyesOletein kivul mas is reszesulhessen
a kozhasznO szolgaltatasaib61, gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseget csak kezhasznO —
jelen Alapszabalyban meghatarozott — celjainak megvalOsitasa erdekeben, a kOzhasznO
celok megvalOsitasat nem veszelyeztetve vegez. A gazdalkoclasa soran eredmenyet nem
osztja fel, azt az Alapszabalyban meghatarozott kozhasznO tevekenysegere forditja.
KOzvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partoktol fuggetlen Os azoknak
anyagi tamogatast nem nyOjt. (Ectv. 34. §(1) bek.d) pont)
[Ectv.2§ 22. kozvetlen politikai tevekenyseg: part erdekeben vegzett politikai tevekenyseg, az orszaggyillesi kepviseloi
valasztason torteno jeloltallitas, a megyei, fovarosi onkormanyzat kepviselo-
testilletebe tortenO jeloltallftas, az Eur6pai Parlament tagjanak torteno jeloles, a megyei jogn varos kepviselo-
testilletebe torteno jeloltallitas, valamint a polgarmester je101ese; nem minostil k8zvetlen politikai tevekenysegnek a
ktilon torvenyben meghatarozott nemzetisegi szervezet altal a helyi, illetve nemzetisegi Onkormanyzati kepviseloi
valasztason tortenO jeloltallitas valamint a polgarmester je101ese.]

A SzOvetseget, valamint az 6t tamogatOkat Won jogszabaly alapjan ad6- es
illeteknnentesseg vagy ad6- Os illetekkedvezmeny illeti meg.(Ectv.36. §(1-(2) bek.)

A BPSZ konyvvezetese kettos kOnyvviteli rendszerben tOrtenik, az alapcel szerinti, a
gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegebol szarmaz6 beveteleit Os kOltsegeit, raforditasait
(kiadasait) elkulonitetten tartja nyilvan. (Ectv. 27. § (1)-(2) bek.)

Jelen Alapszabaly rendelkezik olyan nyilvantartas vezeteserol, amelybol a dontesre
jogosult szery dOntesenek tartalma, idopontja Os hatalya, a dontest tamogatok es ellenzok
szamaranya, a dontes vegrehajtasanak veghatarideje, a vegrehajtasert felelos szemely
megnevezese megallapithatO, a dOnteseknek az erintettekkel vale) kozlesi, illetve
nyilvanossagra hozatali mOdjar61, a szervezet mukodesevel kapcsolatosan keletkezett
iratokba vale) betekintes rendjerol, valamint a szervezet mukOdesenek, szolgaltatasa
igenybe vetele mOdjanak, beszarnoloi kOzlesenek nyilvanossagar61.(Ectv. 37. § (3) bek.)
A SzOvetseg az adatvedelmi jogszabalyoknak megfeleloen kezelt nyilvantartott tagsaggal
rendelkezik

A SzOvetseg elsodlegesen a helyi tarsadalom (Budapest) erdekeben vegzi vallalt
kOzcelu tevekenyseget, kozhasznO, kozerdeku feladatait, szolgalja a kozosseg erdekeit,
igy nem zarja ki, hogy szolgaltatasaibol a tagsagan kivul mas is reszesiilhessen.

A Szovetseg ezen alapszabalyban meghatarozott cel megvalOsitasa erdekeben
vagyonaval onalloan gazdalkodik, tartozasaiert sajat vagyonaval felel.

A BPSZ vagyonat az Ectv. 17. § (3) bekezdese szerint folytatott gazdasagi-vallalkozasi
tevekenyseg eredmenye is gyarapithatja, (Ectv. 18. § (2) bek.)
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A Szovetseg kozhasznO celjai megvalositasa erdekeben, azokat nem veszelyeztetve, a
jogszabaly eloirasai szerint gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseget csak kOzhasznO vagy
a letesito okiratban meghatarozott alapcel szerinti tevekenyseg megvalOsitasat nem
veszelyeztetve vegez, gazdalkodasa soran elert eredmenyet nem osztja fel, azt a
letesito okirataban meghatarozott kozhasznO tevekenysegere forditja ((Ectv.18.§ (1)
bek.;Ectv.34.§ (1) bek.b)es c) pontok).
A BPSZ gazdasagi tarsasagot es alapitvanyt hozhat letre, ilyenbe tagkent belephet.
Gazdalkodasa soran elert eredmenyet nem osztja fel, azt a jelen okirataban
meghatarozott tevekenysegere kOteles forditani.
A Szovetseg befektetesi tevekenyseget nem folytathat. (Ectv. 17. §. (1)-(3) bekezdes)
A Sztivetseg csak oly mOdon vehet fel hitelt es vallalhat kotelezettseget, mely nem
veszelyezteti az alapcel szerinti tevekenyseget, ellatasat, muktidesenek fenntartasat.
(Ectv. 17. § (4) bekezdes)

A BPSZ szarnviteli nyilvantartasait Ogy vezeti, hogy azok alapjan az alapcel szerinti
(kozhasznO) tevekenysegenek es gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegenek bevetelei,
koltsegei, raforditasai es eredmenye (nyeresege, vesztesege) egymastal elkulonitve
megallapithatOk Iegyenek. (Ectv. 19. §)

A Szovetseg az alapcel szerinti (kozhasznO) tevekenysege tekinteteben elkulonitve
mutatja ki legalabb a kovetkezo beveteleket:

(1) a) a tagdijat;
b) a szernelyi jovedelemadO meghatarozott reszenek az adOza rendelkezese szerint

kiutalt osszeget;
c)az alapcel szerinti (kOzhasznO) tevekenysege kOltsegei, raforditasai el lentetelezesere

visszafizetesi kotelezettseg nelkul kapott tamogatast, ideertve az alapcel szerinti
(kozhasznO) tevekenysege kereteben megvalosulo fejlesztes celjara kapott tamogatast
is, figyelemmel a (2) bekezdesben foglaltakra;

d)az a)-c)pont hatalya ala nem tartozo, az alapcel szerinti (kozhasznO)
tevekenysegehez kapott adomanyt, figyelemmel a (2) bekezdesben foglaltakra;

e)az alapcel szerinti (kozhasznO) tevekenysege kereteben nytjjtott szolgaltatas,
teljesitett termekertekesites bevetelet, ideertve kijlonosen

ea) a kizarolag az alapcel szerinti (kozhasznO) tevekenyseget szolgalO dolog, jog
atruhazasanak, illetve atengedesenek ellenerteket, valamint

eb) a reszben az alapcel szerinti (kozhasznO) tevekenyseget szolgala dolog, jog
atruhazasanak, illetve atengedesenek ellenertekebol a dolog, illetve a jog korabbi alapcel
szerinti (kozhasznO) hasznalataval aranyos reszt;

f)aza)-e)pont hatalya ala nem tartozo, gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegnek nem
minosulo tevekenysege rover) megszerzett bevetelt, igy kulOnOsen

fa) a penzeszkoz betetbe, ertekpapirba, tarsasagi reszesedesbe tOrteno elhelyezese
reven megszerzett (elert) kamatot, osztalekot, arfolyamnyereseget es mas bevetelt,

fb)az ingatlan megszerzese, hasznalatanak atengedese es atruhazasa reven
megszerzett bevetelt.

A Szovetseg az alapcel szerinti (kOzhaszna) tevekenysege koltsegei, raforditasai
ellentetelezesere visszafizetesi kotelezettseg nelkul kapott tamogatasokat, valamint az
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alapcel szerinti (kozhasznO) tevekenysegehez kapott adomanyokat a kovetkezo
reszletezesben mutatja ki:

(2) a) az allamhaztartasi forrasb61 kapott tamogatas, illetve adomany, a (3)
bekezdesben foglaltak szerinti bontasban;

b )az Europai Unid koltsegvetesebol, kulfoldi allam allamhaztartasabol, nemzetkozi
szervezettal, vagy nemzetkOzi szerzodes rendelkezese alapjan kapott tamogatas, illetve
adomany;

c)mas civil szervezettol kapott tamogatas, illetve adomany.

A Szovetseg az allamhaztartasi forrasbol kapott tamogatast, illetve adomanyt (az Eur6pai
Unid strukturalis alapjaibOl vagy a Kohezios AlapbOl szarmazo tamogatast, illetve
adomanyt minden esetben kulon kiemelve) a kovetkezo reszletezesben mutatja ki:

(3)a) a kozponti koltsegvetesba kapott tamogatas, illetve adomany;
b )az elkuldnitett Miami penzalapokbol kapott tamogatas, illetve adomany;
c) a helyi onkormanyzatoktol, kisebbsegi onkormanyzatoktal, Onkormanyzati

tarsulastal kapott tamogatas, illetve adomany.

A Szovetseg az alapcel szerinti (kozhasznO) tevekenysege koltsegei, raforditasai
el lentetelezesere kapott tamogatasokrol olyan elkOlonitett szamviteli nyilvantartast vezet,
amelynek alapjan tamogatasonkent megallapithatO es ellenorizheto a kapott tamogatas
felhasznalasa.(Ectv.20. §)

A Szovetseg mukodese es szolgaltatasai nyilvanosak. Valamennyi szervenek Olesei
nyilvanosak, s a nyilvanossag csak jogszabalyban meghatarozott esetben korlatozhatd.
[Ectv. 37. §]
A Szovetseg kinyilvanitja, hogy a kozfeladatok ellatasaval kapcsolatos adatai
kozerdek0ek, tevekenysegenek es gazdalkodasanak legfontosabb adatait az
Ectv.30.§(4) bekezdeseben foglaltaknak megfeleloen nyilvanossagra hozza a sajat
hivatalos honlapjan (www.bpsz.hu )
A Szovetseg, mint kozhaszn6 jogallast) szervezet jogosult hasznalni a kozhaszn6
megjelolest. [Ectv. 36. § (1) bekezdes]

A SzOvetseg, jogosult allami, kozigazgatasi, koltsegvetesi szervvel kozszolgaltatasi
szerzodest kotni. [Ectv. 35. § (1) bekezdes]

A Sztivetseg mukodesi, vagyoni, penzugyi es jOvedelmi helyzeterol sz616 beszamoldja
(szakmai beszarnolo, egyszerusitett merleg, eredmeny-kimutatas, devezetes, kiegeszitO
melleklet, kozhasznusagi melleklet) tartalmazza tevekenysegenek es gazdalkodasanak
lenyeges adatait es azokat nyilvanossagra hozza a vonatkozd jogszabalyi
rendelkezesekben in mddon es a szerint. elektronikusan, honlapjan (www.bpsz.hu )
kozeteszi.(Ectv. 27. §, 28. §, 29. § )

A Szovetseg koteles a kozgyOles altal elfogadott beszamoldjat az adott Ozleti ev merleg
forduldjat kovet6 Otodik hOnap utolso napjaig (majus 31-ig) letetbe helyezni es kozze
tenni. Ezen kotelezettsegnek a SzOvetseg a civil szervezetek birosagi nyilvantartasard
es az ezzel osszefuggo eljarasi szabalyokra szold torvenyben meghatarozott modon tesz
eleget. A Szovetseg beszamoldjara egyebekben a szamvitelrol szold torveny, valamint az
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annak felhatalmazasa alapjan kiadott kormanyrendelet eloirasait kell alkalmazni. (Ectv.
30. §)
A Szovetseg rendelkezik a milikodesi tertileten illetekes Budapest Fovaros
Onkormanyzataval, valamint a Budapesti Rendor-fOkapitanysaggal Os a Fovarosi
KatasztrOfavedelmi Igazgatosaggal megkotott egyOttmukodesi megallapodassal

A Szovetseg tagja a Magyar Tazolto Szovetsegnek.

A SzOvetseg elfogadja es magara nezve kOtelezonek ismeri el az OPSZ Szolgalati es
Etikai Szabalyzatat, tovabba az orszagos szovetseg azon szabalyzatait, amelyek a
Szovetseg jogaira es kotelezettsegeire nezve rendelkezest tartalmaznak.(Potv.7.§
(1)bek.)

A BPSZ, mint az OPSZ tagszervezete kotelezettsegekent elfogadja es magara nezve
kotelezonek ismeri el es jelen Alapszabalyaba beepiti az OPSZ Alapszabalyanak
alabbi rendelkezdseit:

OPSZ Alapszabaly
„25.A tagszervezet

• tevekenyseget, szervezeti rendjet es szabalyzatait — a jogszabalyok keretei kozott — az OPSZ
alapszabalyaval, valamint egyeb szabalyzataival osszhangban onalloan, sajatos helyi, tertileti
kortilmenyeinek megfeleloen hatarozza meg;

• celkitazesei megvalositasa erdekeben feladatainak teljesiteset a 1k:qv. 6. § (1) bekezdeseben meghatarozott
egytittmakodo szervekkel osszehangolja;

• tagjai, kaldottei es tisztsegviseloi ntjan reszt vesz az OPSZ munkajaban;

• iratain jogosult az „Orszagos PoIgaror Szovetseg tagszervezete" megjeloles es az OPSZ jelkepenek
(vedjegyenek) hasznalatara [Civil tv. 8. § (1) bekezdes];

• elektronikus nton rendszeresen megkapja az OPSZ testuleti hatarozatait, a PoIgaror Magazin lapszamat es
az OPSZ kozponti kiadvanyait;

• betekinthet a testilleti alesek jegyzokOnyveibe, emlekeztetoibe, azokrol sajat koltsegen
masolatot keszithet;

• az OPSZ barmely szervenek jogserto hatarozata ellen -- a tudomasara jutastol szamitott 30 napon belul —
birosagi eljarast kezdemenyezhet;

• reszt vehet az OPSZ altal meghirdetett palyazatokon, rendezvenyeken;

• a lehetosegeknek megfeleloen delegalhatja vezetojet (kepviselojet) az OPSZ kozponti
tovabbkepzeseire.

26. A tagszervezet koteles

• megtartani a jogszabalyokban, az OPSZ Alapszabalyaban, Szolgalati Szabalyzataban, Etikai
Szabalyzataban, es egyeb szabalyzataiban foglaltakat, tovabba az OPSZ Ktildottgytilesenek es
Elnoksegenek hatarozataiban foglaltakat;

• alapszabalyaban rogziteni, hogy az OPSZ FelOgyelObizottsaga, valamint a terilletileg illetekes megyei
polgaror szovetseg felugyelobizottsaga torvenyessegi es szakszertisegi szempontbol jogosult ellenorizni a
tagszervezet tevekenyseget, tovabba az OPSZ FeltigyelObizottsaga, a tertiletileg illetekes megyei polgaror
szovetseg feltigyelobizottsaga, valamint az OPSZ belsOellenore jogosult ellenorizni a tagszervezetnek
nyitjtott allami es onkormanyzati koltsegvetesi tamogatasok felhasznalasat es elszamolasat, es ezen
ellenorzesek vegzesehez a tagszervezet adatszolgaltatassal es teljes kora kozremakodessel segitseget nyitjt;

• a birtokolt OPSZ vagyontargyat a j6 gazda gondossagaval megovni, e vagyontargyakert a birtoklas,
hasznalat idejen felelosseggel tartozik;
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• az OPSZ tagsaggal osszefuggesben vallalt feladatait elvarhato m6don teljesiteni;

• szakmai tevekenyseger61 nyilvantartast vezetni es a megyei, illetve az OPSZ elnOke keresere irdsos
tajekortatot kesziteni.
A tagegyestilet elnoksege a tagszovetseg reszere irdsos beszamolojat targyevet koveto ev februar 15.
napjaig kesziti el es ktildi meg.
A tagszovetseg irdsos beszamolojat az OPSZ reszere a targyevet koveto februar 28. napjaig kesziti el es
kuldi meg.

27. A megyei polgaror szovetseg — az OPSZ Alapszabalyaval osszhangban — sajat alapszabalyaban megfeleloen
rogzfti

• a megyei polgaror szovetseg a Potv. 7. §-ban foglaltaknak megfelelo celjat (Alapszabaly 8. pont),

• az orszagos polgar6r szovetsegi tagsag es a megyei polgaror szovetsegi tagsag felteteleit es a tagsag
megsztinesenek eseteit [Pots. 7. § (2) es (5) bekezdes, ASz. 17. pontja, ASz. 21-23. pontjai],

• az OPSZ-nek a megyei polgar6r szovetseg es tagegyestiletei fele iranyulo ellenorzesi es szakfeltigyeleti
jogkoret, tovabba a megyei polgaror szovetsegnek a tagegyestiletei fele iranyulo ellenorzesi es
szakfeltigyeleti jogkoret, illetve az OPSZ Feltigyelobizottsaganak az OPSZ tagszervezeteire kiterjed6
torvenyessegi es szakszertisegi szempontb61 is gyakorolhato ellenorzesi jogkoret, tovabba az OPSZ
belsoellenorenek a tagszervezetnek nynjtott koltsegvetesi tamogatasok felhasznalasara es elszamolasara
vonatkozo ellenorzesi jogat,

• az allamhaztartas alrendszerei terhere nyajtott es az OPSZ-en kereszttil kapott koltsegvetesi tamogatasnak
a tagegyestiletek Uzi% torten6 szetosztasara iranyulo normativ szabalyokat es a tamogatassal vale,
elszamolas kotelezettseget."]

1.7.) A BPSZ celja es feladatai:

A Szoyetseg cella a kozbiztonsag es kozrend fenntartasaban reszt venni '<Ivan& a
kornyezetlik biztonsagaert felelosseget erzo allampolgarok altal letrehozott polgaror
egyesCiletek szamara a polgararseg szervezeti rendjeben hatekony cselekvesi lehetaseg
biztositasa, tovabba a kOzbiztonsag megszilarditasaban fontos szerepet betolto polgaror
szervezetek toryenyes, szakszerCi es celszerCi mCikodesenekek elosegitese erdekeben
kOzce10 es kOzhasznu (Ectv. 2. § 16. es 20. pont), a Potv.7.§. (6) bekezdeseben
meghatarozott tevekenysegek folytatasa, igy kulondsen:
a muktidesi tertileten a lakossag elet- es vagyonbiztonsagat szolgalo

• bunmegelazesi es aldozatvedelmi,
• kozrend-, koz- es kozlekedesbiztonsagi-,
• szemely-, vagyon-, termeszet- es kornyezetvedelmi,
• onkentes tOzoltasi, mCiszaki mentesi, katasztrOfa-elharitasi tevekenysegek

tamogatasa, elosegitese, vegzese,
valamint mindezen muktidesekre vonatkozO ismeretterjeszto tevekenyseg segitese.
A BPSZ kepviseli tagegyesuletei kOzOs erdekeit, a teruleti allami szervek, a
megyei/fovarosi onkormanyzatok, valamint mas civil szervezetek elott.
Osszehangolja tagegyesuletei tevekenyseget.
EgyOttm0kodik a mukodesi teruleten illetekes allami szervekkel, a megyei/fovarosi

Onkormanyzatokkal, valamint a megyei/fOvarosi rend6r-fokapitanysaggal a polgarori
szolgalat ellatasa felteteleinek fejlesztese erdekeben.

