
A
M a gy a'', o 

ł;;: :;í::' 
t s zo l g ú l a t

Módosításokkal Egységes
Szeľkezetbe Foglalt

r
ALAPSZABALYA

''Tuitio fidei et obsequium paupeľum''



2

Bevezető

A Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szuverén Ispotályos Szent János Lovagrend (röviden
Máltai Rend) segélyszervezetei aviläg 110 országában tevékenykednek. Szervezetünk
karitatív munkáját Magyarországon akarja korszeľíí formában kifejteni a Máltai Rend
Segélyszolgálataként, együttmiĺkiĺdve a helyi szövetséggel, a Magyaľ Máltai Lovagok
Szcivetségével (röviden MMLSz) a Rendi Codex V. fejezet 239. cikkelyének megfele-
lően.

A Magyar Máltai Szeretętszolgálat Egyesület (a továbbiakban ,,MMSz'' vagy ,,Egyesti-
let'') elnevezésben a ,,ľĺ4titai'' sző a több mint 900 éves Rendre utal, amely krisztusi
szellembęn betegeket ápol, szegényeket gondoz és egyéb karitatív tevékenységet vé_
gęz.

1. $ A szervezet neve és székhelye

1.1 A szervęzet nevę:
Magya r Máltai Szeľetets zolgáiat Egyesület

Rövidített neve:
MMSz

l.2. A szervęzetjogi személy.

1.3. Az MMSz székhelye: 1125 Budapest, Szaľvas Gábor út 58_60.

l.4. Az MMSz jelvénye: vörös pajzsban fehér mźitai kereszt

1.5.

2.1.

A jelvény viselésének jogát a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége /MMLSz/
elnökének javaslatára a}ĺĺźńtai Rend adományozza, amely eztvissza is vonhat-
ja.

2. s A szervezet célja és feladatai

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fęladata, hogy segítséget nyújt
son a szükségben lévőknek, betegeknek, öregeknek, fogyatékkal élőknek, hát-
rányos helyzetűeknek, hajléktalanoknak, szegregált közösségeknek, męnękül-
teknek, zarándokoknak, valamint katasztrófák és háborus események źidozata-
inak, ezért a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló,
az A|apszabćiy 2.3.-2.4. pontjában rłjgzített alapcél szerinti (közhasznú) tevé_
kenységeket végzi.
Ezt olyan személyek összefogásával végzi, akik a római katolikus vallás és a
Máltai Rend szellemében önkéntesen egytittműködnek e feladatok teljesítésé-
ben.
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Eznemzźrjaki, hogy az MMSz főállású munkatársakat alkalmazzon.

2.2. Az MMSz tevékenysége közhasznri és jótékony célú.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyestilet az egyesülęti cél megvalósításá-
val közvetleniil összefüggłj gazđasźlgi tevékenység végzésére jogosult, gazda-
sági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az a|apszabályban meg-
hatźlrozott alapcéljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszé|yeztefue
jogosult végezni.

Gazdálkodása során elért ęredményét nem osztja fel, azt a létęsítő okiratában
me ghatáro zott közhas znú tęv ékeny s é gére ford ítj a.

2.3. Az MMSz źital végzett, közfeladatok, és ezekhez kapcsolódó közhasznű tevé-
kenységei

2.3.l. Egészségügyi tertiletén

Közfeladat:

a

A lakosság egészségi źil.apotźnak javítása, a jobb életminőség elősegítése,
az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés
1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyről _ továbbiakban Eüt. 141.$
(I), (2)a, (3)a,e,g, (4)b,c; 144.$ (l)-(2);
Népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek meg-
e|ozése, intézményrendszer; egészségfejlesztési, egészségvédęlmi, beteg-
ségmegelőzési, győgyitő és orvosi rehabilitációs szolgáltatások

- Eüt. 3s.$ (1)-(2); 36.$ (l); 1a1.$ (4)b,c
Egészségügyi alapellźĺásl egészséges életmód segítését célző szol'gźitatár
sok - 20lI. évi CLXXXIX törvény Magyarorszátg helyi önkormányzatai-
ról -továbbiakban: onkt. 13.$ (1)a; 23.$ (5)9.

a

o

E közfeladatok ellátásához kapcsolódó kcizhasznú tevékenységek fęlsorolását az l. sz
me 1 l ék l et tartalmazza.

2.3.2. A család- és gyermekvédelem területén és a szociális ellátások teriiletén:

Közfeladat
A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ę||túćlsa - a gyeľmek
családban történő nevelkedésének elősegítésę' a gyeľmek veszélyezteteÍt-
ségének megelőzése és megszüntetése érdekében - 1997. évi XXXI tör-
vény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról _ továbbiakban
Gyvt. 14.$ (l)-(3), 1s.$ (2)-(3);17.$ (l)b,c,g-j;
Gyermekj óléti és gyermekvédelmi szo|gáItatźlsoVęllátások _ Önkt. l 3 . $
(1) 6,8;23.$ (5)10, 11;

o
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E közfeladatok e||tttásźlhoz kapcsolódő közhasznú tevékenységek felsorolását az l. sz.
me 1 l ékl et tartalmazza.

2.3.3. Köznevelés teriiletén

Közfeladat:

o

o

o

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédęlmi szolgźitatźtsoVellátások _
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról -
továbbiakban: Szt. 59.$ - 85C.$;

Szociális ellátások biztosítása _ Szt. 59.$ - 85C.$; 86.$; 88.$-90.$; Önkt. -
23.5 ()4.

Köznevelési intézmény a|apitása és fenni'artása-2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről - továbbiakban Kt. 2.$ (1)' (3)a)
Általános iskolai, gimnáziumi, szal<középiskolai, szakiskolai, nemzetiségi
nevelés_oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok kerętében
folyó nevęlés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő
nevelés, fejlesztő nevęlés-oktatás, pedagógiai szakszolgźllati feladat, a töb-
bi gyeľmekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése_oktatása,
azoknak a sajátos nevelési igényiĺ gyermekeknek, tanulóknak az ővodai,
iskolai, kollégiumi ę||źltása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem fog-
Ia|koztathatók együtt, a gyeľmekgyógytidtilőkbęn, egészségügyi intézmé_
nyekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt állő
gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagó-
giai-szakmai szo|gźitatás _ Kt. 4.$ (1) a)-u)
Óvodai ellátás - onkt. 13.$ (l)6; 23.$ (5)10.

a

a

E közfeladatok ę|lźtźlsźlhoz kapcsolódőközhasznú tevékenységek felsorolását az l. sz.
melléklet tarta|mazza.

2.3.4. Kultuľális területęn:

Közfeladat:

Kulturális szol'gźůtatźls, nyilvános könyvtźri ęll'źlté's biztosítása, ťtlmszín-
hźn, ęli5adó_művészeti szęwezetttmogatźlsa, a kulturális örökség helyi vé-
delme, a helyi közmiivelődési tevékenység támogatź'ria_ Önkt. 13.$ (1)7;
23.$ (4)r6

E közfeladatok ellátásához kapcsolódőközhasznú tevékenységek felsorolását az l. sz
mę 1 l ékl et tarta|mazza.

o

MMSz egységes szeĺkezetű alapszabály 20l8. 05. 26
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2.3.5. A kultuľális ĺirökség megóvása, műemlékvédelem teľiiletén

Közfeladat:

o A kiemelt kulturális örökség védelme - Önkt. 23.s ę)I7.
o A helyi közmiĺvelődési tevékenységtámogatása, a kulturális örökség helyi

védelme _ Önkt. 23.$ (5)13.
o Az épített köľnyezet alakítás és védelme - 1997. évi LXXVIII. törvény az

épített környezet alakitźsáról és védelméľől - továbbiakban: Épt. 57lA. $
(2)

E közfeladatok ellźúásához kapcsolódőközhasznú tevékenységek felsorolását az l. sz.
mel l éklet tartalmazza.