Ennek kereteben feladatai tagsaga munkajanak osszehangolasa rOvOn:
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a) A kazrend, a kozbiztonsag vedelmeben, az allamhatar orzeseben es rendjenek
fenntartasaban, a katasztrofa- es veszelyhelyzet, tovabba a kOrnyezet
veszelyeztetettsegenek, karositasanak, rongalasanak megelozeseben es elharitasaban,
kovetkezmenyeinek felszamolasaban yak) kozremilikodes.
b) Kozremukodes a buncselekmenyek megelazeseben es felderiteseben, elttlint
szemelyek felkutatasaban, kOzlekedesi balesetek nnegelozeseben es ezzel
OsszefOggesben a bun- es baleset-megelozesi, az aldozatvedelmi, a
kozlekedesbiztonsagi, tovabba a kornyezetvedelmi tevekenysegben, a lakossag Os az
Onkormanyzatok kozotti kapcsolat erasiteseben.
c) A rendorsegrol sz616 torveny alapjan a rendorkapitanyok, a megyek (fovaros)
tekinteteben a renclOrfokapitany Os az illetekessegi teruleten mukodo Onkormanyzatok
altal letrehozott bunmegelozesi, kOzbiztonsagi, baleset-megeleizesi bizottsag munkajaban
val6 reszvetel.
d)Folyamatos kapcsolattartas, kolcsOnos seg itseg nytjjtas Os egyOttmOkOdes,
kozremukodes a helyi onkormanyzatokkal, az Miami es onkormanyzati szakirany0
szervezetekkel, a renclOrseg, a katasztrofavedelem, illetve az - yam- Os penzugyi
ellenorzes - helyi, teruleti Os orszagos hataskonli - szerveivel, a kOrnyezet- Os
termeszetvedelmi szervezetekkel, tCizoltOsagokkal es az Onkentes blizolto egyesuletekkel
a tuzmegelozesi, valamint a tilzoltasi es muszaki mentesi feladatok ellatasaban, a mezei-
es termeszetvedelmi orszolgalatokkal, valamint a Szernely-, Vagyonvedelmi Os
MagannyomozOi Szakmai Kamaraval, valamint a hason16 feladatokat ellato civil
szervezetekkel (tovabbiakban: egyLittmtlikodo szervek).
e) A tagegyesuletek bevonasaval, azok tevekenysegenek koordinalasaval az
egylittnnukodo szervekkel (kOlonosen a rendori, onkormanyzati rendeszeti szervekkel, a
Nemzeti Ad6- Os Varnhivatal Kozep-nnagyarorszagi Regionalis Vam- Os Penzugyori
FoigazgatOsagaval) kOzos szolgalat teljesitesenek szervezese (kozponti akci6).
f) Onal16, illetve az egyOttmOkodo partnerekkel kOzos reszvetel az allami Os
onkormanyzati szervek bun- es baleset-megelozesi, aldozatvedelmi,
kozlekedesbiztonsagi, valamint karnyezetvedelmi tevekenysegeben.
g)KozremCikodes a lakosok szernelyenek Os javainak vedelmeben, az allami Os
onkormanyzati vagyon megOvasaban.
h)A tagegyesuletek munkajat elosegito informaciOk tovabbitasa, kOlonosen:

- a jogszabalyvaltozasok,
- a milikodesi kOrnyezet valtozasai,
- a m6dszertani ajanlasok Os Otmutat6k,
- a bOnmegelozesi feladatok valtozasai,
- bunOgyi fertozottseg Os annak teruleti megoszlasa valtozasai,
- az egyuttmukodo partnerek keresei Os elvarasai,
- az egyeb, a mukticlessel es a feladatokkal kapcsolatos megoldasok
kozvetitese,
- nemzetkOzi tapasztalatok, modszerek, ajanlasok honositasa, nepszerCisitese
teren.

i) Kulfoldi, azonos profile szervezetekkel, sztivetsegekkel kapcsolatletesites Os a
kapcsolatok folyamatos apolasa.
j) Szakmai konferenciak, tovabbkOpzesek szervezese, lebonyolitasa, segedletek kiadasa,
terjesztese.
k)Folyoirat, idoszaki kiadvany kiadasa Os terjesztese.
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I) A tagegyesilletek tevekenysegenek osszehangolasa, koordinalasa, szakmai iranyitasa
javaslatok, ajanlasok es iranyelvek kidolgozasaval, erdekeinek kepviselete,
ervenyesitese Os vedelme a tagegyesuletek szuverenitasanak megtartasa mellett.
m)Az OPSZ Szolgalati Os Etikai Szabalyzata rendelkezeseinek a tagegyesuletek
polgarorei altal torteno vegrehajtasanak szuksegszertli ellenorzese.
n)Egyseges PoIgaror Informatikai Rendszer (EPIR).mtlikedtetese.
o)Kozponti ugyeleti rendszer mukodtetese (BPSZ Ugyelet).
p)A mCikodesi terCilet egeszere vonatkozO polgaror szolgalat szervezese, koordinalasa
(kOzponti akciO).
q) A tagegyesuletek adminisztrativ munkajat segito minta szabalyzatok, nyilatkozatok,
egyeb segedletek osszeallitasa.
r )A polgaror igazolvanyok igenylesenek adminisztrativ feladatok ellatasa.
s)Az OPSZ-hez torteno csatlakozasi tagegyesOleti korelmek feldolgozasa, azokra
vonatkozO javaslattetel az OPSZ ElnOksege fele.
t)Tamogatasi palyazatok kiirasa, elbiralasa
u)reszt vesz a Fovarosi Vedelmi Bizottsag munkajaban;
v)elozetesen velemenyezi a tagjai altal a mCikodosi teriileten illetekes Budapesti Rendor-
fokapitanysaggal megkotendo egyOttmakodesi megallapodast,

1.8.) A BPSZ:
• celjainak es feladatainak megvalOsitasa, szakmai iranyito tevekenysege soran nem

avatkozhat be az OnallO jogi szernelyisegCi tagegyesCiletei szervezeti mOkOdesebe;
• szakmai iranyitO feladata saran szabalyozhatja a tagegyesuletek szakmai

tevekenyseget,
• jogi normaserto magatartas eszlelese eseten beavatkozhat azok miikOdesebe;

2.) A BPSZ SZERVEZETE
A/ Kozgyulas
B/ Elnokseg
C/ FelOgyelobizottsag
D/ KozgyCiles allando vagy ideiglenes (ad hoc) munkabizottsaga(i)
E/ Elnokseg allandO vagy ideiglenes (ad hoc) munkabizottsaga (i), szakertoi testUlet (ei)

(tovabbiakban kabinetek)
F/ Tagsag

2.1.) KOZGYULES
A/ A BPSZ tagegyestiletei kepviseloinek osszessege, a BPSZ legfabb donteshozo
szerve a kozgyales. A tagok jelen letesito okirat alapjan Oket megilleto dontesi
jogkoroket a tagok osszessegebol alto testuletben gyakoroljak. A tag jogosult a
kOzgyillesen reszt venni, szavazati jogat gyakorolni, a kozgyCiles rendjenek megfeleloen
felszOlalni, kerdeseket feltenni, javaslatokat Os eszreveteleket tenni.(Ptk.3:72. §))
B/ A Kozgyules a tagegyesUletek kepviseletere jogosult egy-egy f6 polgarorbol, mint
kOzgyCilesi tagbol (tovabbiakban: tag) tevoclik ossze, akikb61 megvalasztasra kerijInek az
OPSZ kUldottei, az OPSZ Alapszabalyaban meghatarozott szamban. A tagegyesulet

13



kepviseletere jogosult szernely szabalyszertli (koz- vagy teijes bizonyito ereju okiratba
foglalt) meghatalmazast adhat (kepviseleti jogot biztosithat) BPSZ tagegyesuleti polgaror
tagsaggal rendelkezo szernely reszere, aki helyette es neveben jar el, aki igy a KOzgyules
szavazati joggal rendelkez6 tagjanak minosul.
A FOvarosi Torvenyszek altal nyilvantartott egyesuletnek a birOsagi nyilvantartasban
szereplo torvenyes kepviseloje, az egyesulet elnoke minOsul a tagegyesuletet kepviselo
szernelynek.
A kozgyules donteseit ales tartasaval hozza
A kozgyules Oleset az ElnOkseg altal meghatarozott helyen, lehetoleg a szekhelyen tartja
(Ptk.3:71.§.d) pont)
Ha a kozgyCiles Oleset nem szabalyszeruen hivtak ossze, az CIlest akkor lehet megtartani,
ha az ulesen valamennyi reszvetelre jogosult jelen van, es egyhangCian hozzajarul az Ciles
megtartasahoz.
A kOzgyules Olesen a szabalyszeruen kozolt napirenden szereplo kerdesben hozhat6
hatarozat, kiveve, ha valamennyi reszvetelre jogosult jelen van es a napirenden nem
szereplo kerdes megtargyalasahoz egyhangulag hozzaArul.(Ptk. 3:16. §)

A kozgyilles tilesezese

• A kozgyilles evente legalabb egy alkalommal ulesezik (Ptk. 3:73. § (1) bek.).

• A kOzgyules nyilvanos; azon a tagokon Os az Ogyvezetesen kivul a kOzgyules
Osszehivasara jogosult altal meghivottak es az alapszabaly vagy a kozgyules
hatarozata alapjan tanacskozasi joggal rendelkez6 szemelyeken tut bark' reszt vehet,
a nyilvanossag jogszabalyban meghatarozott esetekben korlatozhato (Ectv.37.
§(1)bek.)

Hatarozatkepesseg

(1) A kozgyules eilese akkor hatarozatkepes, ha azon a leadhato szavazatok tObb mint
felet kepviselo szavazasra jogosult reszt vesz. A hatarozatkepesseget minden
hatarozathozatalnal vizsgalni kell.
(2) Ha egy tag valamely ugyben nem szavazhat, of az adott hatarozat nneghozatalanal a

hatarozatkepesseg megallapitasa soran figyelmen kivul kell hagyni.(Ptk.3:18. §)

C/ A Kozgyulesen valamennyi tag, tanacskozasi es szavazati joggal vesz reszt. Minden
tagnak egy szavazata van. A tagok a KOzgyulesen szavazassal hozzak meg
hatarozataikat.(Ptk.3:19.§ (1) bek.)

A donteshoz6 szery hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a szemelv, aki, vagy akinek
kozeli hozzatartozOja a hatarozat alapjan
a)kotelezettseg vagy felelosseg alai mentesul, vagy
b) barmilyen mas elonyben reszesill, illetve a megkOtendo jogLigyletben egyebkent
erdekelt. vagy a SzOvetseg terhere masfajta elanyben reszesit;
c) akivel a hatarozat szerint szerzodest kell kOtni;
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d)aki ellen a hatarozat alapjan pert kell inditani;
e)akinek olyan hozzatartozOja erdekelt a dontesben,
f) aki a Szovetsegnek nem tagja;
g)aki a dontesben erdekelt mas szervezettel tobbsegi befolyason alapulO kapcsolatban
all;
h) aki egyebkent szemelyesen erdekelt a dontesben. (Ptk.3:19.§ (2) bek. ;Ectv.38. § (1)
bek)

Nem minasul elonynek a kozhasznO szervezet cel szerinti juttatasai kereteben a barki
altal megkotes nelkUl igenybe veheto nem penzbeli szolgaltatas, illetve az egyesulet altal
tagjanak, a tagsagi jogviszony alapjan nyujtott, letesito okiratnak megfelelo cel szerinti
juttatas(Ectv.38.§ (2) bek.)
Ha a tag valamely ugyben nem szavazhat, of az adott hatarozat meghozatalanal a
hatarozatkepesseg megallapitasa soran figyelmen kivul kell hagyni.(Ptk.3:18.§ (2) bek.)

D/ A kozgyulesen a tagegyesulet kepviseloi — kepviseleti joguk megfelelo igazolasaval
— vehetnek reszt.

E/ Az Elnokseg es FelOgyelobizottsag tagjait a KOzgyCiles of evre, de legfeljebb a
kovetkezo tisztujitO kozgyCilesen a tisztOjitas megtOrtenteig, az Cij tisztsegviselo
megvalasztasaig nyilt szavazassal valasztja meg.

A Szovetsegnek kotelezo felOgyelobizottsagot letrehozni, mart tagjai jogi szemelyek.
A felOgyelabizottsag feladata az egyesuleti szervek, valamint a jogszabalyok, az
alapszabaly es az egyesiileti hatarozatok vegrehajtasanak, betartasanak
ellenorzese.(Ptk. 3:82. § (1)- (2)bek.)

F/KozgyCiles az Elnok javaslatara valasztja meg az elnOkhelyetteseket es az alelnokoket.

2.1.1.) A Kozgyules kizarolagos hataskorebe tartozik:
• dontes az Alapszabaly megallapitasard Os modositasard; (Ptk. 3:76. § (1) bekezdes);
• clOntes a KozgyCiles napirendjenek megallapitasard;
• clOntes az egyesOlesi jogrol, a kOzhaszn6 jogallasrol, valamint a civil szervezetek
mCikodeserol es tamogatasard szOI6 torvenyben meghatarozott beszamolo, igy a BPSZ
mukodesi, vagyoni, penzugyi es jovedelmi helyzetertil szOIO beszarnolOrol es a
kozhasznilsagi mellekletrol;
• dont& a vezeto tisztsegviselok az Elnok, ElnOkhelyettes AleIntikok (egyuttesen:
Elnokseg, osszesen tat het fa) megvalasztasard, illetoleg visszahivasar61;
• &kites a FelOgyelobizottsag Elnokenek es ket tagjanak (Osszesen: harom fo)
megvalasztasard, illetoleg visszahivasarol;
• dontes a BPSZ mas tarsadalmi szervezettel vale) egyesulesenek, szetvalasanak,
illetoleg megszCinesenek kimondasard; (Ptk.3:48. § (1) bek. c) pont es 3:74. § b.) pont);
• dont& az Alapszabalyban a kozgyulest megilleto hataskor ElnOksegre torteno
atruhazasarol a jogszabaly altal meghatarozott kizarOlagos hataskorok kivetelevel;
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• dontes a tagdijfizetes elveinek es a tagdij mertekenek es esedekessegenek
megallapitasarol,
• dontes a BPSZ eves kOltsegvetesenek megallapitasaral,
• dOntes a tagot kepviselo szemely kozgyCilesen torteno reszvetelenek kizarasard
(ismetelt, sirlyos rendzavaras eseten);
• dontes a BPSZ tisztsegviseloi reszere tiszteletdij megallapitasarol;
• dOntes barmely egyeb olyan kerdesben, amelyben a dontest a KozgyCiles magahoz
vonta, illetoleg amelyben a kizarOlagos hataskoret megallapitotta;
• dontes allando es/vagy eseti kezgyulesi bizottsag alakitasard es megszunteteserol;
• dontes cim adomanyozasarol, illetve visszavonasarol;
• dontes az OPSZ kuldottgyCilesi kuldOttek megvalasztasarol, illetoleg visszahivasard;
• az olyan szerzodes megkOtesenek jOvahagyasa, amelyet az egyesUlet sajat tagjaval,
vezeto tisztsegviselojevel, a feliigyelobizottsag tagjaval vagy ezek hozzatartozOjaval !cot;
• a jelenlegi es korabbi egyesuleti tagok, a vezet6 tisztsegviselok es a
felugyelobizottsagi tagok vagy mas egyestileti szervek tagjai elleni karteritesi igenyek
ervenyesiteserol \tab dontes;
• a valasztott konyvvizsgalo megvalasztasa, visszahivasa es dijazasanak
megallapitasa; es
• a vegelszamolo kijeldese.(Ptk.3:74. §)
• a Szovetseg celjanak modositasahoz Os a Sztivetseg jogutod nelkuli megszuneseral
szolO dontes (Ptk. 3:76. § (2) bekezdes);

2.1.2.) A KozgyCiles osszehivasa
A/ A kozgyulest kotelezoen 6ssze kell hivni az tigyvezeta szer y (Elnokseg) reszerol
a sztikseges intezkedesek megtetele celjabol, ha:
a) a Szovetseg vagyona az esedekes tartozasokat nem fedezi;
b) a SzOvetseg elorelathatOlag nem lesz Wes a tartozasokat esedekessegkor

teljesiteni; vagy
c)a Szovetseg celjainak elerese veszelybe kerult.

A fentebb Mak alapjan osszehivott kozgyulesen a tagok kotelesek az osszehivasra okot
ado korulmeny megszlintetese erdekeben intezkedest tenni vagy a Szovetseg
megszCinteteseral donteni. (Ptk.3:81. §)
aid) evenkent legalabb egy alkalommal, legkesobb a szamviteli torveny szerinti
beszamolasi kotelezettsegre meghatarozott hatarido lejarataig;
e)tisztt:ijitas celjabol of Ovenkent a targyev masodik negyedevenek utolso napjaig;
f) ha azt:

fa) a tagegyesaletek kepviselOinek egyharmada az ok es a cel megjelolesevel
irasban keri;

fb) az ElnOkseg tagjainak tobb mint a fele az ok es a cel megjelolesevel irasban
kezdemenyezi;

fc) a Feliigyelabizottsag irasban inditvanyozza az ok es a cel megjelolesevel;
fd) a birOsag elrendeli a mtlikOdes tOrvenyessegenek helyreallitasa erdekeben;
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fe) a torvenyessegi ellenorzest gyakor16 Ogyeszseg a torvenyes mukodes
helyreallftasa erdekeben kezdemenyezi.
legkesobb a kotelezo osszehivas okanak az Elnok - tartOs akadalyortatasa eseten a
helyettesitesere jogosult valasztott tisztsegviselo - tudomasra jutasatol szamitott
hatvan napon beliil a fa), fb), fc) es fe) pontokban meghatarozott esetekben; illetoleg a
fd) eseteben a birosag altal elrendelt idoben.
B/A Kozgyulest az Elnok barmikor Osszehivhatja.

2.1.3.) A KOzgyOles Osszehivasanak rendje

A Kozgyules, mint dOnteshozO szery uleset a vezeto tisztsegviselo ( ElnOk), illetve az
osszehivasra jogosult szemely meghlvd kuldesevel hivja ossze.
Ha a dOnteshoz6 szery uleset nem szabalyszeruen hivtak ossze, az ijlest akkor lehet
megtartani, ha az ulesen valamennyi reszvetelre jogosult jelen van, es egyhangilan
hozzajarul az ales megtartasahoz. (Ptk.3:17. §)

• A kozgyulest az Elnok - akadalyortatasa eseten az Altalanos elnOkhelyettes,
mindkettajuk egyidej0 akadalyortatasa eseten a helyettesitessel megbizott alelnok,
hivja ossze meghiv6 kuldesevel (Ptk. 3:17. § ) A Kozgyules kotelezo osszehivasat
az Elnok, illetoleg az of tartOs tavolleteben helyettesitO vezeto tisztsegviselo nem
tagadhatja meg.

• Amennyiben az arra jogosultak mindegyike akadalyortatva van, illetoleg az arra
jogosultak barmelyike a Kozgyules kOtelezo asszehivasat fentebb in hataridon behj1
elmulasztja, Ogy a kozgyCilest a Felugyelobizottsag elneike jogosult osszehivni.

• A kozgyulesi meghiv6 tervezetet az osszehivasra jogosult szemely igazolhatO
mOdon koteles a tagok reszere kezbesiteni, akik es a Szovetseg szervei, annak
kezbesitesetol szamitott negy napon beliil a kOzgyCilest Osszehivo szernelytol a
napirend kiegesziteset kerhetik, a kiegeszites indokolasaval. (Ptk.3:75. § (1)
bek.)

• A napirend kiegeszitesenek targyaban a kozgyulest osszehiv6 szemely jogosult
donteni. Ha a napirend kiegeszitese iranti kerelemrol a kozgyulest osszehivO
szemely nem dont, vagy azt elutasitja, a kozgyilles a napirend elfogadasarOl szol6
hatarozat meghozatalat megelOzoen kulon dont a napirend kiegeszitesenek
targyaban. (Ptk.3:75. §(2))

• Amennyiben a kOzgyulest osszehiv6 szemely a napirend kiegeszitesere iranyul6
javaslatot elfogadja, Ogy a kiegeszitessel m6dositott napirendet kuldi meg
igazolhatO m6don a tag reszere

A rendes Ovi kozgyulesre sz616 meghivelt, a napirend kOzlesevel a tagegyesuletek
kepviseloi reszere frasban, a kittlizott idopontja elott Iegalabb tizenOt nappal, a rendkivuli
kOzgyCilesre sz616 meghivOt a kitCizeitt idOpontja elOtt legalabb nyolc nappal kell
igazolhato m6don kezbesiteni a tagegyesijletek elnokei (tagok kepviseloi) altal megadott
elerhetosegi cimekre.
A meghivonak tartalmaznia kell a

- a SzOvetseg nevet es szekhelyet
- az ales pontos helyet es idejet,
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- javasolt (meghirdetett) napirendjet olyan reszletesseggel, hogy a szavazasra
jogosultak a targyalni kivant temakOrOkben allaspontjukat kialakithassak.
- az esetleges tavolmaradas miatti hatarozatkeptelenseg jogkovetkezmenyeit.(Ptk.
3:17. §)

A meghivoval egyutt, illetve legkesobb a kozgyules napjat megeloza nyolcadik napig
kezbesiteni kell a javasolt (meghirdetett) napirendhez kesziilt, a KozgyEiles
dOnteshozatalahoz szukseges iresbeli elokeszito dokumentumokat (irasbeli
eloterjesztest).
A kozgyules meghivOjat az elozoekben meghatarozott idopontban a BPSZ honlapjan is
nyilvanossagra hozza.
2.1.4.) A KozgyCiles nyilvanossaga, lebonyolitasanak rendje
A kozgyules nyilvanos.
Zart Liles kereteben targyalhatja meg az adott napirendet, ha az szolgalati titok, vagy a
szernelyisegi jogok vedelmeben szijkseges, igy szemelyi kerdesben — kiveve a
tisztsegviselak megvalasztasat es visszahivasat —, ha ezt az erintett ken'.
2.1.5.) A KozgyCiles tisztsegviseloi
Levezeto elnok: A BPSZ Elnoke, illetve az altala felkert, a kozgyalesen megvalasztott
jelen lev6 barmelyik tag.
Jegyzokonyvvezeto: a BPSZ elnoke altal felkert a kozgyulesen megvalasztott jelen levo
tagegyesuleti polgarar szemely.
JegyzokOnyv-hitelesitok: a Levezeto elnok javaslatara a KOzgyules altal — a jelenlevo
tagjai kozul — megvalasztott ketto tag.

2.1.6.) A Kozgyilles hatarozatkepessege, a hatarozathozatal rendje, a
hatarozatok nyilvanossaga

A Kozgyules

• hatarozatkepes, ha a szavazati joggal rendelkez6 tagok t6bb mint a fele jelen
van. (Ptk.3:18.§ (1) bek.) A tagsagi jogosultsagot a kepviseleti jog igazolasaval
(birOsagi nyilvantartasba vetelt igazol6 birosegi kivonattal, illetve a kepviseleti
jogosultsaggal rendelkezo altal adott szabalyszerii meghatalmazassal), a jelenleti
iv sajatkezii alairasaval es szemelyazonossag hitelt erdem16 m6don tOrteno
igazolasaval (polgaror igazolvany, szemelyi igazolvany, Otlevel, gepjermili vezetoi
engedely bemutatasa) kell bizonyitani (mandetum vizsgalat).