2.3.6. Környezet- és tęrmészetvédelem tertiletén:

Közfeladat:

A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természęt védelmével kapcsola-
tos ismeretek oktatása _ 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről -
továbbiakban Termvédt. 64.$ 1.

Helyi környezet- és természetvédelem; hulladékgazdźikodás _ Öntt. t:.5
(1)11,19.

E közfeladatok ęllátásźlhoz kapcsolódő közhasznú tevékenységek felsorolását az l. sz.
mel lékl et tarta|mazza.

2.3.7. A hátrźnyos helyzetii csopoľtok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
teľületen

Közfeladat

Hajléktalanná vźůt személyek ellátása és rehabilitźrciőja, megelőzés bizto-
sítása _ onkt. 13.s (1)l0; 23.$ (5)l2.
Hajléktalan ellátás - onkt. 23.$ (4)18.

E közfeladatok ęllátásához kapcsolódó kĺizhasznú tevékenységek felsorolását az I. sz.
mel léklęt tartalmazza.

o

a

MMSz egységes szerkezetű alapszabáIy 20l8' 05. 26
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2.3.8. Nęmzeti és etnikai kisebbségekkel és határon túli magyarsággal kapcsolatos
teľületen

Közfeladat:

Nemzetiségi feladatokat ellźttő l más szeľvtől áwett intézmény fenntartása,
érdekképviseleťesélyegyenlőség; kulturális autonómia megerősítésére ön-
szęw ezodés szęrv ezéséneVmiĺködtetésének támog atźsa; nemzetiségi kö-
zösséghez kötődő kultuľális javak megőrzése _ 2011. évi CLXXIX. tör-
vény a nęmzetiségek jogairól - a továbbiakban: Nemzt.ll5.$ a)-i)

E közfęladat ellátásélhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységek felsoľolását az I. sz.
mel l éklet tartalmazza.

2.3.9. Spoľt és iĘúsági tevékenység teľĹiletén:

Közfeladat:

o

o Az egészséges életmód és a szabadidőspoľt gyakorlása feltételeinek meg-
teľemtése; sportťrnanszirozźls; a gyermek- és ifiúsági sport, a hátrányos
he|yzetu társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok spoľtjának támo-
gatźsa - 2004. évi I. törvény a sportról _ továbbiakban: Spoľtt. 49.$ c)-e);

i)-k)
KeľĹileti spoľt és szabadidősport támogatása, ifiúsági tigyek _ Önkt. 23.$
(s)17;13.$ (1)1s.

a

E ktizfeladatok e|lźltźlsźlhoz kapcsolódőközhasznú tevékenységek felsoľolását az l. sz.
mel l éklet tarta|mazza.

2.3.l0. Katasztrófa-ęlhárítás, áľ_ és be|viz védelem terülętén

Közfeladat:

Polgári védelem, katasztrófavédelęm, helyi közfoglalkoztatźs _ Önkt. 13.$
(r)tz.
A helyi biztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok _ Önkt. 17.$
(1)

Kataszttőfźl<ra történő felkészülés, akatasztrófák elleni védekezés és hely_
reállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek
tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának
megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában _
20ll. évi CXXVIII. törvény akatasztrófavédelemről és ahozzá kapcsoló-
dó egyes töľvények módosításźrőltovźhbiakban: Kawédt. 2.$ (1)

o

a

MMSz egységes szeĺkezet{l alapszabály 2018' 05. 26.
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E kĺizfcladatok ellátásához kapcsolódó közhasznú tęvékenységek felsorolását az l. sz.
mel léklet tarta|mazza.

2.3 .l 1. Fogyasztóvédelem tęľületén:

Közfeladat:
A fogyasztók érdękeinelď jogainak érvényesítése, fogyasztói problémák
fe|tźlrźsa, fogyasztói jogok érvényesülésének értékelése; fogyasztók képvi-
selete; eljárás, vizsgźiat, intézkedés kezdęményezése a fogyasztói jo-
golďérdekek védelmében; tá|ékoztatás, tanácsadó irodák, információs
rendszer; a tudatos fogyasztói magatartás elősegítése, a fogyasztók tájéko-
zottságźnak javítása, közvélemény tájékoztatása - 1997. évi CLV. Tiir-
vény a fogyasztóvédelemľől - továbbiakban: Fvédt. a5.$ (1) a)-k)

E közfęladat ellátásźlhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységek felsorolását az |. sz.
me l l ékl et tarta|mazza.

2.3 .l2. Rehabilitáció' rehabilitációs foglalkoztatás teľületén:

Közfeladat
Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, hajlékta-
lan személyek életvęzetési képességénęk kialakíttsa, illętve helyreállítása

- Szt. se.S (l)-(2), (4); 72.5 0)-Q),
A fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében
nyújtott szolgáitatźlsok: rehabilitációs program' segédeszkĺiz/segédeszköz-
ellátás fejlesztés, a szo|gźitatást nyújtő szęrvezetekkel és az általuk nyúj-
tott ręhabilitációs szolgáItatźtsokkal kapcsolatos adatok, információk gyűj-
tése a fogyatékos személyęk, családtagjaik, segítőik tź$ékoztatása érdeké-
ben - 1998. évi XXVI. töľvény a fogyatékos személyek jogairól és esély-
egyenlőségtik biztosításárő| _ továbbiakban: Fogyęst. 2l.$ a)-g)

E közfeladatok ellátásához kapcsolódó közhasznú tevékenységek felsorolását az l. sz.
me l léklet tartalmazza.

2.3 .|3 . Közbiztonság j avítás a, źidozatvédelem tęrĹilętén :

Közfe1adat
A közbiztonság javítźsŕlra irányuló tevékenységek - 1994. évi XXXIV
törvény a Rendőrségről - továbbiakban:Rendt. 2.$ (1); (2) c)

E közfeladat ellátásźlhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységek felsorolását az I. sz
mel léklęt tarta|mazza.

a

o

O

MMSz egységes szerkezetĹi alapszabály 201 8 . 05. 26.
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2 .3 . | 4 . Közfoglalkoztatźs teľületén :

Közfeladat:
Közfoglalkoztatźs _ 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalk oztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításá-
ról _ továbbiakban Közft. 1.$ (2)
Foglalkoztatás elősęgítése - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról_ továbbiakban Flt 8.$ (a)a

E közfeladat ellátásźlhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységek felsorolását az l. sz
me l l ékl et tartalmazza.