A haterozatkepesseg ellenorzese az ezzel megbizott kabinet munkatarsanak a
feladata. A hatarozatkopesseget a Kozgyilles teijes tartama, de kulonosen a
szavazas elott ellen6rizni kell.(Ptk.3:18.§ (1) bek.)

• Megismetelt kozgyCilest akkor lehet tartani, ha a Kozgyiiles nem
hatarozatkepes. Ez esetben kizarOlag az eredeti meghiv6ban rogzitett napirendi
pontok targyalhatoak meg. A Kozgyules hatarozatkeptelensege miatt a
megismetelt Ojabb KOzgyules a jelenlevo szavazati joggal rendelkezo tagok
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szamara tekintet nelkul hatarozatkepes, ha a tavolmaradas jogkOvetkeznnenyeit es
a megismetelt Kozgyules idapontjat es helyet a nneghivo tartalmazza. Az eredeti
kOzgyCilesi meghivOban az eredeti kOzgyCiles napjara, kesobbi idapontra lehet a
megismetelt kozgyulest Osszehivni. A megismetelt KozgyCiles csak a korabban
meghirdetett napirendi pont(oka)t targyalhatja, uj napirendi pont nem veheta
targysorozatba.
Megismetelt Kozgyules a tagegyesijlet kizarasar61, a BPSZ mas egyesulettel val6
egyesuleseral, atalakulasrOl, szetvalasr61, megsziines kimondasar61 nem
hatarozhat.

• hatarozatait nyilt szavazassal - a minositett tobbseget igenylo ugyek kivetelevel -
egyszerii tobbseggel, hozza meg. A szavazas kezfelemelessel a szavazolap
felmutatasaval tOrtenik. A hozzaszOlas kerese kezfelemelessel torteno jelzessel
vagy kitoltott un. felszOlalasi lapon jelezve tOrtenik. Felszolalasi lap helyben, igeny
eseten kerul kiosztasra.
Hozzaszolni egy tag altal, egy napirendi pont targyahoz maximaltan, alkalmankent
harom percben, harom alkalommal lehet, miutan a Levezeto elnok a felszOlalasra
megadta a szot. A Levezeto elnok a kozgyulesen szat adhat nem kozgyulesi
tagnak is, ha ahhoz a Kozgyules egyszeru szOtobbseggel hozzajarult.

A KOzgyules szabalyszerCi lebonyolitasaert, rendjeert a Levezeto elnok felel.
Megadhatja a felsz6lalasra jelentkezonek felszOlalasi jogot es lehetoseget,
figyelmeztetheti az idokeret t011epesere, illetve a targyt61 val6 elteresce eseteben
megvonhatja a felszolalOt61 a sz6t. Akkor jogosult a felszOlal6t61 megvonni a szOt,
ha az felszOlitasa ellenere tovabb folytatja a figyelmeztetesre okot ad6
magatartasat.
Rendzavaras eseten figyelmeztetessel elhet, illetve ez okbol felfuggesztheti a
kozgyulest. A Kozgyules rendjenek megzavarasanak minosul kOlonosen a
Levezeto elnok altal nem engedelyezett felszOlalas, kOzbeszOlas, bekiabalas,
hangoskodas, nemtetszes megnyilvanulas.
Megnyitja es lezarja a napirendi pont vitajat, Osszefoglalja es szavazasra bocsatja
a hatarozati javaslatot. Megallapitja Os kihirdeti a Kozgyules altal meghozott
hatarozatot. Szijnetet rendelhet el.

d.)A Levezeto elnok, ha a napirend kiegeszitese iranti kerelemrol a kozgyulest
osszehiv6 szernely nem dontott, vagy azt elutasitotta, a napirend elfogadasard
szolo hatarozat meghozatalat megelozoen szavazast rendel el e targykorben, es a
Kozgyules kiilon dont a napirend kiegeszitesenek targyaban. (Ptk.3:75. §(2))
A kikuldOtt napirendet elfogadtatja Os meltanyolhato, indokolt esetben un.
stirgasseggel felvetelre javasolhat uj, frasban eloterjesztett napirendi pontot. A
Kozgyules kizarolag csak akkor veheti fel a kikuldOttol eltero, 1:Jj eloterjesztest a
napirendjere, ha valamennyi szavazati loggal rendelkezo tag jelen van a
kozgyulesen es a napirendi pont felvetelehez eovszertli szOtObbseggel hozzajarult.

e.) A Levezeto elnok a napirend megnyitasa utan vitara bocsajtja az irasbeli
eloterjesztest. Csak irasbeli eloterjesztes vehetO napirendre. Amennyiben a felvett
napirend elaterjesztoje ismeretlen okbol tavol marad es elozetesen nem jelolt meg
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eloterjesztese eloadasara helyettest, illetve mas szavazati joggal rendelkezo szemely az
eloterjesztes eloadasanak felvallalasat nem jelenti be a Kozgyules fele, vagyis
eloterjeszto szemely hianyaban, Ogy a napirendi pont targyalasra bocsatasat (a
targyalasba vetelt) a KozgyCiles szavazassal donti el.

A napirendhez Orkezett modositO javaslatot az eloterjeszto befogadhatja vagy
elutasithatja, ez utObbi esetben a Levezeto elnok a modosit6 inditvanyt teszi fel
eloszor szavazasra. A mOdosit6 javaslatokat, az elhangzas sorrendjeben
szavaztatja meg. A mOdosit6 javaslatok szavazasa utan a mOdositasokkal
egyseges szerkezetbe foglalt szoveg alapjan az un. vedleges hatarozati javaslatot
teszi fel szavazasra majd pedig a szavazas megtOrtente utan kihirdeti a meghozott
hatarozatot, ismertetve a szavazas szamszert] eredmenyet, a hatarozat
vegrehajtasanak hataridejet es felelaset.
Zart iiles rendel el, jelen Alapszabalyban meghatarozott feltetelek fennallasa
eseteben.

SzObeli eloterjesztes kizarOlag az Egyebek napirendi pont kereteben targyalhatO.
Ezen napirendi targyalasa soran un. erdemi hatarozat (dontes) nem hozhat6.

Ugyrendi javaslat nem minosul napirendi pontnak, es annak eloterjesztesere
kezfelemelessel kell a Levezeto elnOk fele jelzessel Olni.

Levezeto elnOk soron kivul koteles az Ugyrendi javaslatot szavazasra bocsatani.

A szavazatokat a Levezeto elnok veszi szamba, munkajat a hatarozatkepesseget
ellenorzo kabinet munkatarsai segitik.

f.)Titkos, irasbeli szavazast kell elrendelnie a Levezeto elnOknek a tagegyesulet
BPSZ-bol val6 kizarasa targyaban.

Titkos szavazas eseten haromtagu SzavazatszarnIalo Bizottsagot kell valasztani,
melynek elnoket tagjai maguk kozlil je101ik ki.
Titkos szavazas eseten a hatarozatkepesseg tekinteteben valamennyi, az arra
jogosultakt61 szarmazo, szernelyenkent egy Ieadott szavazatot szarnitasba kell
venni, a hatarozathozatal szempontjabOl az ervenytelen szavazatokat figyelmen
kivul kell hagyni.
Titkos (irasbeli) szavazast kOteles a LevezetO elnOk elrendelni, ha - a jelenlevo
tagok ketharmados tObbsege — az ok es a del megjelolesevel — azt inditvanyozza;

A KOzgyules a titkosan tOrteno szavazas eseteben koteles idOkorlattal megszabni
a szavazatok leadasanak hataridejet (meghatarozni az urnazaras pontos
idopontjat).
A titkos szavazas eseten barmely jelenlevo rendes tag javaslatot tehet a
haromtagO szavazatszamlalo bizottsag tagsaganak elnyeresere. A bizottsag
tagjainak megvalasztasat kovetoen a bizottsag elnoket maguk koziil valasztjak
meg.
A titkos szavazas akkent tortenik, hogy szavazasra bocsatott kerdes(eke)t
sorszamozott  szavazolapra kell felvezetni es azt a SzavazatszamlalO Bizottsag
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egyenkent, a Szovetseg hivatalos belyegzojevel ellatva a tag altal tOrtent atveteli
alairas utan a tag reszere atadja. A tag a szavazolap kitoltese utan a
Szavazatszarn1616 Bizottsag altal ellenorzott, lezart urnaba helyezi a szavazdapot
a KozgyCiles altal megszabott szavazasi hataridon be101. A szavazasi ido lejartat
kOvetOen a SzavazatszamlalO Bizottsag ellenorzi az urna sertetlenseget, majd
felnyitja az urnat. Ellenorzi es osszesiti a szavazatokat, megallapitja a szavazas
ervenyesseget es a szavazas eredmenyesseget, majd e bizottsag elnoke ismerteti
a titkos szavazas eredmenyet, melyet kozgyulesral keszitett jegyzokanyvben is
rogziteni kell. A titkos szavazasi eljarasard jelen Alapszabalyban irt rendelkezesek
figyelembevetelevel, Ortelemszeruen elkeszitett jegyzokOnyvet kell kesziteni,
amelyet Szavazatszamlalo Bizottsag mindharom tagja alair, mely dokumentum a
kozgyillesrol felvett jegyzokonyv elvalaszthatatlan mellekletet kepezi a
tovabbiakban.
Az ervenyes es ervenytelen szavazatokat kulon kell valasztani, szamba venni Os
kdegelni szukseges. Ezt kovetoen a kotegekbe rendezett szavazdapokat ki_ilon-
kiilon megfelelo meretCi bontekba kell helyezni es lezarni. A lezaras ten* a
bizottsagi tagok a bontekon elhelyezett kezjegyukkel hitelesitik. Ezutan az
ervenyes illetve ervenytelen szavazatokat tartalmazo bontekokat egy ktizOs
bontekba kell elhelyezni es lezarni. A kozos boritekba elhelyezes es lezaras
megtortentet a bizottsag tagjai kezjegyukkel hitelesitik.
Eredmenytelenseg eseten a titkos szavazast meg kell ismetelni mindaddig, amig
eredmenyes dontes nem szilletik. Amennyiben a titkos szavazas harom izben
eredmenytelen, Cigy a kerdest le kell venni a kozgyules napirendjerd azzal, hogy a
ktivetkezo kOzgyales kdelezo napirendi pontkent koteles azt targyalni.

g.)A szavazati joggal rendelkezO jelenlevok ketharmadanak egybehangzO
szavazata szukseges:

ga) BPSZ eves mtlikodesi, szakmai, vagyoni, penzugyi es jovedelmi
beszamolOjanak, a kozhasznusagi melleklet elfogadasahoz;

gb) az Elnok, Elnakhelyettesek es Alelnokok, a Felugyelabizottsag elnoke es tagjai
visszahivasahoz. Az Elnokseg, FelOgyelobizottsag tagjat csak akkor lehet
visszahivni, ha az Cij elnoksegi,/felOgyelobizottsagi tagot megnevezik. A ket
kerclesrol egyszerre kell hatarozni;

gc) a Kozgyulest megilleto hataskOr atruhazasahoz;
gd) a jelenlevo tag (a tagegyesCilet kepviselO szemely) kizarasahoz;
ge) a tagegyesulet kizarasahoz.

A 'elenleva tagok haromneqvedes tobbseggel elfogadott kozgyulesi dontes szukseges:
• Alapszabaly megalkotasahoz es modositasahoz. (Ptk. 3:76. § (1) bekezdes)

Az osszes szavazati joggal rendelkeza tag haromnegyedes  tobbseggel elfogadott
kozgyulesi dontes szukseges:

• a Szovetseg celja megvalOsitasanak lehetetlenne valasa eseten Cij cel
meghatarozasahoz. (Ptk.3:76. § (2) bekezdes)

• a Szovetseg megszCineserd szolo kozgyalesi clOnteshez.
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A vezeto tisztsegviselok es bizottsag(ok) elniike es tagjai megvalasztasa nyilt
szavazassal tortenik. A rendes tag kepviseloje, a valasztott tisztsegek barmelyikenek
elnyeresere a KOzgyulesnek cimzetten elozetesen irasban szemelyi javaslatot tehet,
illetve a kozgyulesen jelenlevo barmely rendes tag kepviseloje tehet szemelyi javaslatot,
Amennyiben a jeloltek kozOtt szavazategyenl6seg all fenn, Ogy addig kell megismetelni a
valasztast, amig a je101t szavazattObbseget nem szerzett. Megvalasztottnak azt a
szemelyt kell tekinteni, aki a leadott szavazatok tObbseget (egyszeru tobbseg)
megszerezte. Egy — egy jelolt t6bb vezeto tisztsegre is je101heto. A jeloles annak
elfogadasaval jon letre.

A vezeto tisztseoviseloi valasztast akkent kell lebonyolitani, how: 
• eloszor a SzOvetseg elnoket kell megvalasztani, barmely szavazati joggal

rendelkezo tag kepviselojenek javaslata alapjan.
• megvalasztott elnOk tesz javaslatot ezutan javaslatot az elnokhelyettesek,

alelnokOk szemelyere. Az elnokhelyettesek es alelnokok szemelyere tOrteno
javaslat eseteben az ElnOk megnevezi azt a feladatot, amelyre az
elnokhelyettes illetve alelnOk megvalasztasat javasolja.

A vezeto tisztsegviseloi valasztast kovetoen a FelOgyelobizottsagok elnOket Os tagjait kell
megvalasztani barmely szavazati joggal rendelkezo tag javaslatara.
A vezeto tisztsegviselok, a FelOgyelobizottsag elnOke es tagjai ugyanarra a tisztsegre
OjravalaszthatOak.
Amennyiben a SzOvetseg kozgyGlese bizottsagot hoz letre Cigy azok megvalasztasa a
FelOgyelobizottsag valasztasi rendjevel megegyez6.
A valasztott tisztsegviselOi megbizatas a valasztassal es annak elfogadasaval jon letre.

• A kozgyulesrol hangfelvetel Os video felvetel keszithet6 (kiveve, ha hozzaszOI6
vagy vendeg a felszolalasa idejere nem engedelyezi) valamint jegyzokonyvet kell
felvenni, amely tartalmazza:

• a kozgyules helyszinenek megjeloleset, idapontjat, az ott tortent esemenyek
Ienyeget, a napirendi ponthoz kapcsolOdO hozzaszolasok, kerdesek rovid
osszefoglalasat a hozzaszOIO nevenek feltuntetesevel (a megtargyalt
napirendi pont irasbeli dokumentumait a jegyzokonyv masodlatahoz
csatolni kell);

• az elfogadott dontesek, azaz kozgyfflesi hatarozatok pontos szOveget,
azok tartalmat, id6pontjat Os hatalyat, a vogrehajtasaert felelos szernely Os
hatarido megjeloleset, a dOntest tamogatOk Os ellenzok szamaranyat (a
leadott szavazatok szamat Os ezek aranyat „igen"; „nem"; „tartozkodas"
szerint), valamint a hatarozatokat evenkenti folyamatos sor- Os evszammal
kell ellatni.

A jegyzokonyv elvalaszthatatlan mellekletet kepezi a sorszamozott jelenleti iv,
amely a megjelent Os szavazati joggal rendelkezo tagegyesuletek nevet Os
szekhelyet, a kepviselo tag nevet, kepviseleti jogosultsaganak alapjat sajat kezil
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alairasat es szernelyazonossagat igazolO dokumentum szarnat tartalmazza. Az
alairasok valOdisagat ket tan0 hitelesiti.
A jegyzokOnyvet a Levezeto elnok es a jegyzokonyvvezeto alairja,
a ketto megvalasztott Jegyzokonyv-hitelesito kezjegyevel hitelesiti. A
jegyzokonyvbe az irasbeli felvetelet es hitelesiteset kOvetOen barki betekinthet,
illetoleg a hatarozatokrOl masolatot (jegyzakonyv-kivonatot) kerhet, annak kOltsege
megfizetese elleneben.

A kozgyulesen meghozott hatarozatot, akire nezve dOntest tartalmaz, vagyis az
erintettel — annak meghozatalatOI szamitottan legkesobb tizenot napon belUl
(kivove, ha a hatarozat rendelkezese mas hatariclot nem tartalmaz) — irasban
igazolhato mOdon kozolni kell.

A Kozgyules hatarozatait kozze kell tenni a KozgyCilesi Hatarozatok Taraban,
melyet a BPSZ honlapjan (www.bpsz.hu ) meg kell jeleniteni.

2.2. ELNOKSEG
Az tigyvezetes fogalma es a vezeto tisztsegviseldi megbizatas keletkezese
(1)A Szovetseg iranyitasaval kapcsolatos olyan dontesek meghozatalara, amelyek nem

tartoznak a tagok osszessegenek(Kozgyules) hataskOrebe, vezeto tisztsegviselokbal
testulet (Elnokseg) jogosult.
(2) A vezeto tisztsegviselo ugyvezetesi tevekenyseget a jogi szemely erdekenek

megfeleloen koteles ellatni
(3)A jogi szemely letrejottet kovetoen a vezeto tisztsegviseloket a jogi szemely tagjai

valasztjak meg, vagy hivjak vissza. A vezeto tisztsegviselOi megbizas a tisztsegnek a
kijelolt, megvalasztott vagy kinevezett szemely altal tOrteno elfogadasaval jon letre. (Ptk.
3:21. §)
A BPSZ Ogyintezo szerve az Elnokseg. Az ElnOkseg tagjai a Szovetseg vezeto
tisztsegviseloi .(Ptk.3:77.§)
A Szovetseg Ogyvezeto szervenek feladata a mtlikodOkepesseg fenntartasa, Os a

fenyeget6 fizeteskeptelenseg eseten a hitelezok erdekeinek szem elott tartasaval a
szLikseges intezkedesek meghozatala, illetve kezdemenyezese (Ectv.17.§ (5) bek.)

A vezeto tisztsegviseloi megbizatas

Az Elnokseg tagjait a Kozgyules hatarozott idare, of evre valasztja, mandatumuk a
tisztOjitas megtOrtenteig, az Cij ElnOkseg megvalasztasanak befejezeseig tart.(Ptk.3:79.§
(1)-(2) bek.)
Barmely tagegyesOleti polgarOr tag barmely BPSZ tisztsegre je101het, tovabba jelolheto es
megvalaszthatO, amennyiben eseteben a torvenyi es jelen Alapszabaly szerinti
osszeferhetetlensegi es kizar6 korOlmenyek nem allnak fenn.

A jelolesnel a tisztsegre vonatkozO osszeferhetetlensegi szabalyokat vizsgalni kell. A
je101tnek irasban nyilatkoznia kell arrOl, hogy az adott tisztseg elvallalasa nem utkozik
jogszabaly vagy jelen Alapszabaly tilalmaba. Az osszeferhetetlensegi szabalyok
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betartasanak ellenorzese a 2.1.6. a.) pontjaban emlitett szemely (mandatum vizsgal6)
feladata.

A vezeto tisztseaviselovel szembeni kovetelmenvek es kizaro okok

A vezeto tisztsegviselo Ogyvezetesi feladatait szemelyesen koteles ellatni.
Az elnokseg tagjai kOtelesek a kbzgyCilesen reszt venni, a kOzgyCilesen a SzOvetseggel
kapcsolatos kerdesekre valaszolni, a SzOvetseg tevekenysegerol es gazdasagi
helyzeter61 beszamolni.(Ptk.3:78.§ (2) bek.).

Az Elnokseg tagja az a
a) nagykor6, a Szovetseg tagegyesuletenek polgaror tagja lehet (Ptk.3:79.§(3) bek.),

akinek cselekvokepesseget a tevekenyseg ellatasahoz szOkseges kOrben a birOsag nem
korlatorta (Ptk.3:22. §),

b) aki buntetlen elaeletCi,
c) akit nem tiltottak el a vezeto tisztsegviseloi tevekenysegtol,(Ptk.3:22.§(1)
d) akit az OPSZ Etikai Bizottsaga nem tiltott el a polgarar tevekenyseg gyakorlasatOl.

Nem lehet vezeto tisztsegviseld az:
• akit buncselekmeny elkovetese miatt jogerosen szabadsagvesztes buntetesre

iteltek,
• akit kozugyek gyakorlasatol eltiltottak, amig a bUntetett elOelethez fCizod6

hatranyos kovetkezmenyek aid nem mentesult, illetve az eltiltasi idotartam le nem
telt.

• akit vezeto tisztsegviseloi tevekenysegtol jogerosen eltiltottak az eltiltast
kimond6 hatarozatban megszabott idOtartamig

• akit e foglalkozast61 jogerosen eltiltottak. Akit valamely foglalkozast61 jogeros
bir6i itelettel eltiltottak, az eltiltas hatalya alatt az iteletben rnegje101t tevekenyseget

folytatO jogi szemely vezeto tisztsegviselOje nem lehet. (Ptk. 3:22. § (4)-(6)
bekezdes)

A kozhasznu szervezet megszCineset koveto harom evig nem lehet mas kozhaszn6
szervezet vezeto tisztsegviseloje az a szemely, aki korabban olyan kOzhaszn6 szervezet
vezeto tisztsegviseloje volt - annak megszaneset megelOzo ket evben legalabb egy evig

a) amely jogutod nelkul szCint meg Cigy, hogy az allami ad6- es vamhatosagnal
nyilvantartott ado- es varntartozasat nem egyenlitette ki,
b)amellyel szemben az allami ado- Os vamhatosag jelentos Osszegii adOhianyt tart
fel,
c) amellyel szemben az allami adO- es varnhatOsag Lizletlezaras intezkedest
alkalmazott, vagy Caletlezarast helyettesito birsagot szabott ki,
d) amelynek adoszarnat az allami ad6- es vamhatOsag az adozas rendjerol szolO
tOrveny szerint felfuggesztette vagy torolte.