2.4. Az MMSz a közfeladatok ellátásźlhoz az a|źhbi közhasznú tevékenységeket
végzi.

a Egészségfejlesztés, egészségügyi ismeretek bővítése, képességek fejlesz-
tése képzésekkel, sziĺrőprogramok - Eüt. 35.s (1)_(2); 36.$ (1); 37.$ (1)-
(3);38.$ (t)-(7);39.$ -40.$ 141.$ (r),(2)a, (3)a,e,g, (4)b,c;
Család- és nővédelmi gondozźs,tanźrcsadás, ismeretterjesztés _ Etit. 41.$
Ifiúság-egészségügyi gondozás, felvilágosítás, tanácsadás, egészséges
társadalomba illesztés - Eüt. 42.$
Megelőző ellátások, szíjróvizsgálatok - Eĺit. 79.$ (1)
Fertoző betegségek megelőzése - Eüt. 80.$ b,c,e
Szűrővizsgálatok különböző társadalmi rétegekben és korosztályokban -
Eüt. 81.$_82.$
Egyéni kocké"zati tényezőkĺin alapuló megelőzés _ Eiit. 83.$-85.$
Amagzat egészséges fejlődésének elősegítése, felvilágosítás _ Eüt. 86.$
A|apel'|źúźls, felvilágosítás * Etit. 88.$
Járóbeteg_ szakę|lźtźls - Eüt. 89. $_90. $

Fekvőbeteg-szakellátás _ Eüt. 91.$ (2a)
Ügyeleti ellátás _ Eüt. 93.$ (l)_(2)
Mentés, męntési készenlét biztosítása, mentéshez szükséges feltételrend-
szer biztosítźsa _ Eüt. 94.$-96.$
Betegszállítás - Eüt. 97.$
Ápolás _ Etit. 98.$
A haldokló beteg gondozása _ Etit. 99.$
Rehabilitáció, gyógyászati segédeszköz ellrźltźs _ Eüt. 100.s
orvostechnikai ęszközel|źúás _ Eiit. 1 0 l.$
Gyógyszerellátás _ Eüt. 102.$
Pszichoterápia és klinikai szaĘszichológia - Eüt. 103.$
Nem konvencionális eljárások - Eüt. 104.$
Egyéb győgyászati eljárások _ Etit. 105.$

a

a

a

a

o

a

o

MMSz egységes szerkezetiĺ alapszabály 2018. 05. 26.
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Képzés e gészs égiigyi, mentő szolgźiati, bete gszál lítás i és e lsősegély-
nyújtási tevékenységre mindennemű polgári és katasztrófa segélyben _
Etit. l15.$; 5/2006.(II.7.) EüM rend.
Képzés betegek, sériiltek, mozgáskor|źfiozottak és sebesültek ellátásźra és
g on dozás ár a intézmény i vagy házi b ete gáp o l ás keretéb ęn
Közreműködé s katas ztr őfa- e gészs é gügyi el l átásban _ Eiit. 228 . š ;

23 412011 .(XI. I 0.) Korm.rend.
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáitatás - Szt. 60.$

Szociálisan ľászorultak étkeztetése - Szt. 62. $

}Jázi segítségnyújtás - Szt. 63.$
Családsegítés _ Szt. 64.$
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Szt. 65.$
Közösségi ellátások _ Szt. 65/A.$
Támogató szolgéitatźls - Szt. 65/C.$
Utcai szociális munka - SZt. 65/E.$
Nappali ellátás - Szt.65/F.$
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény _ Szt. 67.$-71lB.$
Rehabilitációs intézmény _ Szt.72.$-74lA.$ 59.$ (1)-(2)' (a);

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény-Szt 80. $-84. $

Támogatott lakhatás biztosítása _ Szt. 75.$
Lakóotthon - Szt. 85/A.$
Az egyes intézményi szolgźitatások integrźit szervezęti formźlban tĺiľténő
szeľvezése - Szt 85/B.$-85/C.$
M.n.s egyéb szociális ęllátás bentlakás nélkül
Biztos Kezdet Gyerekház _ Gyvt. 3 8/A. $
Gyermekjóléti szolgá|tatás _ Gyvt. 39.$
Gyeľmekjóléti szolgálat - Gyvt. 40.$
Gyeľmekjóléti központ - 15/1998 (Iv.30.) NM rendelet 7-7lD.5
Gyeľmekek napkĺizbeni ellátása - Gyvt. 41.$
Napközis otthon _ Gyvt. 41.$ (3)

Bölcsőde _ Gyvt. 42.$
Családi napkozi _ Gyvt. a3.$
Családi gyeľmekfelügyelet _ Gyvt. 43lA.$
Házi gyermekfelügyelet - Gyvt. 44.$
Alteľnatív napközbeni ellátás, jźÍszőtér, jźltszőbaz miĺködtętése -
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 51/4.$-5IIC.$
Gyermekek átmęneti gondozása _ Gyvt.4 5 . $-4 8. $

Befogadó szülők _ Gyvt. 48/A.$
Helyettes szülő - Gyvt. 49.$
Gyermekek átmeneti otthona _ Gyvt. 50.$
Családok átmeneti otthona _ Gyvt. 51.$
otthont nyújtó ęllátások _ Gyvt. 53.$
Utógondozői e||túźls - Gyvt. 53/A.$
Nevelőszülők - Gyvt. 54.$-56.$

a

a

o
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o Gyermekotthon - Gyvt. 57.9-59.$
o Teriileti gyermekvédelmi szakszo|gtlltatás _ Gyvt. 60.$_66.$
o Szakiskolai képzés _ Kt. 27.$
o Szakközépiskolai képzés _ Kt 29.$
. Altalźnos célú felnőtt oktatás
o Iskolai ęlőkészítő oktatás
. Alapfokú oktatás
. Általános középfokú oktatás
o Szakmai középfokú oktatás
o Fęlső szintii, nem felsőfokú oktatás
o Felsőfokú oktatás
o Spoľt, szabadidős képzés
o Kulturális képzés
o M.n.s. egyéb oktatás
o oktatást kiegészítő tevékenység
o Magán munkaközvetítői tevékenység - l99l. évi IV. tv. 6.$ és l18/2001.

(VI. 30.) Korm. rendelet 2.$ (1) a)
r Fejlesztő fe|készítés otthoni ellátás keľetén beltil - Kt. 4.$
o Fejlesztő fe|készítés fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában nyújtott

gondozás során - Kt. 4.$
r Fejleszto felkészítés fogyatékosok rehabilitációs intézményében _ Kt. 4.$
o Fejlesztő felkészítés fogyatékosok nappali irftézményében nyújtott gon-

dozźls során _ Kt. 4.$
o Fejlesztő fe|készítés gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és

gondozás kęľetében biztosított fejlesztés és gondozás, konduktív pedagó-
giai ellátás' illetőleg a gyermek hatéves koráig bölcsődei gondozás kere-
tében - Kt. 4. $

o Fejlesztó neve|és, fejlesztő nevelés-oktatás - Kt. 4.$; 18.$ (2); a pedagó-
giai szakszo l gál ati intézményęk műkö dé s érő l s z ó l ó I 5 l 20 I 3 . (II.26 .)

EMMI rendelet 6.$
o Képzés szociális, gyermekvédelmi és karitatív gondozásľa _Kt. 4. $
o Bęl-és külft'ldről sztlrmaző adományok gyiĺjtése, źtŃétele, szźůlitása,

megőrzése és igazságos elosztása
o Adom ánykezeléssel kapcsolatos szźilítás, r aktźlr ozźs, tárolás
o Męgv éitozott munkaképességíiek és munkanélküliek foglalkozt atźsát

elősegítő tevékenységek
o Egyéb textiláru gyźffiźsa m.n.s.
o Felsőruhazat gyźlrtźsa
o Alsóruhźnat gyźlrtésa
o Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
o Tároló fatermék gyártźsa
. Egyéb fa-,parufatermék, fonottáru gyźtrtźsa
o Háztartási keľámia gyárttsa
o Játékgyártás

MMSz egységes szerkezetű alapszabály 20l8. 05. 26.
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o Sepľíĺ-, kefegyáľtás
. Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
o Nem veszélyes hulladék gyiijtése
o Veszélyes hulladék gyűjtése
o Nem veszélyes hulladék kezelése, źlrtalmat|anítása
o Veszélyes hulladék kezęl és e, ártalmatlanítźsa
o Hasznźt|t eszköz bontása
o Hulladék újrahasznosítása
. Altalénos épülettakarítás
o Egyéb épiilet-, ipari takarítás
. Egyéb takaľítás
o Zöldteriilet_kezelés
o Textil, szőrme mosása, tisztítźsa

Üdtilési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Egyéb szálláshely szolgáltatás
Kĺinyvkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Saját tulajdonú ingatlan adásvételę
Saj át tulaj donú, bérelt ingatlan bérbeadása, tizemeltetése
PR, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés, modellkísérletek foly-
tatása
Piac-, közvéleménykutatás
Fordítás, tolmácsolás
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Megváltozott munkaképességűęk ellátása, foglalkoztatása, rehabilitációja
- 2011. CXCI tv
Munkaerő piaci szolgźůtatź.s
Egyéb emberierő fonás - e l l át źls, - gazdźl lkodás
Egyéb gépi, tźrgyi ęszköz kölcsönzés
Építményiizemeltetés
o s szetett adm in i s zt r atív szo\gźl|tatás, in formác i ó adás a

Konferęncia, kereskedelmi bemutató szervezése
M. n. s . e gy éb szőr akoztatás, szab adi dő s tevékeny s é g
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Telepprogramok szeľvezése, miĺködtetése

Az egyes közfeladatok ellátása érdekében végzett közhasznú tevékenységek
közfeladaton belüli felsorolását, továbbá, hogy az adott közhasznú tevékeny-
ség közvetlenül vagy könetetten szol'gźija a ktizfeladat ellźfiásźú, az Alapsza-
bály elválaszthatatlan tészétképezó 1. sz. melléklet tartalmazza.

a

o

o

a

MMSz egységes szerkezetű alapszabály Ż0I8' 05. Ż6.



t2

2.5

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1

3.1.1

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület tevékenységének és gazdá|kodér
sának legfontosabb adatait - ide értve kiilönösen az éves beszámolój ált és az
egyidejűleg készített közhasznúsági mellékletet _ a vonatkozó törvény szerint
letétbe he|y ezi, tovább á nyilvános s ágr a hozza a www. maltai. hu honl apj án.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolójába bárki betekinthet,
és abból saját költségére másolatot készíthet. Az iratbętekintés rendjére az
Alapszabtlly 13. $ ,,A MagyarMźitai Szeľetetszolgálat Egyestilet miĺködésével
kapcsolatban keletkezętt iratokba való betekintés rendjéľe vonatkozó rendel_
kezések, valamint a műkiidés nyilvánosságának biztosítása'' pont szabźiyait
kell alkalmazni.

Az MMSz tevékenységét a Magyarország egész területén végzi. Tevékenysége
azonban kiterjedhet avilág bármely részén élő, rászoruló emberek támogatásá-
ra is, illetve mindenhova, ahol az MMSz A|apszabźllya éľtelmében támogatás-
ra van sztikség.
A Magyar Máltai Szeretetszotgźiat Egyesület rögziti, hogy közhasznú szolgál_
tatásaiból bárki ľészesülhet.

A Magyar Máltai Szeretetszo|gtiat Egyesiilet rögzíti, hogy közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, szewezete páľtoktól független, azoktőI aĺyagi tár
mogatást nem kap, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyiĺlési,
megyei, főváľosi önkormányzatiképviselőjelöltęt nem állít, és nem támogat.

A Magyaľ Máltai Szeretetszolgálat Egyesület vźitőt, illetve más hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki és gazdasági-vźi|alkozźlsi tevékenysé-
gének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszé|yeztető mértékű hitelt
nem vesz fel, befektętési tevékenységet aközgyíi|és által elfogadott és előzete_
sen a Felügyelő Szeľv által véleményezett befęktetési szabźůyzat alapján vé-
gezhet.

A Magyar Máltai Szeretetszolgtiat Egyesület tevékenységét a székhelyén és a
telephelyein fejti ki. Ezek felsorolását az Alapszabźiy elválaszthatatlan részét
képező 2. sz. melléklet tartaLmazza.

3.SAszervezettagiai

Az MMSz-nek rendes (aktív), pártoló, tźlmogatő, és tiszteletbeli tagjai vannak.
Ahol jelen A|apszaběl|y ,,tag",,,tagok'', ,,tagság" megnevezést említ, ott azon
rendęs (aktív) tagot, tagságot kell érteni.

Rendes (aktív) tag lehet minden teľmészetes személy, aki a 2.1. pontban meg-
nęvezett és felsorolt célokat magáévtl teszi, azok megvalósulását tőle elvaľható
módon elősegíti, gyakorolja keresztény vallását, és a 2.3. _ 2.4. pontokban
rögzített feladatok teljesítésében közreműködik. A helyi közgyiĺlésen szavazati
joga van és választható. A tag _ akadźiyoztatźsa esętén _ szavazati jogát gya-
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koľolhatja képviselőjén vagy másik tagon kereszttil, akit közokiratban vagy
te lj e s bizoĺy ítő eľej ű m agánoki r atb an me gh atalm azott a képv i s e 1 etére .

3.I.2. A MMLSz elnöke teljes jogú tagja a Szeretętszolgálatnak, az MMLSz tagsai
pedig az MMSz elnĺikéhez iĺtézętt belépési nyilatkozat által válnak tagokká.

Kizárt tag csak akkoľ kérelmezheti ismételt felvételét,ha akizárźs oka meg-
sziĺnt. Ez ęsetben kérelmét az Elnökséghez kell benyújtania, amely azEtikai
B izottság j avas l atának ťr gyelemb evételévęl dönt a felvételéről.

3.1.3. Páľtoló tag lehet mindęn természetes vagy jogi személy, aki (amely) az
MMSz-t feladatainak teljesítésében kiemelkeđő eseti vagy rendszeres anyagi
támogatással segíti. Az Egyesiilet köz- vagy ktildöttgyiĺlésein tanácskozěsi
joggal részt vehet. Szavazati joga nincs és nem vźůaszthatő.

Tisztelętbeli tag lęhet minden természetes személy, aki az MMSz-t valamely
kimagasló formában tźmogatja vagy tźlmogatta. Az Egyestilet köz- vagy ktil-
döttgyűlésęin tanácskozási joggal részt vehet. Szavazati joga nincs és nem vá-
laszthatő.