24



A vezeto tisztsegviselo, illetve az ennek jelolt szernely kOteles valamennyi erintett
kOzhasznü szervezetet elozetesen tajekortatni arrol, hogy ilyen tisztseget egyidejuleg
mas kOzhaszn0 szervezetnel is betolt.(Ectv.39. § )

Felvilagositasi kotelezettsbq

(1)A vezeto tisztsegviselo koteles a Szovetsegre vonatkozOan felvilagositast adni, es a
Szovetsegre vonatkoz6 iratokba Os nyilvantartasokba betekintest biztositani
(2) A vezeto tisztsegviselo megtagadhatja a felvilagositast es az iratokba vales

betekintest, ha a felvilagositast keit a jogat visszaelesszerCien gyakorolja, vagy felhivas
ellenere nem tesz titoktartasi nyilatkozatot. Ha a felvilagositast kerb a felvilagositas
megtagadasat indokolatlannak tartja, a nyilvantarto birosagtol kerheti a jogi szemely
kotelezeset a felvilagositas megadasara.(Ptk.3:23. §)

A vezeto tisztsegviselo felelossOge

A vezeto tisztsegviselo az Ligyvezetesi tevekenysege soran a jogi szernelynek okozott
karokert a szerzodesszegessel okozott {cared vale) felelosseg szabalyai szerint felel a jogi
szemellyel szemben. (Ptk.3:24. §)

A vezeto tisztseoviselOk felelOssege jogutod nelkilli megszCines eseten

(1) A Szovetseg jogutod nelkOli megszunese utan a vezeto tisztsegviselokkel szemben
e minosegukben a Szovetsegnek okozott karok miatti karterftesi igenyt - a joger6s
birOsagi torlestol szarnitott egy Oven belul — a Szovetseg tOrlesenek idopontjaban tagsagi
jogviszonyban allO tag vagy az ervenyesitheti, akinek a reszere a megszCineskor
fennnnarado egyesilleti vagyont at kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, at kellett volna
adni.
(2) Ha a Szovetseg jogutod nelkul megszCinik, a hitelezok kielegitetlen kovetelesiik erejeig
karteritesi igenyt ervenyesithetnek a Szovetseg vezeto tisztsegviseloivel szemben a
szerzadesen kivul okozott karokert vales felelosseg szabalyai szerint, ha a vezeto
tisztsegviselo a Szovetseg fizeteskeptelensegevel fenyegeto helyzet beallta utan a
hitelezOi Ordekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezes vegelszamolassal tOrtOno
megszCines eseten nem alkalmazhat6.(Ptk. 3:86. §)

A vezeto tisztseoviselOi megbizatas megszCinese

Az elnoksOgi tagsag megszOnese tortenhet:
• a tisztsegrol \tab lemondassal, amelyet az elnOksegi ulesen kell bejelenteni Os

azt jegyzokonyvben rOgziteni, vagy az ElnOkseg fele irasban, igazolhatO modon
kell kozolni.

• visszahlvassal,
• a hatarozott ido lejartaval.
d.) amennyiben tagegyesOleti tagsaga barmely okbol megszCinik.
e) a vezeto tisztsegviselo halalaval;
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f) a vezeto tisztsegviselo cselekvakepessegenek a tevekenysege ellatasahoz
szukseges korben torteno korlatozasaval;

g) a vezeto tisztsegviselovel szembeni kizar6 vagy Osszeferhetetlensegi ok
bekovetkeztevel.(Ptk.3:25. §)

Amennyiben az ElnOkseg tagjai kozill a tagok valamelyikenek elnoksegi tagsaga — annak
lejartat megelozaen — megsztlinik, az Ojonnan megvalasztott tag megbizatasa az
eredetileg megvalasztott tag megbizatasi idejenek hatralevo idOtartamara szOl.

Az Elnoksegi hatarozathozatalban minden szavazati joggal rendelkezO elnOksegi tag egy-
egy szavazati joggal rendelkezik.

A BPSZ.tagjai a vezeto tisztsegviselot barmikor visszahivhatjak.
Ha a jogi szemely mukOdokepessege ezt megkivanja, a lemondas az uj vezeto
tisztsegviselo kije101esevel vagy megvalasztasaval, ennek hianyaban legkesobb a
bejelentestol szamitott hatvanadik napon valik hatalyossa.

2.2.1.) Az ElnOkseg letszama
Az Elnokseg 1:1-at het fobol 6116 ugyvezeto (ugyintezo es kepviseleti) szerv, amely — a
Kozgyules kizarOlagos hataskorebe tartoz6 Ogyek kivetelevel, atruhazott hataskorben —
ket Kozgyules kozott a BPSZ iranyitO es vezeto testuleti szerve. Az Elnokseg tagjai
visszahivhatOak es ujravalaszthatOak.

Az Elnokseg szavazati joggal rendelkezo tagjai:

• elk*
• altalanos elnokhelyettes
• OPSZ kapcsolatokert felelos elnokhelyettes
• onkormanyzati kapcsolatokert felelas alelnok
• gazdasagi —iigyviteli alelnok
• szervezesi alelnok
• kornyezetvedelmi alelnok

Az Elnoksegi Eilesek allandO - tanacskozasi jowl - resztvevOi:
• a FelOgyelobizottsag ElnOke,
• a Kozgyules altal felallitott allandO bizottsag(ok) elnoke(i),
• az Ellenorzesi Csoport vezetOje,
• a Kozgyules altal adomanyozott cim birtokosa.

Az Elnokseg Crlesein tanacskozasi joggal vehetnek reszt a meghivottak az adott napirend
tekinteteben.

Az Elnoksegi Crlesek meghivhatO — tanacskozasi jogu — resztvevoi: egyuttmLikodo
szervek, szervezetek kepviseloi.
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2.2.2.) Az ElnOkseg feladatai:

Az Ogvvezetes feladatkorebe tartozik kulonosen: 
a) a Szovetseg napi ugyeinek vitele, az Ogyvezetes hataskarebe tartozo ugyekben a

dOntesek meghozatala;
b)a beszamolOk elokeszitese es azoknak a kozgyCiles ele terjesztese;
c)az eves koltsegvetes elkeszitese as annak a kozgyules ele terjesztese;
d)a szovetsegi vagyon kezelese, a vagyon felhasznalasara es befektetesere vonatkozO,

a kazgyiiles hataskOrebe nem tartozO dontesek meghozatala es vegrehajtasa;
e) a Szovetseg jogszabaly es az alapszabaly szerinti szervei megalakitasanak es a

tisztsegviselok megvalasztatasanak elokeszitese;
f) a kozgyCiles osszehivasa, a tagsag es az egyesiilet szerveinek ertesitese;
g)az Elnokseg altal Osszehivott kOzgyules napirendi pontjainak meghatarozasa;
h)reszvetel a kozgyCilesen es valaszadas a BPSZ-el kapcsolatos kerdesekre;
i)a tagsag nyilvantartasa;
j) a BPSZ. hatarozatainak, szervezeti okiratainak as egyeb kOnyveinek vezetese;
k)a Szovetseg mukOdesevel kapcsolatos iratok megorzese;
I) a Szovetseget erinto megszunesi ok fennallasanak mindenkori vizsgalata es annak
bekovetkezte eseten az e torvenyben elOirt intezkedesek megtetele; es
m)reszvatel a Fovarosi VedaImi Bizottsag munkajaban;
n) eltizetes velemenyezese a tagjai es a Budapesti Rendor-fokapitanysaggal
megkotendo egyuttmukodesi megallapodasnak.

Az Elnokseg kotelezettsOgei kdreben:

• Az Elnokseg mukOdeset sajat Ogyrendjeben maga hatarozza meg.
• Megalkotja es elfogadja a BPSZ belso szabalyzatait.
• Velemenyezi az Elnok altal elkeszitett az egyesulesi jogrol, a kozhasznO jogallasrol,

valamint a civil szervezetek nnukodeserol es tamogatasarol szOlo tOrvenyben
meghatarozott beszamolot.

• Javaslatot tesz a KozgyCiles fele a BPSZ tagdijanak mertekere vonatkozban.
• Meghatarozza a BPSZ rovid-, kozep-, es hosszO tavu strategiai celkittlizeseit.

• OnallOan, sajat testuleti felelossegare dont minden olyan kerdesben, amely nem
tartozik a Kozgyilles kizarOlagos hataskOrebe; vagy amellyel a KozgyCiles megbizza.

• Danteseirol, tevekenysegerol a Kozgyulesnek szarnol be.
• Szakmailag iranyitja, szervezi es koordinalja a tagegyesOletei tevekenyseget,

iranyelveket, feladatokat hataroz meg as azok vegrehajtasat szervei tjtjan ellenorzi.
• Tagjait a BPSZ vagyonaval tortenti gazdalkodas teren fokozott felelosseg terheli.
• Tagjai a tevekenysegukkel osszefOggesben felmer016 igazolt keszkiadasaik

megteritesere igenyt tarthatnak.
• Feladatai ellatasahoz, szUkseg eseten szakerto(ke)t kerhet fel.
• Kabinetet hozhat letre, szuntethet meg.
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• Megvalasztja a kabinetek vezetoit a szakteruletert felelOs alelnok javaslatara.
• Mukodteti a BPSZ Kozponti Irodajat es a BPSZ Ugyeletet.
• D6nt a tagegyesulet felvetelerol az alapszabaly felhatalmazasa alapjan.(Ptk.3:80. §)
• Javaslatot tesz az OPSZ ElnOksege fele az Oj tagegyesulet OPSZ tagegyesuleti

felvetelenek targyaban.
• Vedi, kepviseli, es lehetoseg szerint ervenyesiti a tagegyesUletek erdekeit.
• Az elnOkseg tagjai jogosultak szakteruletiikre vonatkozoan ad-hoc dOntest hozni,

annak vegrehajtasat ellenorizni, amelyrol a kovetkezo elnoksegi Olesen kotelesek
tajekortatast adni.

• Az elnokseg tagjai jogosultak a szakteruletuknek megfelelaen a kabinetektol,
elnoksegi tagokt61, tagegyesijletektol tajekortatast kerni, melyet azok kOtelesek
esszer0 hataridon belul teljesiteni.

• Elfogadja a gazdasagi-Ogyviteli alelnOk altal osszeallitott eves kOltsegvetesi tervet.
• Az Elnokseg tagjai es a kabinetvezetok jogosultak mas kabinet ertekezleten reszt

venni.
• Amennyiben a tisztsegviselok megvalasztott funkci6juknak megfelelo tevekenyseget

huzamosabb ideig nem latnak el, az elnokseg, kabinet munkajaban nem vesznek
reszt, az ElnOkseg vagy Elnok altal meghatarozott feladatokat elvallaljak, de annak
nem tesznek eleget es meltanyolhato indokot nem terjesztenek elo, Ogy, ez esetben
kozgyulest kell osszehivni (2.1.2. A. cb) es B. pont alapjan), ahol az elnoksegi tagnak
szarnot kell adni addig vegzett munkajarol es a mulasztasa okar61.

• Ha a KOzgyCiles a valasztott tisztsegviselo beszamolOjat nem fogadja el, Ogy a
Kozgyules a tisztsegbol yak) visszahivas utan, azonnal tisztujitast hajthat vegre az
adott tisztseg betOltesere.

2.2.3.) Az Elnokseg tilese(i):
A/ Az Elnokseg tileseinek osszehivasa, nyilvanossaga, a hatarozatok
nyilvantartasa, donteseinek nyilvanossagra hozatala:

• Az elnokseg Diesel a b) pontban irtak kivetelevel nyilvanosak.

• Az erintett keresere zart Liles kereteben targyalja a szemelyisegi jogot erintO
kerdeseket.

• Az elnoksegi Olest az Elnok — tartos akadalyortatasa eseten az altalanos
elnOkhelyettes hivja ossze szukseg szerint, de legalabb negyedevente.

• Az elnoksegi Olesre, annak javasolt napirendjet feltijntetve az Elnokseg tagjait
irasban, igazolhato modon, elektronikus uton kell meghivni a tervezettles napjat
megelozoen legalabb harom nappal. A meghivonak tartalmaznia kell az Liles
pontos helyet, idejet, a javasolt (meghirdetett) napirendjet, az esetleges
tavolmaradas miatti hatarozatkeptelenseg jogkovetkezmenyeit, azt, hogy ez
esetben — hatarozatkeptelenseg miatt — elnoksegi Liles nem tarthato
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jogervenyesen, elnOksegi hatarozatok nem hozhatOak. Az elnoksegi Wes
meghivojat a BPSZ honlapjan (www.bpsz.hu ) a fent in id6pontban nyilvanossagra
hozza

• Az Elnokseg jelenlevok kozul jegyzokonyvvezetot es jelenlevo tagjai kozul egy
jegyzokonyv hitelesitot valaszt.

• Az elnOksegi ulesrol hangfelvetel vagy video felvetel keszulhet, (kiveve, ha
valamelyik hozzaszOlO, vagy vencleg a felszdalasa idejere nem engedelyezi,
valamint arrOl szabalyszertli jegyzokonyvet kell felvenni. A jegyzokonyv
tartalmazza az elnoksegi ulesen tOrtentek Ienyeget, az elfogadott dOntesek, azaz
elnoksegi hatarozatok pontos szoveget, a dontes tartalmat, idapontjat es
hatalyat, a vegrehajtasaert felelos szemely es hatarido megje101eset, a dontest
tamogatok es ellenzok szarnaranyat (a leadott szavazatok szamat es ezek aranyat
„igen"; „nem"; „tartozkodas" szerint); a hatarozatokat evenkenti folyamatos sor- es
evszammal kell ellatni.

• Az elnoksegi Cilesek jegyzokonyv(epbe — annak hitelesiteset kovetoen — barki
betekinthet, illetoleg a hatarozatokrOl masolatot (jegyzokonyv-kivonatot) kerhet,
annak kOltsegenek megteritese elleneben.

• Az elnoksegi hatarozatokrOl a BPSZ Elnoksege megfeleI6 nyilvantartast
(Elnoksegi Hatarortok Tara) vezet, amelybe - keresere - barki betekinthet, a
hatarozatokat a BPSZ honlapjan (www.bpsz.hu) meg kell jeleniteni.

• A elnoksegi Olesen meghozott hatarozatot az erintettel — annak meghozatalatOI
szamitottan legkesobb harminc napon bekil (kiveve, ha a hatarozat rendelkezese
mas hataridot nem tartalmaz) — irasban igazolhato mOdon kozelni kell.

B/ Az Elnokseg Oleseinek tisztsegviseloi, lebonyolitasanak rendje, hatarozatkepessege:
Az Elnokseg Olesenek levezeto elnoke a BPSZ Elnoke, akadalyortatasa vagy felkerese
eseten az Altalanos Elnokhelyettes, mindkettojuk akadalyortatasa eseten az Elnokseg
tagjai kozul az Elnok altal megbizott szemely.
Az Liles jegyzokonyvvezetOje — a Levezeto elnok javaslatara — az Elnokseg altal a
jelenlevak kozul megvalasztott szemely.
A jegyzokonyvet a mindenkori Levezeto elnok es a jegyzokonyvvezeto irja ala, valamint
az ElnOkseg jelenlevo tagjai kozijI megvalasztott egy szemely hitelesiti.

Az EIntiksegi
• hatarozatkepes, ha a szavazati joggal rendelkezo tagjainak tObb mint a fele jelen

van;
• hatarozatait lehetoseg szerint konszenzussal (egyhang0 dontessel) nyilt

szavazassal hozza. Eltero velemenyek (vita) eseten egyszerii szOtobbseggel
hataroz. Szavazategyenloseg eseten a kulOnvelemenyeket kivansagra
jegyzokonyvben rogziteni kell. EloterjesztO keresere nov szerinti szavazast kell
tartani, es annak eredmanyet jegyzokonyvezni kell.

• a jelenlevo tagok legalabb egyharmada nev szerint inditvanya alapjan - ha az ugy
jellegere es jelentosege nnegkivanja - a LevezetOelnok titkos szavazast rendelhet
el.

• a szavazati joggal rendelkezo jelenlOvok ketharmaclanak szavazata kell:
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• az Elnokseg Ogyrendjenek megallapitasahoz es moclositasahoz;
• az eves koltsegvetesi, a gazdasagi beszamob-javaslat (merleg) es

kOzhasznOsagi melleklet javaslat meghatarozasahoz;
• elnoksegi beszamolO javaslat elfogadasahoz.

Az ElnOkseg hatarozathozatala soran jelen Alapszabaly 2.1.C.pont 2. bekezdesoben in
rendelkezesek Ortelemszeruen alkalmazandOk.
[Az Liayvezeta szery hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a szernely, aki, vagy akinek kozeli hozzatartozOja a hatarozat alapjan
a)kotelezettseg vagy felelosseg aid mentesul, vagy
b)barmilyen mas elonyben reszesal, illetve a megkotendo jogugyletben egyebkent erdekelt. vagy a Szovetseg terhere masfajta
elOnyben reszesit;
c)akivel a hatarozat szerint szerzadest kell k6tni;
d)aki ellen a hatarozat alapjan pert kell inditani;
e)akinek olyan hozzatartozaja erdekelt a dOntesben, aki a Szovetsegnek nem tagja;
f)aki a dantesben erdekelt mas szervezettel tobbsegi befolyason alapulo kapcsolatban all;
g) aki egyebkent szemelyesen erdekelt a dantesben. (Ptk.3:19.§ (2) bek. ;Ectv.38. § (1)-bek)
Nem minosal elanynek a kozhaszni, szervezet cel szerinti juttatasai kereteben a barki altal megkotes nelk01 igenybe veheto nem
penzbeli szolgaltatas, illetve az egyesulet altal tagjanak, a tagsagi jogviszony alapjan nyajtott, letesito okiratnak megfelela cel szerinti
juttatas(Ectv.38.§ (2) bek.)
Ha a tag valamely ugyben nem szavazhat, at az adott hatarozat meghozatalanal a hatarozatkepesseg megallapitasa soran figyelmen
kivul kell hagyni.(Ptk.3:18.§ (2) bek.) ]

C/ Hatarozathozatal ales tartasa nelktil

(1) Jelen Alapszabaly a hatarozathozatalt ales tartasa nelk01 is lehetove teszi az
Elnokseg reszere. Az ilyen hatarozathozatalt az ugyvezetes a hatarozat tervezetenek az
elnoksegi tagok reszere torteno megkuldesevel kezdemenyezi. Az elnoksegi tagok
szarnara a tervezet kezhezveteletol szarnitott legalabb nyolcnapos hatariclot biztosit arra,
hogy szavazatukat megkuldjek az ugyvezetes reszere.
(2) Az ales tartasa nelkuli clOnteshozatal soran jelen Alapszabalynak a

hatarozatkepessegre es szavazasra vonatkozO rendelkezeseit azzal az elteressel kell
alkalmazni, hogy a hatarozathozatali eljaras akkor eredmenyes, ha legalabb annyi
szavazatot megkuldenek az ugyvezetes reszere, amennyi szavazati jogot kepviselO
elnoksegi tag jelenlete a hatarozatkepessegehez szukseges lenne ales tartasa eseten.
(3)Ha barmely elnOksegi tag az Oles megtartasat kivanja, az Elnokseg Oleset ossze kell

hivnia.
(4)A szavazasra megszabott hatariclo utolsO napjat kOvetti harom napon bell)! - ha

valamennyi elnoksegi tag szavazata ezt megelozoen Orkezik meg, akkor az utolsO
szavazat beerkezesenek napjatOI szarnitott harm napon be101 - az ugyvezetes
megallapitja a szavazas eredmenyet, es azt tovabbi harom napon be101 kozli az elnOksegi
tagokkal. A hatarozathozatal napja a szavazasi hatariclo utolso napja, ha valamennyi
szavazat korabban beerkezik, akkor az utolsO szavazat beerkezesenek napja. (Ptk.3:20.
§ (1)-(4) bek.)

2.3.) KABINETEK
2.3.1. A kabinetek az Elnokseg munkajat segito, annak alarendeltsegeben mukoclo,
szakmai alapon szervezett munkabizottsagok, melyek a BPSZ szakmai tevekenysegenek
elokesziteseert es vegrehajtasaert felelosek. A kabineteket az Bind( es a szakterOletert
felelos AlelnOk felOgyeli, tagjait — harom-ot fo — Alelnok javaslatara az ElnOk ken fel es
hivhatja vissza.
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2.3.2. A kabinetek ugyrendjuket sajat maguk hatarozzak meg, de azt kotelesek az
Elnokseg reszere bemutatni. Oleseiket szukseg szerint, de legalabb kcet negy havonta
tartjak.

2.4.) FELOGYELOBIZOTTSAG
A feltigyelobizottsag letrehozasa es tagsaga

A felOgyelobizottsag letrehozasanak kotelezo esetei 
(1)KOtelezo felOgyelabizottsagot letrehozni, ha a tagok tobb mint fele nem ternneszetes
szernely, vagy ha a tagsag letszarna a szaz fot meghaladja.
(2) A felOgyelobizottsag feladata az egyesuleti szervek, valamint a jogszabalyok, az
alapszabaly es az egyesuleti hatarozatok vegrehajtasanak, betartasanak
ellenorzese.(Ptk.3:82. § (1)-(2) bek.)
(3)Ha a kozhasznO szervezet eves bevetele meghaladja az Otvenmillio forintot, a vezeto
szervt61 elkOlonult felOgyelo szery letrehozasa akkor is kotelezo, ha ilyen kotelezettseg
mas jogszabalynal fogva egyebkent nem all fenn.
(4)A felOgyelo szery Ogyrendjet maga allapitja meg.(Ectv.40.§(1)-(2).bek.)
(5)A tagok a letesito okiratban harom tagbOl allO felOgyelobizottsag letrehozasat rendelik
el azzal a feladattal, hogy az ugyvezetest a Szovetseg erdekeinek megovasa celjabol
ellenorizze.
(6)A felOgyelobizottsag tagja az a nagykor6 szernely lehet, akinek cselekvokepesseget a
tevekenysege ellatasahoz szukseges korben nem korlatortak. Nem lehet a
felOgyelobizottsag tagja, akivel szemben a vezeto tisztsegviselokre vonatkozo kizarO ok
all fenn, tovabba aki vagy akinek a hozzatartozoja a jogi szennely vezeto tisztsegviseloje.
(7)A felOgyelobizottsag tagjai a felOgyelobizottsag munkajaban szemelyesen kotelesek
reszt venni. A felOgyelobizottsag tagjai a jogi szernely Ogyvezetesetol fuggetlenek,
tevekenysegOk soran nem utasithatOak.(Ptk.3:26. § (1)-(3) bek.)

A Szovetseg feltigyelo szervenek (Felugyelabizottsag) nem lehet tagja az a
szemely, aki:

• nem minosul rendes tag szavazati joggal rendelkezo tagjanak;
• aki nem nagykorO,
• az a nagykor0 szernely, akinek cselekvokepesseget e tevekenysege ellatasahoz

szukseges korben a birOsag korlatorta;
• akivel szemben a vezeto tisztsegviselokre vonatkozO kizaro ok all fenn;
• aki vagy akinek a hozzatartozOja a Szovetseg vezeto tisztsegviseloje (Ptk. 3:26. §

(2) bekezdes Os Ectv. 38. §)
• a dOnteshozo (Ogydonto) szery (Kozgyules), ide nem ertve a Szovetseg

donteshozO szervenek azon tagjait, akik tisztseget nem toltenek be;
• a Szovetseggel e megbizatasan kivOli mas tevekenyseg kifejtesere iranyulo

munkaviszonyban vagy munkavegzesre iranyulo egyeb jogviszonyban all, ha
jogszabaly maskepp nem rendelkezik;
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• a Szovetseg cel szerinti juttatasabOlreszesul — kiveve a barki altal megkOtes
igenybe vehetti nem penzbeli szolgaltatasokat, es a Szovetseg altal tagjanak a
tagsagi jogviszony alapjan ezen okiratban foglaltaknak megfeleloen nyOjtott
alapcel szerinti juttatast — illetve;

• az e)-g) pontban meghatarozott szernelyek kozeli hozzatartozoja (Ectv. 38. § (3)
bekezdes a.) - d.) pontok)

• az elozo pontokban meghatarozott szernelyek kOzeli hozzatartozoja (Ectv.38.§(3)
bek.)

A BPSZ Kozgyulese FelOgyelObizottsagot valaszt at evre nyilt szavazassal, amely az
ElnOksegtol elkulonult, harom tagloOl 6116 felugyelo szerv, mely testaletkent jar el.
Megbizatasuk a valasztasuktOI szarnitott maximum Ot Ovig, a kovetkezo tisztOjitO
Kozgyulesen tartando Cij valasztas lebonyolitasanak befejezeseig tart. A bizottsag tagjai
visszahivhatok es OjravalaszthatOak. A felOgyelobizottsagi tag lemon& nyilatkozatat a
SzOvetseg elnOkehez intezi.(Ptk.3:26.§ (5) bek.)

A Felugyelobizottsag tagjai nem minosulnek vezeto tisztsegviselonek.
Amennyiben az Felagyelobizottsag tagjai kozul a tagok valamelyikenek tagsaga — annak
lejartat megelazoen — megszLinik, az iijonnan megvalasztott tag megbizatasa az
eredetileg megvalasztott tag megbizatasi idejenek hatralevo idOtartamara szOl.
A felOgyelobizottsag tagjai a felOgyelobizottsag munkajaban szemelyesen kotelesek reszt
venni. A felOgyelobizottsag tagjai a SzOvetseg Cigyvezetesetol fuggetlenek,
tevekenyseguk soran nem utasithatOak.(Ptk.3:26.§ (3) bek.)
A hatarozathozatalban minden tag egy-egy szavazati joggal rendelkezik. A FelugyelO-
bizottsag (a tovabbiakban: FB) szOkseg szerint, de evente legalabb negylest kOteles
tartani. Az Cileseket az FB elnoke, akadalyortatasa eseten elnokhelyettese igazolhatO
m6don (szernelyes kezbesitessel, elektronikus vagy postai uton) irasban, a napirend
megjelolesevel legalabb nyolc nappal az tiles idOpontja elott hivja Ossze es vezeti le.
Szukseges esetben az FB elnOk az Chest haladektalanul is osszehivhatja. Az FB rendkiviili
Cilesenek osszehivasat barmely FB tag kezdemenyezheti, amelynek az FB elnOk a
kerelem kezhezveteletol szamitott 15 napon belijI koteles eleget tenni. Az FB
hatarozatkepes, ha tagjai Iegalabb tobb mint fele jelen van.

Az FB dOnteseit nyilt szavazassal, egyszer0 szotobbseggel hozza meg. Az FB OleseirOl
koteles jegyzokOnyvet kesziteni, melyet az eine* es az Cilesen reszt vevo valamelyik FB
tag hitelesit.
Az FB Cileseinek jegyzokonyv(ei)be annak hitelesiteset kOvetoen barki betekinthet,

illetaleg a hatarozatokr61 masolatot (jegyzokonyv-kivonatot) kerhet, annak koltsegenek
megteritese elleneben.

Az FB ulesen meghozott hatarozatot igazolhatO mOdon a hatarozattal Orintett altal
megadott cimre kell kezbesiteni.
Az FB hatarozathozatala soran jelen Alapszabaly 2.1. C.pont 2. bekezdeseben in
rendelkezesek alkalmazandOk.
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Mukodesenek egyeb szabalyait az FB altal meghatarozott Cigyrend tartalmazza, amely
nem lehet ellentetes jogszabalyokkal, a BPSZ Alapszabalyaval, valamint mas belso
szabalyzatok rendelkezeseivel.

Az FB tagjai maguk kozul valasztjak meg az FB elnokhelyetteset.

2.4.1. Az FB feladatai 6s hataskore:

A) A felOgyelo szery ellenorzi a Szovetseg, mint kazhasznCi szervezet mukodeset es
gazdalkodasat. Ennek soran a vezeto tisztsegviseloktol jelentest, a szervezet
munkavallaloita pedig tajekortatast vagy felvilagositast kerhet, tovabba a kozhasznO
szervezet konyveibe es irataiba betekinthet, azokat megvizsgalhatja.

B)A felOgyelO szery tagja a Szovetseg, mint kOzhaszni, szervezet vezeto szervenek
(Elnokseg) ijlesen tanacskozasi joggal reszt vehet, illetve elndke koteleztien
meghivottkent reszt vesz, jelen okirat rendelkezese szerint.

C) A feliigyelti szery kiiteles az intezkedesre vale) jogosultsaganak megfeleloen a
KozgyOlest, mint donteshozO szervet vagy az Ogyvezeto szervet (Elnokseget) tajekortatni
es annak osszehivasat kezdemenyezni, ha arra szerez tudomast, hogy

a) a szervezet mukodese soran olyan jogszabalysertes vagy a szervezet erdekeit
egyebkent sillyosan serto esemeny (mulasztas) tortent, amelynek megszuntetese vagy
kovetkezmenyeinek elharitasa, illetve enyhitese az intezkedesre jogosult vezeto szery
donteset teszi szuksegesse;

b)vezeto tisztsegviselok felelosseget megalapozo teny merult fel.
D)A donteshozo szervet (KozgyCilest)vagy az ugyvezeto szervet (Elnokseget) a

felugyelo szery inditvanyara - annak megteteleta szarnitott harminc napon belul -
intezkedes celjabOl ossze kell hivni. E hataridO eredmenytelen eltelte eseten a
donteshozo szery es az Ogyvezeto szery osszehivasara a felOgyelo szery is jogosult.

E) Ha az arra jogosult szery a torvenyes mCikodes helyreallitasa erdekeben szijkseges
intezkedeseket nem teszi meg, a felLigyelo szer y koteles haladektalanul ertesiteni a
torvenyessegi ellenorzest ellato szervet.(Ectv.41. §)
(F)A felOgyelabizottsagi tagsagi jogviszony az elfogadassal jon letre.
(G)A felugyelabizottsagi tagsag megszCinesere a vezeto tisztsegviseloi megbizatas

megszCinesere vonatkozo szabalyokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felugyelobizottsagi
tag lemondd nyilatkozatat a jogi szernely vezeto tisztsegviselojehez intezi.(Ptk. 3:26. §
(4)-(5)-bek.)

A feliigyelobizottsag milkodese

A felugvelobizottsag tadiainak felelossege

A felLigyelabizottsagi tagok az ellenorzesi kotelezettseguk elmulasztasaval vagy nem
megfelelo teljesitesevel a jogi szernelynek okozott karokert a szerzadesszegessel okozott
karert yak) felelasseg szabalyai szerint felelnek a jogi szennellyel szemben.(Ptk. 3:28. §)

33



• A Szovetseg erdekeinek megOvasa caljabOl Ogyvezetese mLikodesenek
ellenorzese, melynek tapasztalatairol a Kozgyulesnek szamol be (Ptk.3:26.§ (1)
bek.)

• ad- hoc vagy tervezett m6don ellenorzi a BPSZ miikOdeset es gazdalkodasat,
Ennek soran:

• a vezeto tisztsegviseloktol jelentest, tajekortatast vagy felvilagositast kerhet, a kart
informaci6 nem tagadhat6 meg,

• a szervezet munkavallaloitol tajekortatast vagy felvilagositast kerhet,
• a BPSZ konyveibe es irataiba betekinthet, azokat megvizsgalhatja, azokr61

masolatot kerhet az igy atadott anyagokat kOtelesek bizalmas anyagkent kezelni.
• az FB Elnoke, ill. helyettese a BPSZ minden szervenek Cilesein alland6

meg hivottkent, tanacskozasi joggal reszt vehet;
• az intezkedesre jogosult vezeto szervet tajekortatja, es annak osszehivasat

kezdemenyezi, ha arrOl szerez tudomast, hogy:
• A BPSZ mukOdese soran olyan jogszabalysertes vagy a szervezet erdekeit

egyebkent sOlyosan serto esernany (mulasztas) tortent, amelynek megszOntetese
vagy kOvetkezmenyeinek elharitasa, illetve enyhitese az intezkedesre jogosult
vezeto szery dOnteset teszi szliksegesse;

• a vezeto tisztsegviselok felelOssaget megalapozo teny merOlt fel;
• osszehivja az intezkedesre jogosult vezeto szervet (KozgyCiles, Elnokseg), ha

annak osszehivasara az FB inditvanyara, annak megteteletal szamitott harminc
napon belul nem kerult sor;

• haladektalanul ertesiti a torvenyessegi ellenorzest ellato szervet, ha az Elnokseg
vagy a Kozgyules a torvenyes milkOdes helyreallitasa erdekeben szukseges
intezkedeseket nem teszi meg;

• negyedevenkent ellenorzi a penzugyi tevekenyseg szabalyainak betartasat, a
BPSZ vagyonaval tOrteno gazdalkodast;

• es ellenorzi a BPSZ tagjainak es azok tisztsegviseloinek jog- es alapszabalyszerii
mukodeset.

• A felligyelobizottsag kOteles a Kozgyules, mint a BPSZ. donteshozo szerve ele
kerulo eloterjeszteseket megvizscialni, es ezekkel kapcsolatos allaspontjat a
donteshoz6 szery ijlesen ismertetni

• .A felOgyelObizottsag a jogi szemely irataiba, szarnviteli nyilvantartasaiba,
konyveibe betekinthet, a vezeto tisztsegviseloktol es a BPSZ. munkavallalOit61
felvilagositast kerhet, a BPSZ fizetesi szamlajat, penztarat, Ortekpapir- es
aruallomanyat, valam int szerzodeseit megvizsgalhatja es szakertovel
megvizsgaltathatja.

• .A felOgyelobizottsag hatarozatait a jelenlevok szotObbsegevel hozza. A letesito
okirat ennel alacsonyabb hatarozathozatali aranyt eloirO rendelkezese
semmis.(Ptk. 3:27. §)

2.5.) ELLENORZESI CSOPORT
A BPSZ Ellenorzesi Csoportja (tovabbiakban Kontroll Csoport) az Elnok kozvetlen
alarendeltsegeben mOkOdo szervezeti egyseg. Feladatat az OPSZ Etikai es Szolgalati
Szabalyzata, Polgaror Alapismereti Szakmai Jegyzet rendelkezeseinek betartatasa
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erdekeben letja el. Ennek soran a tagegyesuletek szolgelatellatesanak jog-, szak-, es
szabelyszertliseget, kulturaltsaget, biztonsagossagat, annak mennyiseget es minoseget
ellenorizni es segiteni hivatott szervezet. Munkajat a tagegyesuletek szuverenitesanak
figyelembe vetelevel koteles vegezni.
Jogosult a tagegyesulet szabalyszegese eseten vizsgalatot folytatni es javaslatot tenni az
ElnOksegnek, illetve a Kozgyillesnek.

2.5.1. A Kontroll Csoport letszama tizenegy f6. Vezetojet az ElnOk bizza meg Os hivja
vissza. Tagsaga az Elnok Os az Kontroll Csoport vezetojenek kozOs egyetertese alapjan
kerul kivalasztesra. A tagsagi viszonyhoz a tagegyesulet elnOksegenek velemenyet
elozetesen ki kell kerni. A Kontroll Csoport vezetoje megbizatasanak megszunese eseten
az Elnok elsosorban a Kontroll Csoport tagsegabol bizza meg az Oj vezetot. Az Cij vezeto
megbizasahoz az Kontroll Csoport tagjainak tObb mint felenek az egyetertese szukseges.

2.5.2. A Kontroll Csoport Ogyrendjet maga, a szolgalatellatasat az Elnokkel kozOsen
hatarozza meg.

2.5.3. A Kontroll Csoport vezetoje a Kontroll Csoport tevekenysegerol, valamint a felfedett
jelensegekrol, esemenyekrol, tapasztalatokrOl az ElnOknek szarnol be.
2.5.4. Kontroll Csoport vezetoje, illetoleg tagja csak a BPSZ tagegyesuletenek tagja lehet.
A Kontroll Csoport tagja nem lehet az ElnOkseg tagja.

2.5.5. A Kontroll Csoport vezetoje a BPSZ kinevezett tisztsegviselaje, aki nem lehet az
Elnokseg illetve az FB tagja, Os aki nem min6s01 vezeto tisztsegviselonek.

2.6.) A BPSZ VEZETOTISZTSEGVISELOI
A/ELNOK:
A BPSZ egyszernelyi felelos, valasztott vezetoje. Osszefogja es irenyitja az Elnokseg
mukodeset Os munkajat, onallOan, altalanos hateskorben kepviseli a BPSZ -t, gyakorolja
a munkaltatoi jogokat a BPSZ alkalmazottai felett.

Elnok a Kozgyules tervezett napirendi pontjaira vonatkozo tervezetet a meghivO
kikUldeset megelozoen kOteles kikuldeni a Tagegyestjletek reszere azzal, hogy arra a
kezhezveteltol szamitott 6 napon belul eszrevetelt tehetnek Os a KOzgytliles napirendi
pontjara javaslatot tehetnek.
Mindazon ugyekben onalloan donthet, amelyekre a Kozgytliles vagy az ElnOkseg
felhatalmazza.

Az Elnok jogosult:
• a KOzgyulest Os elnoksegi Lilest bermikor osszehivni.
• a kiadasok szamlait ellenOrizni,
• megbizOlevelet kiadni,
• kezelni az egyesulet penzeszkOzeit, ennek kereteben utalvenyozesi jogkOrt

gyakorolni,
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• vezettetni a penztarkonyvet,
• vezettetni az egyesulet iratait, beveteli Os kiadasi bizonylatait,
• vezettetni a BPSZ tagnyilvantartasat,
• vezettetni a KOzgyulesi Os Elnoksegi Hatarozatok Tarat.
• tagegyesOleti egyeztet6 f6rumot Osszehivni.
• kozbiztonsagi, bun- es baleset megelozesi kozponti akciOt elrendelni.

Az Elnok koteles elkesziteni a BPSZ egyesulesi jogrOl, a kozhasznu jogallasr61, valamint
a civil szervezetek miikodeserol Os tamogatasard sz616 torvenyben meghatarozott
beszamolOt Os a KOzgyCilesnek eloterjeszteni.

Intezkedeseit a KozgyCiles, illetve az Elnokseg dOntese alapjan kell megtennie, dOntes
hianyaban pedig a BPSZ erdekeivel osszhangban kell eljarnia.

Az Elnok onalloan kepviseli a BPSZ-t.

Tartos (legalabb tizenot naptari napot meghaladO akadalyortatasa eseten) az altalanos
elnokhelyettes kepviseli a BPSZ-t az Elnok altal adott koz- vagy teljes bizonyit6 erejil
maganokiratba foglalt meghatalmazas alapjan, az abban foglalt rendelkezesek szerint.

B/ELNOKHELYETTESEK:
Az ElnOk akadalyortatasa eseten helyettesitik az Elnokot Os funkciojuknak megfeleloen
ellatjak mindazon feladatokat, amelyekkel az Elnok allanclo vagy eseti jelleggel nnegbizza
oket.

C/ALELNOKOK
Az AlelnOkok a BPSZ tevekenysegenek szakteruleti felelasei. Az Elnok
alarendeltsegeben Os iranyitasa mellett szervezik az ElnOkseg munkajat, iranyitjak Os
vezetik a BPSZ funkci6juk szerinti munkaszervezetet, szakterijletukhoz tartoz6 kabinetek
m kOd eset

A vezeta tisztsegvisela, illetve az ennek jelolt szemely koteles valamennyi Orintett
kozhasznO szervezetet elazetesen tajekortatni arr61, hogy ilyen tisztseget egyidejuleg
mas kozhasznO szervezetnel is betOlt.

A Szovetseg tisztsegviselai:
FB ELNOKE
A 2.4. pontban irtaknak megfeleloen latja el a hataskOrobe tartozo feladatokat.

ELLENoRZESI CSOPORT VEZETOJE
Felelos iranyitOja az ellenorzesre feljogositott szervnek a 2.5. pontban irtak szerint.

• barmilyen mas elonyben reszesul, illetve a megkotendo jogugyletben egyelokent
erdekelt.
Nem min6s01 elonynek a BPSZ, mint kOzhasznii szervezet cel szerinti juttatasai
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kereteben a barki altal megkotes nelkul igenybe veheto nem penzbeli szolgaltatas,
illetve a BPSZ altal tagjanak, a tagsagi jogviszony alapjan nyOjtott, letesitO
okiratnak (Alapszabaly) megfelelo cel szerinti juttatas.

2.7.) A BPSZ KEPVISELETE ES JEGYZESE
A BPSZ torvenyes kepviseletet az Etna, mint vezeto tisztsegviselo latja el.

Az elnok, mint vezeto tisztsegviselo kOteles a Szovetseg jogszabalyban eloirt adatait a
Fovarosi Torvenyszeknek bejelenteni.

A BPSZ - t harmadik szemely fele az Eine* egy szernelyben altalanos modon, onallOan
kepviseli, illetve az altala irasban meghatalmazott vezeto tisztsegvise16(k)
kepviseli(k).(Ptk.3:29. §)

2.8.) KOTELEZETTSEGVALLALAS ES UTALVANYOZAS
2.98.1. A BPSZ neveben, a terhere kOtelezettsegvallalast jelento barmilyen alakisagO es
tartalmu szerzodest, illetoleg jognyilatkozatot — ide ertve kulonosen a bankszamla feletti
rendelkezest is — az Eine* OnallOan, egyedul jogosult alairni.

2.9.8.2. Az ElnOk tartOs, legalabb tizenot napon tali akadalyortatasa eseteben az
altalanos elnokhelyettes a gazdasagi-Ogyviteli alelnOkkel egylittesen irhat ala az Elniik
altal adott meghatalmazas alapjan es annak keretei kozOtt.
2.9.8.3. Az utalvanyozas reszletes rendjet az Elnokseg altal megallapitott Penzkezelesi
Szabalyzat tartalmazza.