3.1.4

3.2.

3.2.t

3.4.r

A tagok felvétele - kivéve a3.l.2. pont szeľinti eljárást - az Elnökséghezinté-
zettírásbeli kérelem alapjźn töľténik. A felvétęl kezdeményezése azSZMSZ-
ben megjelĺilt módon történhet.

A felvétel ęlőfeltételei:
a) a római- vagy görög katolikus egyházhoz, illetve más keresztény feleke-

zęthęz tartozáts,
b) egy éves aktív közremiĺködés,
c) a Máltai Rend szelleménęk és feladatainak ismęrete és elfogadása,
d) jártasság (gyakorlat) megszerzése azon a tęľületen, ahol közreműkodni kĹ

vitn,
e) a helyi csopoľtvezeto, a helyi lelki vezetó, a régiővezető ajtn|tsa és két

rendes (aktív) MMSz-tag támogató a|áírása

3.3. A felvétęlről az Elnökség egyszenĺ szótöbbséggel dĺint

A tagsággal jźtrő kötelezettségek
o elfogadja az MMSz római katolikus éľtékrendjét és a Máltai Rend szelle-

miségét,
o ęlfogadja és magźtta nézvę irányadónak tekinti az Alapszabźiy, a Szervę-

zęti és Műkĺidési Szabźiyzat és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkęzé-
seit, ill. az egyesület szęrveinek határozatait

o ťlzęti a tagdijat (éves tagdíjat a tźrgyévi helyi közgyűlés időpontjáig kell
kiegyenlíteni)

. az Egyestilet tevékenységében történő közreműködésért ellenszolgźitatást
vagy térítést semmilyen esetben nem fogad el.
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3.4.2. A tagsággal járó jogok
Annak érdękében, hogy az MMSz helyi közösségeiben és más szeľvezeti egy-
ségeiben munkáját eredményesen végezze, minden tagja szétmźtra biztosítja a
jogot, hogy
o megkaPj a a fęladata teljesítéséhez sztikséges képzést, ismereteket,
o részt vegyen a helyi közgyűléseken és a tagok számźlra nyilvánosan meg-

hirdetett más rendezvényeken,
o jelĺilhetik megbízatásravagy tisztségre, küldötté választhatók,
. megismerje a pľogramokat, az éves beszámolókat és a helyi vagy regioná-

lis szeľvezettel kapcsolatos és az źńtallavégzett tevékenységet szabá|yoző
összes határozatot.

Az MMSz tagjai a tagdijťĺzetésen túl vagyoni hozzájárulás rendelkezésľe bo-
csátására nem kötelesek.

3.5. A tagság megsziinik:

3.5.1. A tag ę|halźiozźlsával vagy a jogi személy tag megszűnésévęl.

3.5.2. A tagnak atagsźlgźról az Elncikséghez intézętt írásbeli lemondásával a lęmon_
dást követő hó 30. napjával.

3.5.3.. Kizárással.

3. 5.3. 1 . A tag kizźnásźra vonatkozó folyamat megindítandó,
ha atag:
o több mint egy éven át nem tett eleget tagdíjfizetési kötelezettségének,
o sértő és veszélyęztętő magaŕ'artélsával akadźiyozza az MMSz tevékenysé-

gét,
o megnYilvánulásaiva| az MMSz rossz hírét kelti,
o egyéb ok miatt atagságra méltatlannávźůt,
o btintetendő cselekményt követętt el.

3.5.3.2 Haa tag több mint egy éven át nem tesz eleget az Alapszabźúybanrcgzített
tagdíjfizetési kötelezettségének, a helyi vęzetó írásban, ajánlott levélben szó_
lítja fel a tagot mulasztásának pótlására vagy indoklásáľa, és felhívja a figyel-
mét ana, hogy megfelelő indok megjelölésének hiányában kénytelen tagsági
viszonyának kiztrással történő megsziintetése iránti eljárást kezdeményezni,
melynek jogkövetkezménye az Elnökség döntése alapján a tag kizźrása (tag-
sági viszonyának megsztintetése) lehet. Amennyiben a felhívásra a tag írźsban
30 napon beliil nem válaszol, vagy megfelelő indokot fęlhozni nem tud, a tag
tagsági viszonyának megszüntetését kęzdeményezni kell.

A tag tagsági viszonyának megsztintetését a helyi szervezętvezetőjének javas_
|atźra a régiővezető kezdeményezi. Nem csoport keľetében miĺködő tagtagsźl-
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gi viszonyának megsztintetését arégiővezető, rendtag esetén az MMSz elnökę
kezdeményezi.

A kezdeményező atagsági viszony megsztintetésére írásbeli javaslatot tesz az
indokok megielölésével az Elnĺikségnek. Az Elnökség a tagsági viszony meg-
sztintetéséľől_ szükség esetén azBtikai Bizottság véleménye alapján _ legkö-
zelebbi tilésén dönt, és döntéséről írásban éľtesíti az érintettet.
A tagsági viszonyt megsztintető határozatnak tarta|maznia kęll a tagsági vi-
Szony megsztintetésének lkizźlrźsnak alapjául szolgáló tényeket' bizonyítéko-
kat és a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást.

A tag a döntés kézhezvételétől szźlmitott 30 napon belül az Elnĺikségnek cím-
zett levéllel azEtikai Bizottsághoz fellebbezhet. AzEtlkai Bizottság a fęllęb-
bęzés kézhezvételétől szźlmított 60 napon bęlül a fellebbezést eIbirálja, és ál-
láspontjáról az Elnökséget éľtesíti. Az ElnökségazEtikai Bizottság álláspontja
alapjźn korábbi döntését megerősíti vagy módosída. Döntésérol az érintettet
írásban értesíti. Az Elnökség e döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
Amennyiben az Elnökség a megadott határidőn bęlül a fellebbezés kérdésében
nem dönt, iĘy atagaz Elnökség diintéséig tagsági viszonyából fakadó jogait
gyakorolhatja.

Ha atag állapotának vźitozása miatt nem' vagy csak nagy nehézség áľán tudna
az Alapszabźiybanrögzített kötelezettségének eleget tenni, fel kell ajánlani ré-
szérę atźlmogató tagság vźiasztásának lehetőségét. Amennyiben atag a tagsá-
gi viszonyának módosítását kéri, teljes bizonyító eľejű magánokirati szintu,
vagy közokiľati szintű írásbeli nyilatkozatban kell eľről nyilatkoznia. A támo-
gatő tagság létesítését maga a tag is kezdęményezheti a helyi vęzętohöz inté-
zęÍt írásbeli bejelentésével. A tagnak a tagsźlgi viszonya módosításźra vonat-
kozó kérelmét a régiővezetőnek - atag íľásbeli nyi|atkozatának csatolásával _
az Elnökség elé kell terjesztenie. A támogatő tag az Egyesület helyi közgyűlé-
sein tanácskozási joggal részt vehet. Szavazati joga nincs, és tisztségviselővé
nęm választhatő.

Az Elnökség a tagsági ügyek kezelését az Orszźtgos Ktildöttgyiĺléstől kapott
felhatalma zźs a|apjźn v égzi.

Az MMSz a tagjairól, tovtlbbá a miĺködéséhęz szükséges körben a nem tag
önkéntęseiről és munkatársairólnęm nyilvános személyi nyilvántaľtźtstvęzet.