3.) A BPSZ TAGSAGA
3.1.) A BPSZ TAGSAGI JOGVISZONY KELETKEZESE ES MEGSZUNESE
A rendes tagsag feltetelei:
A taqsaqi jogviszony keletkezese 
(1)A BPSZ tagsag, az alapitast kOvetoen a belepesi kerelemnek az Elnokseg altali

elfogadasaval keletkezik.
(2)A tagok szemelyere vonatkozo adatok nem nyilvanosak.(Ptk. 3:29. §)

A BPSZ tagja Budapest Fovaros kozigazgatasi teruleten szekhellyel rendelkezo polgaror
egyesulet lehet.(Potv.7.§ (4) bek.)
Azon, az illetekes birOsag altal nyilvantartasba vett, jogi szernelyiseggel rendelkezo
polgaror egyesulet kerheti felvetelet, aki:

• polgaror egyesuletkent a BPSZ Alapszabalyaban meghatarozott rendes tagsag
felteteleinek megfelel;

• irasban nyilatkozik, hogy elfogadja a mindenkor hatalyos, a polgararsegrol szolO
tOrveny rendelkezeseit, az OPSZ es a BPSZ celjait, alapszabalyat es egyeb
szabalyzatait;
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• irasban nyilatkozik, hogy tagjai 18. eletevuket betOltott, cselekvokepes Os bantetlen
eloeletu szemelyek, akik nyilatkozatukkal onkent vallaljak szemelyes
kOzremCikOdokent a polgarori es/vagy OnkOntes ttlizolt6 szolgalat ellatast. Tovabba
nyilatkozik arrOl is, hogy a polgaror tevekenyseget folytat6 tagjai magukra nozve
kotelezonek ismerik el az OPSZ altal kiadott etikai Os szolgalati szabalyzat
rendelkezOseit; az onkentes tOzoltOi tevekenyseget folytat6 tagjai pedig az
OnkOntes tuzoltoi szaktevekenyseg ellatasaval osszefuggo rendelkezeseket illetve
14-18 eletev kozotti bijntetlen, alapfok6 iskolai vegzettsOggel rendelkez6
termOszetes szemelyek (Ptk.2:11.§), akiknek a tOrvenyes kepviseloje irasban
hozzajarult a Potv.9/A §(2)bekezdeseben meghatarozott kiegOszito polgaror
feladatok vegzesehez.;

• felveteli kerelmevel egyidejuleg a BPSZ Oita' eloirt adatokat Os dokumentumokat a
tagegyesijlet elnOke Oital hitelesitett masolatban eljuttatja a BPSZ Gazdasagi-
Ogyviteli Kabinet rOszere, igy kijlonosen:

• birOsagi nyilvantartasba vetelrol sz6I6 jogerOs vegzest;
• penzintezeti folyOszarn la szerzodest;
• alapszabalyat;
• tag nyi Ivantartasat;
• alairasi cimpeldanyt;

Os amennyiben a tagegyesulet rendelkezik:
• a tagegyesulet mtlikodesi teruleten illetOkes megyei/f6varosi rend6r-

fokapitanysaggal, a telepulesi onkormanyzattal megkotott irasbeli
egyOttmCikodesi megallapodast,

Az ElnoksOg hatarid6 tuzesevel felhivhatja a kerelmezat a fent felsorolt dokumentumok
hianyanak pOtlasara.
A Szovetseg mukadesi teruletOn szOkhellyel rendelkezo polgaror egyesulet felvetele a
Szovetsegbe nem tagadhat6 meg, ha a polgaror egyesulet magara nezve kotelezonek
elfogadja a Szovetseg alapszabalyat. A tagfelveteli kerelem vonatkozasaban annak
beerkezeset koveto harminc napon belul a Szovetseg elnoksege dont. POtv.7.§ (5) bek.)

A tagfelveteli kOrelmet Os annak mellekleteit megvizsgalva dOnt az Elnokseg a tagsagi
jogviszony (felvetel) targyaban Os tesz javaslatot az OPSZ Elnoksege fele, az OPSZ
tagfelvetel targyaban.
A SzOvetsegi tagsag a belepesi kerelemnek az Elnokseg altali elfogadasaval
(elnoksegi hatarozat meghozatalanak idopontjaval) keletkezik. (Ptk. 3:67. § (1) bekezdes)
A SzovetsOg tagjai szervezeti jogukat kepviselOik Citjan szemelyesen vagy a kOpviselojuk
altal adott szabalyszeru (kOz- vagy teljes bizonyit6 erejil maganokiratba foglalt)
meghatalmazassal ellatott meghatalmazott Citjan gyakorolhatjak.
A tagsagi jogok forgalomkeptelenek Os nem orokolhetoek. (Ptk. 3:65. § (1)-(2)-(3)
bekezdes).
A SzOvetseg minden tagja koteles az Alapszabalyban meghatarozott tagi kOtelezettsegek
teljesitesere Os nem veszelyeztetheti a SzOvetseg celjanak megvalositasat, a Szovetseg
tevekenyseget (Ptk. 3:66. § (1)-(2) bekezdOs).
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Kateles a kozgyulesi es elnoksegi hatarozatokat, elnoki donteseket betartani, valamint
aktivan reszt venni a Szovetseg munkajaban, elasegiteni a kittlizOtt colok megvalositasat,
a feladatok vegrehajtasat.
A tagok — a tagdij fizetesen tul — a SzOvetseg tartozasaiert sajat vagyonukkal nem
felelnek. (Ptk. 3:65. (4) bekezdes)
A tagot — kiveve a kulOnleges jogallas0 tagot - egyenlo jogok illetik meg es egyenlo
kOtelezettsegek terhelik.(Ptk.3:65.§ (2) bek.)
Feladatai torvenyes ellatasa soran, vagy tagsagi viszonya miatt elszenvedett jogsorelenn,
joghatrany eseten jogvedelem illeti meg.
A tag tagsagi jogait kepviselojen keresztul gyakorolhatja (Ptk. 3:65. § (3) bek.)
A tagsagi jogok forgalomkeptelenek es nem orokOlhetok. (Ptk.3:65. § (3) bek.)
A tagok - a tagdij megfizetesen tOI - az egyesulet tartozasaiert sajat vagyonukkal nem
felelnek. (Ptk.3:65. § (4) bek.)

A tagegyesuletek a BPSZ-en belul azonos jogokkal rendelkeznek, amelynek keretei
kozOtt:

• tevekenysegOket a BPSZ altal Iefektetett iranyelvekkel es ajanlasokkal
osszhangban onalloan, sajatos lehetasegeiknek megfeleloen maguk hatarozzak
meg;

• feladataikat a helyi onkormanyzatokkal, rend6ri szervekkel es egyeb egyOttmilikOdO
szervezetekkel osszehangoljak;

• szervezeti rendjOket es szabalyzataikat - a jogszabalyok keretei kOzott - a BPSZ
es az OPSZ Alapszabalyaval, valamint egyeb szabalyzataival osszhangban maguk
hatarozzak meg;
• reszt vesznek a BPSZ munkajaban.

A tagegyesuletek hozzajarulnak ahhoz, hogy az egyesliletOk adatait, valamint tagsagukat
a BPSZ nyilvantartasba vegye. Kotelezik magukat arra, hogy a felmer016, BPSZ-t Orinto
valtozasokrol a BPSZ-t haladektalanul ertesitik, tovabba tevekenyseguket az Elnokseg
altal eloirt mOdon dokumentaljak. A tagsagi viszonyrOl a BPSZ ElnOksoge tanusitvany allit
ki, valamint a tagegyesOlet jogosult a „BPSZ tagegyesillete" elnevezes hasznalatara.

3. A tagsagi viszony megszunese
Megsziinik a tagsagi viszony:
A tagegyesulet kilepesevel (Ptk.3.68.§ (1) bek.a)pont)
A tag tagsagi jogviszonyat a BPSZ Elnokehez (kepviselojehez) intezett irasbeli
nyilatkozattal barmikor indokolas nelkOlmegszCintetheti. (Ptk. 3:68. § (2) bek.)
3.3.1.A kilepesi szandekot (tagsagi jogviszonyrol lemondo nyilatkozat) az Elnoksegnek
kell irasban bejelenteni hatarido megjelolesevel. Az ElnOkseg a kOvetkez6 Kozgytiilesen
tajekortatja a jelenlevoket a Iemondott tag szemelyer61.

A kilepo tagegyesulet kOteles - a kilepesi nyilatkozat megtetelevel egyidejtlileg — a
BPSZ-szel megfeleloen elszamolni, igy:
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• kOteles megfizetni a kilepese napjaig az esetleges tagdijhatralekat,
• koteles az altala atvett, a BPSZ tulajdonat kepeza ingosagokat

visszaszolgaltatni, illetve azokrOl szarnot adni, azok hianya eseten annak
erteket megteriteni.

Felmondassal (Ptk.3.68.§ (19 bek. b) pont)

A tag tagsagi jogviszonyat harmincnapos hataridovel, irasban felmondja az Elnokseg,
amennyiben az Alapszabalyban eloirt tagdijfizetesi kotelezettsegenek, illetve a Kozgyules
altal eloirt egyeb tagsagi felteteleknek mar nem felel meg.
A felmondasr61 az Elnokseg dont. (Ptk. 3:69. §)
Az Elnokseg neveben az ElnOk a tagdij fizetesi kotelezettseg lejartat kovetaen egy even
belul ketszeri, bizonyithat6 mOdon megkuldOtt, a Kozgyules altal meghatarozott tagsagi
dij fizetesere vonatkozO irasbeli fizetesi felszOlitast kuld a fizetesi kOtelezettseget nem
teljesito tag reszere. Ebben pOtbefizetesi hataridot tuz, valamint a jogkovetkezmenyekre
tOrteno figyelmeztetest is alkalmaz, hogy amennyiben a tag a felsz6litasban megjelolt
pOthataridoben fizetesi kotelezettsegenek nem tesz eleget (vagyis nem fizeti be a
Szovetseg penztaraba/bankszamlajara a tagdijat, Ogy hatarozataval felmondja a tag
tagsagi jogviszonyat.
Amennyiben a tag a felszOlitasban megjelolt pOtbefizetesi hataridot is elmulasztja, Ogy az
EinOkseg a mulasztO tag tagsagi jogviszonyat felmondja. A felmondas az elmulasztott
hatarnapot kOveto h6nap utols6 napjara szOlhat.
A parto16 tag eseteben ertelemszerCien az elOzoekben irt felmondasi eljarast kell
alkalmazni.
Az Elnokseg felmondhatja azon rendes tagnak a tagsagi jogviszonyat is, aki ket Ovet
meghaladO idotartamban, a SzOvetseg munkajaban onhibajabol nem vesz reszt, a
Szovetseg altal meghatarozott feladatokat nem teljesiti, az erre vonatkozO
jogkovetkezmenyekre tor-tent') figyelmeztetest is tartalmazo irasbeli felhivast kovetoen
sem. A felmondas a masodszori felszOlitas kezhezvetelet koveto hOnap utolso napjara
szOlhat.
Az Elnokseg felmondja azon tag tagsagi jogviszonyat is, akinek az egylittmilikOdesi
megallapodasat a Budapesti Rend6r-fokapitany felmondta.
Az elnOkseg felmond6 hatarozataval szemben a tagot jogorvoslati jog illeti meg jelen
Alapszabalyban irtak szerint.
A tagdij megfizetesenek elmulasztasa, illetve a Szovetseg tevekenysegeben val6
reszvetel elmulasztasa csak abban az esetben eredmenyezheti a tag tagsagi
jogviszonyanak felmondasat, ha a kotelezettseg elmulasztasa a tagnak felrohatO, azaz
sajat hibNara (onhiba) vezetheta vissza.

3.3.3. Amennyiben a tagegyesulet jogut6d nelkul megsziinik(Ptk.3:68.§ (1) bek. d) pont)
feloszlik-mas szervezetbe beolvad.
3.3.4. A tagegyesulet kizarasaval,(Ptk.3:68.§ (1) bek.c) pont) amennyiben a tagegyesijlet
szovetsegi tagsagbOlered6 kotelezettsegeit sillyosan megserti

Az Elnokseg kizarja a BPSZ tagegyestiletei
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• azt a tagegyesiiletet, amely a BPSZ j6 hirnevet veszelyezteti, a BPSZ nevevel,
a polgaror, illetoleg onkentes tkoltOi tevekenysegre vonatkoz6 jogszabalyi
rendelkezeseket szandekosan megserti, illetve a BPSZ celjait es feladatait
tevekenysegOvel veszelyezteti;

• aki a Szovetseg Alapszabalyat vagy kozgyulesi hatarozatat bizonyithatOan,
sOlyosan vagy ismetelten, legalabb harom izben megserti; (Ptk. 3:70. § (1) bek.)

Ezen szankcionalt magatartasok elkovetese eseteben a Szovetseg a kizarason kivul mas
iogkOvetkezmenyt nem alkalmaz. 

3.3.5. A Sztivetseg az elOzo pontban irt legsOlyosabb fegyelmi vetsegek tekinteteben az
Elnokseg — barmely szovetsegi tag vagy szovetsegi szer y kezdemenyezesere — a taggal
szemben un. kizarasi eljarast folytat le.(Ptk.3:70.§(2) bek.)

Az Elnakseg eljaras ala vont szovetsegi tagot irasban, igazolhatO mOdon ertesiti a
meginditott eljarasr61, mellekeli a kizarasi eljaras meginditasara (kizarasara) iranyulO
inditvanyt es annak meglete eseteben, az alatarnasztasaul szolgalo rendelkezesere
bizonyiteko(ka)t. Az Ortesitesben tajekortatja arr61, hogy az ertesites tudomasszerzesetal
szamitott nyolc naptari napon belul eloteriesztheti vedekezeset es megjelolheti a
vedekezeset alatarnaszt6 bizonyiteko(ka)t, illetoleg azon figyelmezetest, hogy e hatarido
lejartat kOvetoen az Ogy targyalasra hatarnapot tuz, valamint azt, hogy a rendelkezesere
6116 dokumentumok alapjan fogja meghozni donteset.

Az ertesitest igazolhatO m6don, az erintett tag altal megadott e-mail elerhetosegre kell
megkuldeni azzal a megjegyzessel, hogy annak elolvasasat kOvettien azonnal, de
legkesobb harom napon belul kOldjon igazolast a kuldemeny Os annak tartalmanak
megismereserol. Amennyiben a tag nem kuld az ertesitesrol e-mail visszaigazolast, illetve
azon tag reszere, aki nem adott meg e-mail elerhettiseget vagy hataridoben nem igazolta
vissza az Ortesites megismereset (az e-mail Cizenet olvasasat), annak elsObbsegi, ajanlott
postai kuldemenykent kell az ertesitest Os annak esetleges mellekleteit megkuldeni,
avagy szemelyes kezbesites Otjan atadas-atvetel igazolasaval kell atadni az ertesitest Os
annak esetleges mellekleteit.
A visszaigazolast (atveteli elismervenyt), az ajanlott szelvenyt a Szovetseg
adminisztraciOjanak papir alapon is dokumentalnia kell.
A kizarasi inditvanyt targyal6 Ciles(ek)re (kizarasi targyalas) az erintett tag kepviselojet
meg kell hivni Os ott m6dot kell adni reszere, hogy amennyiben a vizsgalat soran
tenyek, uj bizonyitekok mehilnek fel, akkor azokra ott szoban vagy irasban reagalhasson,
szObeli, irasbeli eszrevetelt tehessen, tovabba a vedekezesere adott eszreveteleket
megismerhesse, azokra reflektalhasson.
Az eljaras ala vont kepviseloje eszrevetelt tehet a targyalason elhangzottakra, kerdest
intezhet a targyalason meghallgatott szernelyhez, inditvanyozhatja mas szernely
meghallgatasat vagy mas bizonyitek beszerzeset.
A tag az eljarasban szabalyszerCi meghatalmazassal igazolt jogi kepviseltit igenybe vehet,
de a vizsgalatot lefolytato szery a tag kepviselojet szemelyes megjelenesre Os
nyilatkozattetelre kotelezheti.

41



A targyalasrOl jegyzokonyvet kell felvenni. A jegyzokonyv tartalmazza:
• az eljaro szery nevet,
• az Ogy targyat Os az Ogyirat szamat,
• az eljaras ala vont tag nevet Os szekhelyenek cimet, valamint kozlese alapjan

egyeb elerhetOsegi adatait,a kepviselOjenek nevet Os elerhetosegeit,
• az eljarasi cselekmenyben erintett tag kepviseleteben eljaro szemely jogaira es

kOtelezettsegeire valO figyelmeztetes megtOrtentet,
• az eljarasban meghallgatott tanuk nevet Os cimet,
• az ugyre vonatkozO lenyeges nyilatkozatokat es megallapitasokat, eszreveteleket,
• a jegyzokonyv keszitesenek helyet es idopontjat.

A jegyzokonyvet az eljaro szemelyek (Elnokseg jelenlevo tagjai, a vizsgalat ala
vont tag kepviseleteben eljaro szemely es annak esetleges jogi kepviseloje es a
jegyzokonyv vezetoje irjak ala.
Az eljarasi cselekmenyben erintett szemely indokolt kerelmere a nyilatkozatat,
vallomasat vagy azok egy reszet a jegyzokonyv sz6 szerint tartalmazza. A szO
szerint jegyzokOnyvezes elutasitasat a hatarozat indokolasaban meg kell okolni.

A tag ellen inditott eljarasban meghozott hatarozatot irasba kell foglalni Os indokolassal
kell ellatni.

A hatarozatnak tartalmaznia kell: 
• az eljaro szery nevet,
• az Ogy szamat,
• az eljaras ala vont tag nevet Os szekhelyenek cimet, kepviseloje nevet Os cimet,
• az ugy targyanak megjeloleset,
• az eljaro szery donteset, tovabba
• a loirosagi fe101vizsgalat eseten annak lehetosegere torteno utalast tartalmazo

tajekortatast, valamint a hatarozat indokolasakent
• a megallapitott tenyallast es az annak alapjaul elfogadott bizonyiteko(ka)t, a

felhozott, de elvetett indltvany(oka)t, az inditvany elutasitasanak okanak
megjelolesevel.

A hatarozatot a taggal igazolhatO modon kOzolni kell. (Ptk. 3:70. § (1)-(2)-(3) bekezdes)
A kizarasi eljarast lefolytatO szer y az eljarast megszOnteti, ha:

• az eljaras ala vont megszOnt, vagy
• tagsagi viszonya egyebkent megszOnt,
• a cselekmeny nem szolgalati/etikai normaloa Otkozo,
• megallapitast nyer, hogy a cselekmenyt nem kovette el az eljaras ala vont tag

vagy nem nyert bizonyitast a kizarasra iranyulo inditvany.

42



Az Elnokseg (vezeto tisztsegviselok) es a bizottsagok tagjai tekinteteben a Kozgyules
folytatja le a tisztsegbol vala visszahivasi eljarast, melynek soran a KOzgyilles
vizsgalobiztost valaszt, aki ertelemszertlien a fent irt eljarasi rend alapjan es a szerint
koteles a vizsgalatot lefolytatni es javaslatot tenni a Kozgyules fele. A vizsgalat ale vontat
e pont szerinti jogok es kotelezettsegek illetnek meg.
A kizarasi illetoleg tisztsegbol val6 visszahivasi eljarast annak meginditasatol szamitott
hatvan napon belul le kell folytatni.
A tisztsegbol valO visszahivasi eljarast fel kell fuggeszteni, ha:

• a felelosseg megallapitasat, vagy annak kizarasat mas hatOsag elott folyamatban
levo eljaras befolyasolja;

• az eljaras ala vont ismeretlen helyen, tartOsan kulfOldtin tartOzkodik, tartOs
lefolyasu betegsegben szenved, vagy egyebkent tartosan akadalyortatva van.

A kizarasi (fegyelmi) eljaras ale vont tagegyesuletet irasban, igazolhato mOdon
figyelmeztetni kell az ellene inditott eljaras meginditasard, valamint megilleti az a
jog, hogy vedekezeset az Elnoksegi elott eloadhassa, a vedekezeset alatamasztO
bizonyitekokat eloterjeszthesse. A Kontroll Csoport elotti vizsgalati szakaszban is
az Orintett tagegyesuletet ertesiteni kell a vizsgalat meginditasarol azzal, hogy
vedekezeset es vedekezeset alatamaszto bizonyitekokat Kontroll Csoportnak az
ertesites kezhezveteletol szamitott nyolc naptari napon belul eloterjesztheti.
Ugyanilyen modon kell megkuldeni vizsgalattal erintettnek a vizsgalat befejezeset
kovettien annak eredmenyerol, a Kontroll Csoport javaslatard szOIO
dokumentumot.

3.3.6.A tagsagi viszony megsztlinese nem mentesiti a tagegyesuletet a tagsaga
idejen keletkezett es tagsaga idotartamara vonatkozO vagyoni kotelezettsegek, igy:
a tagdijfizetesi kotelezettseg, az altala atvett felszerelesek, eszkozok, igazolvanyok
visszaadasanak maradektalan teljesitese alai.

A tagsagi viszony megszunesevel a tagsagi kOtelezettsegek megszunnek.

A tagsagi viszony megszunese a tagot nem mentesiti a tagsaga idejen keletkezett Os
tagsaga idotartamara vonatkozo vagyoni kOtelezettsegek, igy: tagdijfizetesi, a felajanlott
es lejart hatarideju vagyoni hozzajarulasi kOtelezettseg, az altala atvett eszkozOk
visszaadasanak maradektalan teljesitese al61.
Azon tag, akinek a tagsagi jogviszonya megszunt kOteles - a kilepesi nyilatkozat
megtetelevel, illetoleg a tagsagi jogviszonyt kizaro vagy felmondO hatarozat szabalyszeru
atvotelevel egyidejuleg - a Szovetseggel megfeleloen elszarnolni, igy:

• koteles megfizetni a kilepese napjaig keletkezett esetleges tagdijhatralekat,
• kOteles az altala atvett, a Szovetseg tulajdonat kepezo vagy birtokaban

(hasznalataban) levo ingosago(ka)t visszaszolgaltatni, illetve arral szarnot adni,
annak hianya eseten erteket megteriteni. Ennek elmaradasa eseten a
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Szovetseg jogosult a vissza nem adott ingosag(ok) erteke, a tartozas
megfizetese irant a volt taggal szemben jogi eljarast inditani.

3.3.7.A tagsagi jogviszony megsziinese idopontja:
• kizart/ felmondassal erintett tagegyesiilet eseteben a tagsagi jogviszony

akkor szunik meg, amikor a kizaraseta tagsagi jogviszonytmegszunteta kimond6
elnOksegi hatarozat joghatalyosan ervenybe lep, vagyis a tagegyesulet
kizarasara tagsagi jogviszonyara vonatkozo eljaras jogervenyesen, jogerosen
befejezest nyert;

• kilepo tagegyesulet eseteben a tagsagi jogviszony a kilepesi nyilatkozatban
szereplo idopontban szunik meg, illetve akkor, amikor konkret id6pont nem
kerult feltOntetesre, az frasbeli nyilatkozat SzOvetseg kepviseloje altali
atvetelenek napjan;

• tagegyesillet megszCinese eseteben, amikor a birOsag a tagegyesuletet a
nyilvantartasabOl torolte;

• a BPSZ megsziinese eseten, amikor a birosag a BPSZ-t a birOsagi
nyilvantartasbOltOrOlte. .

A tagsagi viszony megszCineset a tagnyilvantartasban rogziteni kell.

Az Elnokseg serelmezett hatarozata ellen a birosaghoz lehet jogorvoslattal elni a
hatarozat tudomas szerzesetol szamitott 30 napos jogveszto hataridon be101.
A BPSZ szervei altal hozott jog- vagy alapszabalyserto hatarozat megsemmisitese irant
barmely tagegyesulet - a hatarozat tudonnasara jutasatol szamitott harminc napos
jogveszto hataridoben pert indithat. A perinditas a hatarozat vegrehajtasat nem gatolja, a
birosag azonban indokolt esetben - a tag kerelmere - a hatarozat vegrehajtasat
felfuggesztheti. A per a tOrvenyszek hataskorebe tartozik.

3.3.8. A Szovetseg hatarozatainak birosagi feliilvizsgalata
A fe101vizscialat oka es a kezdemenyezesre jogosultaki 
A BPSZ tagja, a BPSZ vezeto tisztsegviseloje es felugyelobizottsagi tagja kerheti a
birOsagtol a tagok es a jogi szernely szervei altal hozott hatarozat hatalyon kiv01
helyezeset, ha a hatarozat jogszabalysertO vagy a letesitO okiratba Otkozik.(Ptk. 3:35. §)
A hatarozat hatalyon kiv01 helvezese iranti kereset
(1)A hatarozat hatalyon kiv01 helyezese irant attol az idoponttol szamitott harminc napon

belul lehet keresetet inditani a Szovetseg ellen, amikor a jogosult a hatarozatr6I tudomast
szerzett vagy a hatarozatrOl tudomast szerezhetett volna. A hatarozat meghozatalatol
szamitott egyeves, jogveszto hatarido elteltevel per nem indithato.
(2) Nem jogosult perinditasra az, aki a hatarozat meghozatalahoz szavazataval

hozzajarult, kiveve, ha tevedes, megtevesztes vagy jogellenes fenyegetes miatt szavazott
a hatarozat mellett.
(3) Ha a hatarozatot a Szovetseg vezeto tisztsegviseloje tarnadja meg, es a jogi

szennelynek nincs mas olyan vezeto tisztsegviseloje, aki a jogi szemely kepviseletet
ellathatna, a perben a jogi szemelyt a felOgyelObizottsag altal kijelolt felOgyelobizottsagi
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tag kepviseli. Ha a jogi szernelynek a felOgyelobizottsag valamennyi tagja felpereskent
perben all, a birOsag a jogi szemely perbeli kepviseletere ugygondnokot rendel ki.
(4) A hatarozat hatalyon kivul helyezese iranti per meginditasanak a hatarozat

vegrehajtasara halasztO hatalya nincs. A birosag indokolt esetben a felperes kerelmere a
hatarozat vegrehajtasat felfuggesztheti. A felfuggesztest elrendela vegzes ellen nincs
helye fellebbezesnek. A perben birosagi meghagyas nem bocsathatO ki.(Ptk 3:36. §)

3.3.9. A hatarozat hatalyon kivul helvezese
(1)Ha a hatarozat jogszabalyt sert vagy a letesito okiratba (Alapszabalyba) Otkozik, a

birOsag a hatarozatot hatalyon kivul helyezi es szukseg eseten uj hatarozat meghozatalat
rendeli el.
(2)A hatarozat hatalyon kivul helyezeset kimondo birOsagi itelet hatalya a hatarozat

felulvizsgalatanak kezdemenyezesere jogosult, de perben nem alto mas szemelyekre is
kiterjed.
(3) Ha a jogszabalysertes vagy a letesito okiratba CitkOzes nem jelentos es nem

veszelyezteti a jogi szemely jogszer0 mukodeset, a birOsag a jogsertes tenyet allapitja
meg.(Ptk.3:37. §)

4.) A TAGEGYESOLETEK
JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

4.1.) A TAGEGYESOLETEK JOGAI
4.1.1. A tagegyesuletek jogai egyenlok, Igy:

• reszt vehetnek a BPSZ tevekenysegeben (Ptk.3:65.§(1)bek.) rendezvenyein,
kezdemenyezeseiben , ennek kereteben:
• a Kozgyules hatarozatainak meghozatalaban (szavazhat);
• szobeli es irasbeli ajanlasokat, inditvanyokat, eszreveteleket, javaslatokat,

velemenyt terjeszthet elo a Szovetseg mukodesevel kapcsolatban;
• reszt vehet a Szovetseg szerveinek Olesein, a napirendi pontok

vonatkozasaban felszolalhat;
• ajanlasokat, inditvanyokat tehet a kOzgyales es az elnOkseg napirendi

pontjaira;
• kezdemenyezheti tiszteletbeli tag felvetelet;
• felvilagositast kerhet a Szovetseg tevekenysegerol, amelyre a SzOvetseg

tisztsegviseloi harminc napon belul kotelesek valaszt adni, irasbeli
felvilagositas keres eseten a valaszt irasban kell megadni reszere;

• barmely tag termeszetes szemely tagja tisztsegre jelolhet, tovabba barmely
tagegyesulet tagja jeltilhetO es megvalaszthato, amennyiben eseteben a
torvenyi es jelen Alapszabaly szerinti osszeferhetetlensegi es kizara kOrOlmeny
nem all fenn. A jeldesnel a tisztsegre vonatkozo osszeferhetetlensegi
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szabalyokat vizsgalni kell. A je101tnek irasban nyilatkoznia kell arrol, hogy az
adott tisztseg elvallalasa nem Otkozik jogszabaly vagy jelen alapszabaly
tilalmaba.

4.1.2 betekinthetnek a BPSZ irataiba, a kozgyulesi, valamint elnOksegi Olesek
jegyzOkOnyveibe, (emlekeztetoibe) azokrol feljegyzest keszithet vagy terites elleneben
masolatot kerhet;
4.1.3.reszt vehetnek - tanacskozasi, javaslatteteli joggal - az ElnOkseg es a bizottsagok,
kabinetek Olesein.
4.1.4. A tagegyesuletek tagjai reszt vehetnek a BPSZ altal szervezett kepzeseken,
szakmai tovabbkepzeseken.
4.1.5.Megilleti oket a jogvedelem, ha a feladatai soran jogserelem vagy joghatrany eri.
4.1.6..A BPSZ barmely szervenek jogserto vagy alapszabalyserto hatarozata ellen,.
hatarozat hatalyon kivul helyezese irant - a tudomasara jutastol vagy amikor a
hatarozatrOltudomast szerezhetett volna szamitott harminc napon belied - birosagi eljarast
kezdemenyezhet, keresetet indithat a Szovetseg ellen A hatarozat meghozatalat61
szamitott egy eves, jogveszto hatarido elteltevel per nem indithato. (Ptk. 3:36. § (1) bek.)
A perinditas a hatarozat vegrehajtasat nem gatolja, a birosag azonban indokolt esetben
— a tag kerelmere — a hatarozat vegrehajtasat felfuggesztheti. (Ptk. 3:36. § (4) bek.) A per
a tOrvenyszek hataskorebe tartozik.
4.1.7. A tagegyesuletek letrehozhatnak a gyermek- es ifjOsagvedelem, a baleset-
megelozes, a kabitOszer-megelozes, a rendori hivatas nepszerusitese, valamint a
szabadid6 hasznos eltoltese erdekeben IfjOsagi PoIgaror kezdemenyezeseket, amelyek
a helyi (telepulesi) szervezeti kereteken be101, annak iranyitasaval mukodnek.
4.1.8. Kerhetik a BPSZ-tol erdekeik kepviseletet, vedelmet, partner kapcsolatai
kialakitasahoz a BPSZ kozvetitoset, vitas ugyeikben kozbenjarasat.
4.1.9. Jogosultak penzugyi es/vagy eszkortamogatas keresere.
4.1.10. Mas tagokkal egyiitt (a tagok egyharmada) — irasban ok es a cel megjelolesevel
rendkivOli kozgyilles Os rendkivOli elnoksegi ales osszehivasat kezdemenyezheti,
4.1.11. a Szovetseg valamennyi szolgaltatasat, rendezvenyet igenybe veheti;

4.2.) A TAGEGYESULETEK KOTELEZETTSEGEI
A SzOvetseg tagja koteles jelen Alapszabalyban meghatarozott tagi kOtelezettsegek
teljesitesere es nem veszelyeztetheti a Szovetseg celjanak megvalOsitasat es a
SzOvetseg tevekenyseget. (Ptk. 3:66. §)

A tagok kOtelezettseqe
(1) A BPSZ tagja kOteles az alapszabalyban meghatarozott tagi kotelezettsegek

teljesitesere.
(2) A Szovetseg tagja nem veszelyeztetheti a BPSZ celjanak megvalositasat es az

Szovetseg tevekenyseget.(Ptk. 3:66. §)

• koteles a Kozgyules altal megallapitott eves tagsagi dijat hataridore hianytalanul
megfizetni;
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• koteles folyamatosan tevekenyseget vegezni a Szovetseg celjai Os feladatai
megvalOsitasa Ordekeben;

• koteles a tevekenysegere vonatkozo jogszabalyokban elairtakat maradektalanul
betartani;

• koteles a BPSZ Altai a hasznalataba Atadott vagyontargyakat a jo gazda
gondossagaval megovni, karbantartasard gondoskodni es azokat lehetosege
szerint gyarapitani;

• az altala hasznalatba vett vagyoni Orteket hordoz6 hasznalati targyak tekinteteben
jogi — polgari (karteritesi felelosseg) Os buntetojogi — felelosseggel tartozik;

• koteles a Szovetseg szellemisegehez es tagjahoz melto, tOrvenytisztel6
magatartast tanCisitani,

• magatartasaval vagy mulasztasaval nem veszelyeztetheti a Szovetseg celjanak
megvalOsitasat.

• A tagegyesulet - az onkentes jog- es szabalykovetes elven - koteles megtartani a
jogszabalyok rendelkezeseit, a BPSZ Alapszabalyaban Os egyeb bels6
szabalyzataiban a KOzgyules es az Elnokseg hatarozataiban, az OPSZ SzolgAlati
valamint Etikai Szabalyzatainak rendelkezeseiben elairtakat, tovabba koteles:

• feladatait lehetosegei Os legjobb tudasa szerint ellatni;
• a kozgyalesi Os elnoksegi hatarozatokban foglaltaknak eleget tenni;
• a birtokaba adott BPSZ tulajdonat kepezo vagyontargyakat a j6 gazda

gondossagaval megOvni, rendeltetesenek megfeleloen hasznalni, az
eloirt Os szukseges karbantartast elvegezni, s ezen kOtelezettsegek
megszegese eseten a keletkezett kart megteriteni, e vagyontargyak
hasznalataval osszefOggesben anyagi Os jogi felelosseget vAllalni;

• a Kozgyules Altai megallapitott tagsagi dijat befizetni;
• a BPSZ tagjahoz meltO magatartast taniisitani;
• szolgalatellatasat — annak megkezdesekor - a BPSZ Ugyeletnek

bejelenteni;
• a szolgalatellatas soran tortent On. rendkivuli esemenyt irasban jelenteni

a BPSZ Elnoksegenek haladektalanul, de legkesobb az esemenyt
bekovetkeztet kOveto huszonnegy gran belul;

• a BPSZ Egyseges Polgaror Informatikai Rendszer (EPIR) reszere
adatszolgaltatasokat teljesiteni, az EPIR-t az ott kert adatokkal teijes
koruen feltolteni es a valtozasokat haladek nelkul vegrehajtani;

• Os egyeb eloirt adatszolgaltatast teljesiteni, dokumentaciOs feladatainak
eleget tenni.

• tudomasul venni, hogy a BPSZ elnokseg kijelolheti azt a tagegyesOletet,
amelynek joga van hasznalatba venni a Budapesti Rendarfokapitanysag
tulajdonat kepezo es altala a keruleti rendorkapitanysagok reszere
atadott — a polgaror szolgalat ellatasat, a kozvetlen kommunikaciot
segit6 — Egyseges Digitalis RadiO TavkOzlo Rendszer (tovabbiakban:
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EDR keszulek) hirkozlesi eszkort, valamint elhet a kijeloles
visszavonasanak jogaval.

• eseti jelleggel, idolegesen az EDR keszCilek hasznalati joga gyakorlasat
atengedni a BPSZ javara az Alapszabaly 1.7. e) es p) pontjaban emlitett
kOzponti akci6k vegrehajtasahoz annak idOtartamara a BPSZ elnokenek
elrendelese alapjan.

5. ) A BPSZ GAZDALKODASA

A BPSZ a rendelkezesere alto vagyoni eszkozokkel, a KOzgyules altal jovahagyott
koltsegvetes szerint gazdalkodik.

A BPSZ a rendelkezesere alto vagyoni eszkozokkel 2011. evi CLXXV. tv . es a
350/2011(XII.30.) Kormanyrendelet valamint a kozpenzekbOl nyOjtott tamogatasok
atlathatosagarol sz6I6 2007. Ovi CLXXXI. torveny vonatkoz6 rendelkezesei szerint
gazdalkodik.

5.1. A BPSZ BEVETELEI
A BPSZ bevetele, vagyona a tagok altal befizetett dijakbol, termeszetes, jogi es nem jogi
szernelyiseggel rendelkezo szemelyek felajanlasaib61, hozzajarulasaib61, tamogatasaib61,
palyazati Oton elnyert osszegbol, valamint az OPSZ altal a torvenyben es az OPSZ
Alapszabalyaban meghatarozott tamogatasabol tevOdik ossze.

5.2. A BPSZ BEVETELEINEK FELHASZNALASA, NYILVANTARTASA

• A BPSZ gazdalkodo (vallalkozasi) tevekenysege nyornan letrejovo nyereseg
kizarOlag az Alapszabalyban meghatarozott celok, feladatok teljesitesere
hasznalhato fel.

• A BPSZ -nek, mint kOzhaszn6 szervezetnek a cel szerinti tevekenysegebol,
illetve vallalkozasi tevekenysegebol szarmaz6 beveteleit es raforditasait
elkulonitetten kell nyilvantartani.

• MegszCines eseten a BPSZ tartozasainak kiegyenlitese utan fennmaradt
vagyonr61 a KOzgyilles dont.

• A BPSZ ElnOksege mindenkor a hatalyos penzugyi - szarinviteli jogszabalyok
rendelkezesei szerint gazdalkodik a jovahagyott kOltsegvetese alapjan.

• A BPSZ kOteles BPSZ mCikodesi, vagyoni, penzugyi es jovedelmi helyzeterol
sz616 beszamol6 es kOzhasznusagi mellekletet elkesziteni. A BPSZ eves
kOzhasznusagi mellekletebe barki betekinthet, illetoleg arrol sajat kOltsegere
masolatot keszithet.

A beszamol6 az eves beszarno16 keszitesenek kotelezettsegere, letetbe helyezesere es
kozzetetelere vonatkoz6 szamviteli szabalyok alkalmazasat nem erinti.
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A BPSZ a kozhasznO jogallasanak megszunesekor kOteles esedekes kortartozasait
rendezni, illetoleg kOzszolgaltatas ellatasara iranyulo szerzodesebol &ado
kotelezettsegeit idOaranyosan teljesiteni.
A BPSZ mukodesenek adatait, a mar altala nyOjtott es igenybe vett szolgaltatasain WI, az
igenybe veheto szolgaltatasokat (a szolgaltatasok igenybe vetelenek lehetsages madjat)
valamint a vagyoni, penzOgyi es jovedelmi helyzetere vonatkozo beszamolot es annak a
kozhasznO mellekletet - Kozgyules altal tortent elfogado hatarozat utan tizenot napon
beliil - a sajat hivatalos honlapjan is nyilvanossagra hozza.

5.3. A BESZAMOLASI SZABALYOK

A konyvvezetes nyilvantartasi szabalyai
(1) A Szovetsegnek az alapcel szerinti (ezen belul kozhaszna) tevekenysegelool, illetve

a gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegebol szarmaz6 beveteleit es koltsegeit, raforditasait
(kiadasait) elkulonitetten kell nyilvantartani.

(2) A Szovetseg, mint civil szervezet nyilvantartasaira egyebekben a rea iranyadO
konyvvezetesi szabalyokat kell alkalmazni, azzal, hogy kOzhasznO jogallas0 szervezet
kizarolag kettos konyvvitelt vezethet.(Ectv.27. §)

A beszamolasi szabalyok
1) A BPSZ civil szervezetkent a mukodeser61, vagyoni, penzligyi es jOvedelmi

helyzeterol az uzleti ev konyveinek lezarasat kOvetoen az uzleti ev utolso napjaval, illetve
a megszCines napjaval, mint merlegfordulOnappal a jogszabalyban nneghatarozottak
szerint koteles beszamolot kesziteni.

2)A SzOvetseg eseteben az uzleti ev azonos a naptari &val. A merleg fordulonapja -
a megszunest kiveve - december 31.

3)A beszamolo formajat a BPSZ altal folytatott tevekenyseg, az eves osszes bevetel
(az alapcel szerinti tevekenyseg as a gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseg osszes
bevetelenek) nagysaga, valamint a konyvvezetes mOdja hatarozza meg. (Ectv.28. § (1)-
(3) bek.

4) A civil szervezet konyvvezetese - a beszamolasi kOtelezettseg fuggvenyeben - a
kett6s konyvvitel rendszereben, magyar nyelven, forintban tortenhet.

5) A civil szervezet beszamoloja tartalmazza:
a)a merleget (egyszenhitett merleget),
b)az eredmenykimutatast (eredmanylevezetest),
c)kettos konyvvitel eseteben a kiegeszito mellekletet.
6) A civil szervezet koteles a beszannolOjaval egyidejCileg kozhasznusagi mellekletet is

kesziteni.
7) A kettos konyvvitelt vezeta kozhasznO szervezet kiegeszito mellekleteben be kell

mutatni a tamogatasi program kereteben vegleges jelleggel felhasznalt osszegeket
tamogatasonkent. Tamogatasi program alatt a kOzponti, az Onkorrnanyzati, illetve
nemzetkozi forrasbol, illetve mas gazdalkodOtol kapott, a tevekenyseg fenntartasat,
fejleszteset celzO tamogatast, adomanyt kell erteni. Won kell megadni a kiegeszito
mellekletben a tamogatasi program kereteben kapott visszatentendo (kOtelezettsegkent
kimutatott) tamogatasra vonatkozO, elobbiekben reszletezett adatokat.
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8) A kett6s konyvvitelt vezeto kozhasznu szervezet kiegeszito mellekleteben be kell
mutatni a szervezet altal az Cizleti evben vegzett fabb tevekenysegeket es programokat.

9)A kOzhasznOsagi mellekletben be kell mutatni a szervezet altal vegzett kOzhasznu
tevekenysegeket, ezen tevekenysegek f6 celcsoportjait es eredmenyeit, valamint a
kozhaszn6 jogallas megallapitasahoz szukseges 32. § szerinti adatokat, mutat6kat.

10) A kozhasznOsagi melleklet tartalmazza a kozhasznO cel szerinti juttatasok
kimutatasat, a vezeto tisztsegviseloknek nyujtott juttatasok osszeget es a juttatasban
reszes016 vezeto tisztsegek felsorolasat. (Ectv.29. § (1)-(7) bek.)