4. $ Az MMSz szeÍvezeti fetépítése

A tagság forumai: országos Küldöttgyűlés, a régiók küldottgyűlései és a helyi
csoportok közgyűlései
Elnökség és bizottságai
Ügyvezetői Testtilet

3.6.

3.7.

3.8.

4.1

4.2.
4.3.
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4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

4.8

5.1.

Etikai Bizottság
Feliigyelő Szeľv
országos Központ
Regionális szervezetek:
o Közép-Magyarorszŕlgi Régió - Budapest központtal (Budapest, Pest me-

gyę)
o Közép-Dunántúli Régió _ Tataközponttal (Komárom_Esztergom, Fejér,

Veszprém megyék)
o Nyugat-Dunántúli Régió _ Győr központtal (Győr-Moson-Sopron, Vas,

Zala megyék)
o Dél-Dunántúli Régió - Pécs központtal (Baranya, Somogy, Tolna me_

gyék)
. Eszak-MagyarországiRégió _ Miskolc központtal (Borsod-Abaúj-

Zemplén, Heves, Nógrád megyék)
. Eszak-Alňldi Régió - Debrecen központtal (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-

Szolnok, Szabolcs- S zatmźlr -B ęreg megyék)
o Dél-Alföldi Régió - Kecskemét központtal (Bács-Kiskun, Békés, Csong_

rád megyék)
Modellpľogramok _ Budapest központtal (országos terület)

5. $ oľszálgos Kütdł'ttgyíĺlés

Az Országos Ktildöttgyűlés a Magyar Máltai Szeretetszolgźiat Egyesület leg_
főbb szęrve, mely az Elnĺikség tagjaiból és a régiók küldiittgyiĺlésein megvá-
lasztott küldöttekből álľ'.Határozatai, állásfoglalásai éľvényesek az MMSzva-
lamennyi szęrvęzęti egységére, alsóbb szintiĺ döntéshozó testületére és vala-
mennyi tagálra.
A régiók tagsága arányos képviseletének biztosítására ľégiónként (az adott ré-
gióba tartoző helyi csoportok tagjainak összességét alapul véve) minden 30 fő
tagutźn 1 fő kiildöttet lehet az Orszźtgos Küldöttgyűlésre delegálni. 10 fő ktil-
dött alatt 1 fő, 10 fő vagy afelett 2 fő pótküldöttet kell választani a megjelęné-
sében akađźiyoztatott küldött helyettesítésére. A megválasztoĺt küldöttek meg-
bízatása a kövętkezo évi ręndes régió kiildöttgyiĺlés időpontjźig tart (ha idő_
közben tisztségéről nem mond le, vagy megbizatźlsát nem vonják vissza).

A régió kiildöttęinek megvál asztása a régiő küldöttgyűlés hatásköľe.
A küldöttekre a régió vezetése tesz javaslatot, de ktildöttként további szemé-
lyeket javasolhatnak a régió küldöttgyűlés megjelent tagjai. A jelĺilőlistáratör-
ténő felkęľtilés feltétele, hogy a jelölt váilalja a megbízatást és megkapja a ré-
gió küldiittgyiilés jelenlévő, szavazatijoggal rendelkező tagsai több mint felé-
nęk szavazatát.
A vźiasztás a jelölőlistán szereplő személyek köztil titkosan, egyfordulósan
töľténik. A küldöttek és a pótktildött(ek) a legtöbb szavazatot kapott jelöltek
közül kęľülnęk ki. Nem lehet azonban orszźtgos küldött vagy pótkiildött, aki
nem kapta meg a régió küldöttgyiilés jelenlévő, szavazati joggal rendelkező
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tagjai tĺibb mint fęlének igen szavazatált. Ebben az esetben az orszźtgos Kül-
döttgyűlésen a régiót kevesebb ktildött képviseli.

5.2. A Ktildöttgyűlés hatásköre:

5.2.1. Az Alapszabtiy elfogadása, módosítása.

5.2.2. Az elnĺik, az alelnök, azEtikai Bizottság tagjainak, illetve a Feliigyelő Szęrv
tagjainak megvźiasztása, visszahivása, valamint az elnĺik által felkért országos
lelki vezető megvála sztása, visszahívása

5.2.3. Az Elnökség éves beszámolójźnak, valamint az MMSz pénzligyi beszámoló-
jénak és közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása.

5.2.4. A Felügyelő Szerv jelentésének elfogadása.

5.2.5. AzBtikai Bizottság beszámolójának megvitatźna és elfogadása

5.2.6. Az éves cselekvési pľogram ,és az éves költségvetés megvitatása és elfogadása

5.2.7. A tagdíj megállapítása

5.2.8. Döntés siirgősségi kérdésekben, amelyeket a Küldöttgyűlés meghirdetett napi-
rendjén kíviil meg kell tárgyalni.

5.2.9. Az MMSz mźs társadalmi szervęzęttel való egyesülésének és szétvtiásának
ę|határozása

5.2.l0. A Magyar Máltai Szeretetszolgźiat Egyesület jogutód nélküli megszűnésének
ę|hatźrozása

5.2.II. Döntés mindazon iigyekben, amelyeket az A|apszabélly nem az Elnĺikség, u
régió küldöttgyiilések vagy ahelyi közgyűlésękkizźtrőlagos hatáskörébe utal.

5.2.12. Az Országos Kiildöttgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy az MMSz évęs
költségvetését a tárgyév február 28-i megállapítsa, és az éves rendęs országos
Küldöttgyiĺlésen torténő jőváhagyásáig annak alapjźn a szervezetet működtes-
sę. Az országos Küldöttgyiilés továbbá felhatalmazza az Elnökséget, hogy a

költségvetés jóváhagyźsát követő időszakban a felmerülő szĹikségęs módosítá-
sokat elvégezze, és erről az évęs beszámolójában adjon tájékoztatást.

5.2.13. Az Orszétgos Ktildöttgyiĺlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy két oľszágos
Küldöttgyiĺlés időpontja között _ szükség esetén _ a telephelyek felsorolását
tartalmaző 2. sz. melléklętet új telephellyel bővítse, a megszíĺnt telephelyet tö-
rölje, és erről az évęs beszámolójában adjon tájékoztatást, ill. az aktuźiis felso-
rolást terjessze a következo országos Küldöttgyiĺlés elé.
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5.2.14. Az Orszélgos Ktildöttgyűlés fę|hata|mazza az Elnökséget, hogy a tagsági vi-
szony létesítésével, megsztintetésével vagy módosításával kapcsolatos dönté_
seket meghozza, tovźlbbá felhatalmazza az Etikai Bizottságot, hogy a tagsági
vi szonyokkal kapc s ol ato s fellebbezéseke t elbir álja.

5.2.15. Az Orszélgos Küldöttgyiílés felhatalmazza az Elnökséget, hogy az MMSz
könywizsgźúatźlt végző szervezętről döntsön, és a kiválasztott könywizsgá|ő-
va| szerzodést kössön.

5.3. A Küldöttgyűlés összehívása

5.3.1. A Küldöttgyűlést évente ęgyszęľ (a második negyedévben' május 3|-ig) az
elnök hívja össze, és az alę|nĺik vezeti Ie. Az összehívás a Kiildöttgyűlés taĄa-
inak (Elnökség tagiai és a ľégiók küldöttei) postai úton ajánlott levél foľmájá-
ban, napirendęt is taľtalmazó meghívó küldésével töľténik. A meghívó kikül_
désének határideje a ktildöttgyűlés kitiĺzött időpontja előtt haľminc nap. A
meghívó kiküldése történhet ęlektronikus úton visszaigazolható e-mail formá_
jában is.
A Küldöttgyűlés tilései nyilvánosak, azokon hallgatóságként báľki részt vehet.
A Küldöttgyűlés - egyszenĺ szótöbbséggel - meghozott hatźrozatával a napi-
renden szereplő egyes ügyekben záľt ülés tartásźlt rendelhęti el, amennyiben a
nyilvánosság biztosítása törvényi rendelk ezést sértene.

5.3.2. RendkívĹili Kiildcittgyűlést kell összehívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg
ha a küldöttgyűlés szavazatijoggal rendelkező tagjainak legalább egyhaľmada
ezt az elnöktől írásban kéri az ok és a cél megielölésével. Az elnöknekvagy az
alelnöknek a kérelem beérkezésétő1' szźlmított 14 napon beliil elktildött meghí-
vóval össze kell hívnia a Rendkíviili Ktildöttgyűlést oly időpontra, hogy a
Kiildöttgyűlés tagjai (Elnökség tagjai és a ľégióknak az adott időszakban meg_
bízással rendelkező ktildöttei) két héttel a Rendkívüli Küldöttgyűlés időpontja
előtt értesüljenek az eseményről.

Az eloző eljárás ľendje szerint az Elnökség is összehívhatja a Rendkíviili Kiil-
döttgyűlést, amennyiben ezt egyszeriĺ szótöbbséggel elhat ározza.

Az Elnökség köteles a Rendkívüli Küldöttgyiílést összehívni a sziikséges in_
tézkędések megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes taľtozásokat nem fedezi;
b) az egyestilet előreláthatólag nem lesz képes a tartozźtsokat esedékességkor

kiegyenlíteni;
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe keriilt.
Amennyiben a Küldittgyiĺlés összehívása az Elnökség szélmźra a fentięk sze-
rint kötelezo, a Küldöttgyűlés tagjai kötelęsek a Küldöttgyiĺlésen az isszęhí-
vásľa okot adó köľĺ'ilmény megsziintetése érdekében intézkedést tenni, vagy az
Egyesület megsziintetéséről dönteni.
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s.3.3. A meghívő tartalmazza az MMSz nevét, és székhelyét, a Ktildöttgyiĺlés idő-
pontját, helyét és teľvezett napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan rész-
letességgel kell felttintetni, hogy a szavazźsra jogosultak a tźrgya|ni kívánt té-
makĺirökben álláspontj ukat kialakíthassák.
Az Országos Kiildtittgyiĺlés megtartástlnak helye _ hacsak az Elnökség más-
képp nem dĺint _ az Egyesület székhelye.

5.4. Hatźrozatképesség

5.4.I. A Ktildöttgyűlés akkor hatźrozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezőknek
(Elnĺikség tagai és a régiók kiildöttei) több mint a fele jelen van. Amennyiben
ęznem áll fenn, az elnöknek újabb Küldöttgyiílést kell összehívnia.

5.4.2 A megismételt Küldöttgyűlés a jelenlévok számára való tekintet nélkül akkor
nyilváníthatő hatźrozatképessé, ha az összehívás az erędetivel azonos napi-
ľenddel történt, és a határozatképessé nyilvánítás e módjáról a meghívottakat
az eredęti meghívóban effę figyelmeztették, tovéhbá ha a megismételt Kül-
döttgyűlést az erędeti időponthoz képest legalább három és legfeljebb tizenöt
nappal későbbi időpontra hívják össze.

5.4.3. A Ktildöttgyűlés hatérozatképességét minden hatźrozathozata|ná| vizsgálni
kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, ot az adotthatźtrozat megho-
zata1rźnźi ahatźrozatképesség megállapítása során ťrgyelmen kívtil kell hagyni.

s.4.4 Ahatźlrozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a hatźlrozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi

személy terhérę másfajta előnyben részesít;
b) akivel ahatźrozat szerint szęrzodést kell kötni;
c) aki ellen ahatźlrozat alapjźtn peľt kell indítani;
d) akinek olyan hozztúartozőja érđekelt a döntésben, aki a jogi személynek

nem tagja vagy alapitőja;
e) aki a döntésben érdekęlt más szervezęttęI többségi befolyáson alapuló

kapcsolatban źil; vagy
Đ aki egyébként személyesen érdękelt a döntésben.

5.4.5. A Küldöttgyiĺlés határozathozatalźlban nem vehet részt az a szęmély, aki, vagy
akinek köze l i hozzátartozőj a a hatźlr ozat alapj źn

a) kötęlezettség vagy felelősség alól mentestil, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illętvę a megkötendő jogügyletben

egyébként érdekelt. Nem minőstil előnynek aközhaszníl szervezet cél sze-
rinti juttatásai kerętében a bárki által megkiités nélkül igénybe vehętő nem
pénzbeli szolgźitatźls, illetve az Egyestilet źital tagának, a tagsátgi jogvi-
szony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
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Napirendi indíwányokat a Küldöttgyűléshez az egész választási időszak alatt,
de legkésőbb két héttel az új Ktildöttgyíĺlés megtartási időpontját megelőzően
lehet benyújtani. A napirendi indítványok elfogadásáról az Elnökség dönt. Ha
a napirendi indíwáný az Elnökség elutasítja, vagy arről nem dönt' al<kor az
indítványról a Ktildöttgyiĺlés az ülésen, a napirend elfogadása előtt jogosult
dĺinteni.

A Ktildöttgyiĺlésen csak olyan indíwányok bocsáthatóak szavazásra. amelye_
ket határidőn belül nyújtottak be.Ez alól kivétel,ha a Küldöttgyűlésen va|a-
mennyi szavazati joggal rendelkező jelen van, és a napirenden nem szereplő
kérdésmegtárgyalźsźlhozegyhangúlaghozzźljźlrul'.