11)A Szovetseg koteles a jovahagyasra jogosult testiilet (KOzgytliles) altal elfogadott
beszarnolOjat, valamint kOzhasznCisagi mellekletet - kotelez6 kOnyvvizsgalat eseten a
konyvvizsgalOi zaradekot vagy a zaradek megadasanak elutasitasat is tartalmazO
fuggetlen konyvvizsgalOi jelentessel egyijtt - az adott uzleti ev merlegfordulonapjat kovet6
otOdik h6nap utolso napjaig letetbe helyezni es kozzetenni, kotelez6 kOnyvvizsgalat
eseten ugyanolyan formaban es tartalommal, mint amelynek alapjan a konyvvizsgalO a
beszamolot felulvizsgalta.

12)A BPSZ az 11) bekezdes szerinti kotelezettsegenek a civil szervezetek birosagi
nyilvantartasard es az ezzel Osszefijggo eljarasi szabalyokrol szolo torvenyben
meghatarozott mOdon tesz eleget.

13) A letetbe helyezett beszamolOt, valamint kozhasznusagi mellekletet a civil
szervezetek birOsagi nyilvantartasarOl Os az ezzel osszefuggo eljarasi szabalyokr61 szoIO
torvenyben meghatarozott modon kell kozzetenni, valamint adatainak lekerdezeset a Civil
InformaciOs Portal szamara lehetove kell tenni.

14)A BPSZ sajat honlappal rendelkezik,igy a kozzeteteli kOtelezettsege kiterjed a
beszamoI6, valamint kozhaszniisagi melleklet sajat honlapon torten6 elhelyezesere is. A
Szovetseg a sajat honlapon kozzetett adatok folyamatos megtekinthetoseget legalabb a
kozzetetelt kovet6 masodik uzleti evre vonatkozO adatok kozzeteteleig biztositja.

15)A BPSZ tudomasul bir arrOl a jogszabalyi rendelkezesrol, hogy ha a SzOvetseg a
beszamolOval, valamint kOzhasznOsagi melleklettel kapcsolatos 11)-13) bekezdes szerinti
kOtelezettseget elmulasztja es azt egy even belul nem pOtolja, a birOsag torvenyessegi
ellenorzesi eljaras lefolytatasa celjabOl ertesiti az Ogyeszseget.

16)A Szovetseg beszamolOjara egyebekben a szamvitelrol szOI6 tOrveny, valamint az
annak felhatalmazasa alapjan kiadott kormanyrendelet elOirasait kell alkalmazni.(Ectv.30.
§ (1)-(5) bek.)
5.4. EGYEB, A GAZDALKODASSAL KAPCSOLATOS
RENDELKEZESEK

A BPSZ a letesito okirataban (Alapszabalyaban) meghatarozott cel megvalositasa
Ordekeben vagyonaval onallOan gazdalkodik

1.A BPSZ tartozasaiert sajat vagyonaval felel. Tagjai - a vagyoni hozzajarulasanak
megfizetesen tul - a tartozasaiert sajat vagyonukkal nem felelnek. (Ect.17.§ (1)-(2) bek.)
2.MegszCines eseten a BPSZ tartozasainak kiegyenlitese utan fennmaradt vagyon
sorsarol a Kozgyules dont.
3.A BPSZ ElnOksege munkajanak Os gazdalkodasa szakszerusegenek,
torvenyessegenek biztositasa erdekeben - mellekfoglalkozasban, vagy masodallasban,
vagy vallalkozasi szerzodessel - szakert6t alkalmazhat.
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4. A BPSZ a letesito okiratban meghatarozott cel szerinti tevekenyseget (a tovabbiakban:
alapcel szerinti tevekenyseg) - ideertve a kozhasznO tevekenyseget is - folytathat es -
celja megvalOsitasa gazdasagi felteteleinek biztositasa erdekeben - gazdasagi-
vallalkozasi tevekenyseget is vegezhet, amennyiben ez az alapcel szerinti tevekenyseget
nem veszelyezteti.
5.A BPSZ csak olyan m6don vehet fel hitelt es vallalhat kotelezettseget, amely nem
veszelyezteti az alapcel szerinti (kozhasznO) tevekenysegenek ellatasat es mukOdesenek
fenntartasat. (Ectv.17. §(3)-(4) bek.)
6. A BPSZ, mint kOzhasznO szervezet gazdalkodasara vonatkozo kulonOs szabalyok:

(a)A Szovetseg, mint kozhaszn6 szervezet a gazdalkodasa soran elert eredmenyet
nem oszthatja fel, azt letesito okirataban meghatarozott kozhasznu tevekenysegere kell
forditania. .(Ectv 42. § (1) bek.)

(b)A kozhaszn6 szervezet a vezeto tisztsegviselot, a tamogatOt, az onkentest, valamint
e szernelyek 'cozen hozzatartozOjat - a bark' altal megkotes nelkul igenybe veheto
szolgaltatasok, illetve az egyesOlet altal tagjanak a tagsagi jogviszony alapjan nyujtott,
letesito okiratnak megfelelo juttatasok kivetelevel - 661 szerinti juttatasban nem
reszesitheti.(Ectv 42. § (2) bek.)

(c) A BPSZ, mint kozhasznO szervezet barmely cel szerinti juttatasat - a letesito
okiratban meghatarozott szabalyok szerint - palyazathoz kotheti. Ebben az esetben a
palyazati felhivas nem tartalmazhat olyan felteteleket, amelyekbal - az eset Osszes
korijImenyeinek merlegelesevel - megallapithato, hogy a palyazatnak &ore
meghatarozott nyertese van (szinlelt palyazat). .(Ectv. 43. §(1) bek.)

(d)Szinlelt palyazat a cel szerinti juttatas alapjaul nem szolgalhat.(Ectv. 43. §(2)- bek.)
(e)A BPSZ.,mint kozhaszn6 szervezet valt6t, illetve mas hitelviszonyt megtestesito

Ortekpapirt nem bocsathat ki.
(f) A Szovetseg gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegenek fejlesztesehez kOzhasznu

tevekenyseget veszelyezteta mertekCi hitelt nem vehet fel.(Ectv. 44. §(1)-(2) bek.)
(g) A BPSZ.koteles a beszamol6 jOvahagyasaval egyidejuleg kozhasznOsagi

mellekletet kesziteni, amelyet a beszamolOval azonos modon koteles javahagyni, letetbe
helyezni es kozzetenni.(Ectv. 46. § (1) bek.)

(h)A BPSZ. beszamolOjaba, kOzhasznusagi mellekletebe barki betekinthet, Os abbol
sajat kOltsegore masolatot keszithet.( Ectv.46. § (2) bek.)

5.5.) TAGDIJ

A vaqvoni hozzajarulas kotelezettsege
A SzOvetseg tagja a tagsagi jogok keletkezesenek eseteben koteles a BPSZ reszere
vagyoni hozzajarulast teljesiteni. A SzOvetseg reszere teljesitett vagyoni hozzNarulast
vagy annak erteket nem lehet visszakovetelni. (Ectv.9. § (1) bek.)
A vaqvoni hozzajarulas tarqva es merteke 
(1) A tag altal a BPSZ rendelkezesere bocsatott vagyon penzbol es nem penzbeli

vagyoni hozzajarulasbol allhat. .(Ectv. 3:10. § (1) bek.)
(2) Nem penzbeli vagyoni hozzajarulaskent a tag dolog tulajdonjogat vagy vagyoni

ertekii jogot ruhazhat at a jogi szernelyre.(Ectv. 3:10. § (2) bek.)
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5.5.1. A tagegyesiiletek a Kozgyules Altai megallapitott tagdij fizetesevel jarulnak hozza
a BPSZ mCikOdesehez. A tagdij megfizetese a szavetsegi tagsaggal jaro jogok,
lehetasegek es elonyok biztositasanak alapfeltetele.

5.5.2. A tagdij mindenkori eves merteket Os annak esedekesseget a KozgyCiles allapitja
meg jelen Alapszabalyban meghatarozottak szerint:

• A tagdijat utOlag esedekes m6don kell a tagegyesuleteknek megfizetni.

• A BPSZ a tagegyesuletek fele a szamviteli szabalyoknak megfelelo, az
aktualis negyedev utolsO napjan az Orszagos Polgaror Szovetseg
rendszereben nyilvantartott polgaror igazolvanyok figyelembe vetelevel
allit ki szamlat, amelyet a tagegyesulet koteles annak kezhezveteletol
szamitott 8 naptari napon be101 megfizetni a BPSZ szamlajara /vagy BPSZ
hazipenztaraba.

• A tagletszarnot az Egyseges Polgaror Informacias Rendszer (EPIR) adatai es az
Orszagos Polgaror Szlivetseg rendszereben nyilvantartott polgaror igazolvanyok
alapjan allapitja meg a BPSZ Gazdasagi-Ugyviteli Kabinetje es ez kepezi a
tagdijszamitas alapjat.

A tagegyesuleti letszamba a tagegyesOleti parto16 es tiszteletbeli tagok nem
szamithatoak be.
• BPSZ tagdijanak osszege a kovetkezok szerint szarnitando:

1.800.- Ftiev (450.- Ft/negyedev) tagegyestileti polgariir rendes tag eseten,
az IV, polgaror tagok( 14-18.6v kozottiek) eseteben nulla Ft/f6

A BPSZ-hez tartoz6 tagegyesulet kotelessege az EPIR-be bevinni a rendes polgaror
tagjai nevsorat.

A BPSZ tagegyesuletenek kotelessege az egyesuleti nevsor naprakesz vezetese, az
adatbevitel es adattorles vegrehajtasa. A BPSZ az EPIR adatbazis alapjan allapitja meg
a tagegyesulet Altai fizetend6 tagdij osszeget.

Azon polgarorok eseteben, akik tObb polgaror egyesuletnel tagok a BPSZ tagegyesuleti
tagdij csak az On. anyaegyesOlet figyelembe vetelevel kerul megallapitasra es
felszamitasra.

A tagdij befizetosenek legalabb harminc naptari napot meg haladO kesedelme eseteben a
tagdijat be nem fizeto tagegyesOlet sem anyagi, sem eszkortamogatasban, a targyevben
mar nem reszesulhet.

5.5.3.  Az adomanyqviiites szabalvai

Szovetseg javara adornanygyujto tevekenyseg folytathato. Ectv.24. §
A Szovetseg neveben vagy javara tOrten6 adomanygyajtes nem What az

adomanyozok, illetve mas szemelyek zavarasaval, a szemelyhez fuz6d6 jogok es az
emberi meltosag serelmevel (Ectv.25. § (1) bek).
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A Szovetseg neveben vagy javara torteno adomanygyajtes csak a civil szervezet
irasbeli meghatalmazasa alapjan vOgezheto. (Ectv.25. § (2) bek.)

A Sztivets6g, mint civil szervezet reszOre juttatott adomanyokat az adomanyoz6
nyilvantartasaba beallitott konyv szerinti, ennek hianyaban a szokasos piaci aron kell
nyilvantartasba venni.(Ectv.26. §)

6.) A BPSZ MUKODESEVEL KAPCSOLATOS IRATAIBA
ToRTENO BETEKINTES

6.1. A BPSZ Elnoksege kOteles olyan nyilvantartas vezetesOrol gondoskodni, amelybol a
dOntesre jogosult szery dontesenek tartalma, idopontja es hatalya, illetve a dOntest
tamogatOk Os ellenzok szamaranya megallapithato. A donteseket az Elnokseg irasban
kozli az erintettel, illetve hivatalos honlapjan (www.bpsz.hu ) nyilvanossagra hozza.
A BPSZ szervei altal meghozott hatarozatot igazolhato m6don a hatarozattal erintett altal
megadott e-mail elerhetosegi cimre azzal megjegyzessel kell megkOldeni, hogy annak
elolvasasat kOvettien azonnal, de legkesobb harom napon belul kuldjOn visszaigazolast
a hatarozat Os annak tartalmanak megismereseral. Amennyiben a hatarozattal erintett
nem kuld visszaigazolast, illetve azon hatarozattal erintett reszere, aki nem adott meg e-
mail elerhetoseget vagy hataridaben nem igazolta vissza az e-mail Ozenet olvasasat,
annak elsobbsegi, ajanlott, tertivevenyes postai kUldemenykent kell a hatarozatot
megkuldeni.

A hatarozatokrOl a BPSZ Elnoksege a 2011. Ovi CLXXV torvOnynek megfelelO
nyilvantartast (KOzgyCilesi Os ElnOksegi Hatarozatok Tara) vezet.
A BPSZ mukodesOvel kapcsolatosan keletkezett iratokba - a szemblyhez fuzado jogok
vedelmenek figyelembevetelevel - barki betekinthet.

Az iratokba tortOno betekintesre a BPSZ szekhelyen, 9.00 - 16.00 bra kozott kerulhet sor.
A kOrt iratokrol irasbeli kerelemre a BPSZ ugyviteli szervezete masolatot keszit, melynek
koltsegtentOsere igenyt tarthat.

A betekinto szemelyerol - amennyiben ehhez frasban hozzajarul -, a betekintes
idopontjarol, az atadott iratok felsorolasard nyilvantartast kell vezetni. A kozhasznd
szervezet mukodesenek, szolgaltatasa igenybe vetele mOdjanak, beszamoloi kozlesenek
nyilvanossagard (Iratbetekintesi Szabalyzat) rendelkezni kell.

7.) A BPSZ MEGSZUNESE

A BPSZ megszCinik, ha
a)a BPSZ egy masik polgaror Szovetseggel egyesul (osszeolvad, beolvad) (Ptk.3:83),
b)a legfobb szerve kimondja megszOneset
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c)a birOsag feloszlatja,
d) a tOrvenyessegi ellenorzesi eljaras eredmenyekeppen a birOsag megsztlinteti vagy
megallapitja megszuneset,
e)a fizeteskeptelensege miatt indult eljarasban a birOsag megszunteti,
es a BPSZ-t, mint egyesuletet a nyilvantartasbol torlik.

A b)-e) pontokban foglalt esetekben a BPSZ jogutOd nelkul sztlinik meg. A b) pontban
foglalt esetben vegelszamolasi eljarast, a c)-d) pontokban foglalt esetekben pedig
kenyszer-vegelszamolast kell lefolytatni.

A BPSZ kOzgyulese, mint legfobb szerve nem donthet a BPSZ feloszlasarol, ha a BPSZ-
szel szemben lefolytatott vegrehajtas eredmenytelen volt vagy a BPSZ
fizeteskeptelenseget a birOsag megallapitotta.

A BPSZ Alapszabalya vagy torveny, illetve a KozgyLiles eltero rendelkezese hianyaban
a jogutod nelkul megszLint BPSZ - hitelezoi igenyek kielegitese utan - megmaradt
vagyonat az egyestilesi jogrOl, a kozhasznO jogallasrOl, valamint a civil szervezetek
milikodeser61 es tamogatasarOl sz616 torvenyben meghatarozott celra kell forditani es az
ott megjelolt m6don kell nyilvanossagra hozni.

A SzOvetseg, mint egyesOlet nyilvantartasbol vale) torlesere az egyesulet nyilvantartasba
vetelere vonatkozO szabalyokat kell megfeleloen alkalmazni.

A BPSZ megszunese eseten a hatalyos Ptk es az Ectv. vonatkozo rendelkezeseit kell
alkalmazni

8.) ZARO ES ERTELMEZO RENDELKEZESEK
Jelen Alapszabalyban a napokon naptari napokat kell erteni es a szerint kell szarnolni.

Jelen Alapszabaly szerint igazolhatO m6don torteno kezbesitesnek az alabbi esetek
minOstilnek:
A tag altal megadott e-mail elerhetOsegi cimre tOrteno elektronikus level megkuldese
azzal megjegyzessel, hogy annak elolvasasat kovetoen azonnal, de legkesobb ket
napon beliil kOldjOn olvasasi visszaigazolast az uzenet es annak tartalmanak
megismereserol.
Amennyiben a tag nem kiild olvasasi visszaigazolast az e-mail Cizenet elkuldeset
koveto harom napon beltil, illetve azon tag reszere, aki nem adott meg e-mail
elerhetoseget, annak elsobbsegi, ajanlott, postai kijIdernenykent kell a meghivot es az
irasbeli eloterjesztes(eke)t megkiildeni,avagy szemelyes kezbesites tjtjan kell teljesiteni
a kezbesitest, az atadas-atvetel bizonyithat6 (irasbeli) dokumentalasaval.

8.1. Minden, itt nem szabalyozott kerdesben az ervenyes jogszabalyok rendelkezesei
szerint kell eljarni, igy jelen Alapszabalyban nem szabalyozott kerdesekben kulonosen a
Polgari TorvenykOnyvrol, az egyesiilesi jogrol, a kOzhasznO jogallasrol, valamint a civil
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szervezetek mukodeserol es tamogatasarol szolo jogszabalyok rendelkezesei az
iranyadoak, annak keretei kbzbtt a Kozgyules barmely kerdesben hatarozatot hozhat.

8.2.A BPSZ Alapszabalya a jogszabalyokkal es az Orszagos Polgaror SzOvetseg
Alapszabalyaval osszhangban kerult megalkotasra.

8.3.A jelen, modositott es egyseges szerkezetbe foglalt Alapszabalyt a KozgyOles
Budapesten, .2017. mojus 07. napjan fogadta el.

8.4.Kardos Pal, mint a BPSZ elnoke igazolom, hogy ezen okirat egyseges szerkezetbe
foglalt szbvege megfelel a letesitO okirat (Alapszabaly) mbdositasok alapjan kialakult
hatalyos tartalmanak.

8.5.Az egyseges szerkezehli okiratban CAMBRIA bettlitipussal doltbetas formazassal
piros szinnel jelblve  kerOlt megjelolesre, hogy az egyseges szerkezetili okirat
elkeszitesere a letesito okirat mely pontjanak valtozasa adott okot.

•:=.\v01.
	 i?

Bud a pest, 2017. majus 07. napjan.

E livr.n15;5'

1. :9/	 R (.) k
Alulirottak igazoljuk, hogy elOtifink mint tanuk elott, Kardos Pal, mint a BPSZ • lnoke sajat
kezuleg irta ala a gepelt neve fble nevet.

ElOttOnk, mint tanuk elott: 

1. Nev: 0.1_ Me..--	 (P,4:	 . ( . r . , . -1- ) 	 2. N ev . bDzyl k_i0loJe- •SZTI--(- 1)„tlo L<_v.(s,-(1) k_,,,a_ Ni N kJ pe
I

Lakcim:  (or t	 961---P--)'(c• 	 (A\A  ((s Lakcim 2120 c.)\_11,,katc-t&:)_(, Lt)-12 ,J-t-'.1- ii`JC)1 i (A • 1

Ka rkIti
.`"
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Fovarosi Torvenyszek
14.Pk.61.176/1993/55.

A DOKUMENTUMOT

ELEKTRONIKUS AlAiRASSAL LATTA EL

FOVAR051 TORVENYSZEK

1

A Fovarosi Torvenyszek a Budapesti Polgaror Szovetseg, mint kerelmez6
valtozeisbejegyzesi iigyeben meghorta az alabbi

V EGZEST:

A birosag elrendeli a 01-02-0005573. torvenyszeki nyilvantartasi szam alatt bejegyzett
szervezet nyilvantartott adatai alabbi valtozasainak atvezeteset:

1. Az alapszabaly modositasanak kelte: 
Torolye: 2016. aprilis 13.
Bejegyezve: 2017. mnjus 7.

Jelen vegzes ellen fellebbezesnek helye nines.

A vegzes vagy annak meghozatala alapjaul szolgalo eljaras, illetve a kerelemhez mellekelt
iratok jogszabalyba titkozese miatt az agyesz, valamint az, akire a vegzes rendelkezett 
tartalmaz — a rendelkezes 6t erinto reszere vonatkozoan — pert indithat a szervezet ellen a 
vegzes hatalyon kiviil helyezese irant a szervezet szekhelye szerint illetekes torvenyszek elott.
A per meginditasanak jelen vegzes orszagos nevjegyzekben torten6 kozzetetelet61 szamitott
hatvan napon ball van helye. A hatarido elmulasztasa jogvesztessel jar.

A birosag jelen vegzest az orszagos nevjegyzekben kozzeteszi.

INDOKOLAS

A kerelmezo szervezet 54. sorszam alatt elOterjesztett beadvanyaban a targyi szervezet
vonatkozasaban valtozasbejegyzesi kerelmet nyitjtott be.

A kerelem, illetve mellekletei a Polgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torvenynek
(Ptk.), az egyestilesi jogrol, a kozhaszn6 jogallasrol, valamint a civil szervezetek mukodeserol
es tamogatasarol szolo 2011. evi CLXXV. torvenynek (Ectv.), valamint a civil szervezetek
birosagi nyilvantartasarol es az ezzel osszetliggo eljarasi szabalyokrol szolo 2011. evi
CLXXXI. torveny (Cnytv.) rendelkezeseinek megfelelnek.

A birosag a Cnytv. 37.§ (1) bekezdese Altai felhivott Cnytv. 30.§ (1) bekezdese alapjan a
rendelkez6 reszben foglaltak szerint hatarozott.

A birosag a fellebbezes kizarasarol es a perinditas jogarol a Cnytv. 46/A.§ (1)-(2)
bekezdeseiben foglaltak szerint rendelkezett. A birosag jelen vegzest a www.birosag.hu
weboldalon a civil szervezetek/"Civil szervezetek nevjegyzeke" kereso feliileten teszi kozze.

Budapest, 2017. julius 6.

dr. Mik6 Sandor s.k.
birosagi titkar

A kiadmany
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