5.7. A Ktildöttgyűlés hatźlrozatai, szavazts szabá|yai

5.7.l. A Ktildi'ttgyiĺlés az alźhbihatźlrozatait az összes szavazati joggal rendelkező
tagszavazatźxa| az a|ć.ŕ,biak szeľint hozza:

3 l 4 - es szótöbbséggel, nyílt szav aztssal:
. azEgyesület céljának módosítása
. az Egyesület más társadalmi szerwel történő egyesülésének és széŃźr

lásának ę|hatźlrozása
. az Egyesület jogutód nélktili megszűnésének elhatźrozäsa

5.7 .2. A Küldöttgyűlés az alábbi hatźlrozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelke-
zők szav azataiv a| alábbiak szęrint hozza:

3 l 4 - es szótöbbséggel, nyílt szav azással:
az Alapszab źiy megállapítćsa, módosítása

2 l 3 - os többséggel, titkos szav azással.
az elnök, alelnök me gv źiasztása, vi s szahívása

Egyszenĺ többséggel, titkos szav azással:
az országos lelki vezeto, a Felügyelő Szerv tagiainak megvźůasztása,
visszahívása

Egyszenĺ többséggel, nyílt szav azźssal:
. a Ktildöttgyűlés levezető elnökének jelĺilése alapján a jegyzókinywe-

zető, j e gy zőkönyv hite l ę s ítők, szav azatszźmlźiők me gvál as ztás a
o az Etikai Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása
. a napirend elfogadása
. az Elnökség éves beszámolójźnak, valamint az MMSz pénzügyi

beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása
o aFeliigyelő Szerv jelentésének elfogadása
. az Etikai Bizottság beszámolójának elfogadźsa
. az évęs cselękvési pľogram és az éves költségvetés elfogadása
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. tagdíjak megállapítása
o döntés stirgősségi kérdésekben, amelyeket a Küldöttgyiĺlés meghiľde-

tett napirendjén kívül tźlrgyalnak meg (ld. 5.6. pont)
o döntés zźlrt ülés elręndeléséľől

A szavazati joggal rendęlkező tagok éľkezésükkor regisztrŕiásra keľülnek, és
szavazőkźlrtyźlt, illetve szavaző|apot bocsátanak a rendelkezésükre. A nyílt
szavazás a szavazőkěfiya felmutatásźxa|, a titkos szavazás a szavazőlap kitöl_
tésével és az urnába helyezéssel történik. A szavazatokat a szavazatszámlálók
szźmoljźlk össze és hirdetik ki a szavazás eredményét.

A Küldöttgyiĺlést az alelnök vęzęti. Ha a Küldöttgyűlés az alelnök megvźł|asz-
tásáról dĺint, akkor a Küldöttgyűlés vezetését a véiasztźls lebonyolításának ide-
jére átadja az ĺJrgyv ezető alelnöknek.
A Ktildöttgyűlés a |ęvezęto elnök jelölése alapjźnjegyzőkĺinyvvezetot, jegy-
zőkönyv hitelesítőket és szavazatszámlálókat vźůaszt az A|apszabá|y 5.7.l.
pontja alapján egyszerű többséggel, nyílt szavazźssa|.Ezután a Küldöttgyűlés
dont az esetleges napirendi indítványok elfogadásáľól (5.5.,5.6.), majd a napi-
rend elfogadásáról, és ha sziikséges, zárt ülés elrendeléséről. Ezęn ügyľendi
kérdések utźn a Küldöttgyiilés táľgyalja az egyes napiľendi pontokat és szavaz
azokről.

A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet a gyűlés levezető elnöke, a
jegyzőkĺinyv vezetóje és két hitelesítője ímak alá.
A jegyziĺkł5nyvnek tarta|maznia kell a Ktildöttgyiĺlésen e|hangzott lényeges
észrevételeket és javaslatokat, valamint a hatźrozatokat. A jegyzokĺinyvnek
minden dĺintés esetében tarta|maznia kell a hatźlrozat sorszámát, tartalmáú.,

időpontját és hatéiyźú.. a végrehajtźsért fęlęlős személyt, illetve a döntést sza-
vazatulĺ'kal támogatók, ellenzők és a tartőzkodők, a szavazásban részt nem ve-
vők számarźnyćú, (ha lehet, személyét).

5.10. Az Országos Küldöttgyiĺlés hattrozatait az Országos Küldöttgyiílés Hatźtroza-
tainak Könyve tarta|mazza. AHatźlrozatok Könyvét az Elnökség źńtal kijelölt
személy vęzeti.

Az Or szágos Ktildöttgyűlés Hatźtr ozatok Könyvének taľtalmaznia ke l l :

.' az elfogadotthatározat tartalmźú,

. a hatétrozat megbozatalźnak időpontját,
o a határ ozat hatá|yb a lép ésének időp ontj át (hatźiy źlt),

. a hatźrozat meghozatala során a tálmogatők, hrtőzkodók, ęllęnzők száłm-
arátnyźń, ha lehet személyét.

Az orszźlgos Küldöttgyiĺlés hatźlrozatai a ľendes tagokkal, valamint az érintet-
tękkel akként kerülnek közlésre, hogy ahatźtrozatokat tartalmazőjegyzőkönyv,
illetve jegyzőkönyv-kivonat 1-1 példánya ajźnl'ott postai kiildeményként meg-
küldésre keľül a Magyar Máltai Szęľetetszolgálat Egyesület valamennyi ľégió
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központja részére, melyek gondoskodnak a rendęs tagok, illetve az éľintettek
felé a hatátrozatok megfelelő közléséről úgy, hogy azokat a régió központ
székhelyén található hirdetőtáblétra 15 napon belül kifiiggesztik, illetve azon
hatźlrozatokat, melyek a konkrét személyre vonatkoznak, ezen szęmélyeknek
ajánlott postai kĹildeményként 15 napon belül közvetlenül is megküldik.

Az Orszélgos Küldöttgyűlés döntéseit a www.maltai.hu honlapon a nyilvános-
sźtg szźtmźtr a közzéteszi.

A Küldöttgyiĺlés miiködése során keletkezett iratokba való betękintés rendjét a
13. $ szabályozza.

6. $ Az Elntikség

Az Elnökség a Magyarlľĺíláltai Szęľetetszolgálat Egyestilet stratégiai irányító és
igazgatő testülete.

Az Elnökségtagsal:
o MMSz ęlnĺike
o MMSz alelnöke
o Tisztelętbeli elnĺik (ha ilyet vźiasztanak)
o A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége megbízottja
o Orszálgos lelki vezetó
o A hét regionális szervezetvezetője

A tisztelętbeli elnök szavazatijoggal nem ręndelkezik.

Az Elnökség tagjai - a tiszteletbeli elnök kivételével _ az MMSz vęzętó tisú-
ségvise1ői.

Yęzętő tisztségviselo az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásźlhoz szükséges körbęn nem korlátoztźk.

Nem lehet vezető tisztségviselő az,
a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogeľősen szabadságvesztés büntetés-

re ítéltek, amíg a büntetett előélethez fíjződo hátľányos következmények
alól nem mentestilt.

b) Nem lehet vezeto tisztségviselő az, akit e foglalkozástóljogerősen ęltiltot-
tak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel ęltiltottak, az e|tiťr-

táshatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy
v ezeto tisztségviselőj e nem lehet.

c) Az eltiltást kimondó hatélrozatban męEszabott időtartamig nem lehet veze_
tő tisztségviselő az, akit eltiltottak avęzętó tisztségviselői tevékenységtől.
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6.2. A tisztségek betöltésę

6.2.l. Az elnököt és az alelnököt az Orszźtgos Küldottgyűlés věiasztja titkos szava-
zźssal', kétharmados többséggel. Az elnĺik aMagyar Máltai Lovagok Szövet-
ségének tagsa.

6.2.2. Az országos lelki vezetőt az Elnĺikség jelöli, az elnök kéri fel, és az országos
Kül döttgyűl és válas ztja me g titko s szav azással, e gyszeríĺ tĺibbsé ggel.

6.2.3. A regionális szervezetek vezetőit az Elnökség javas|atára az egyes regionális
szęw ęzetek ré gi ó ktil döttgyűlése választj a meg.

Az ElnökségtaĄai az Elnökségen belül csak egy tisztséget viselhętnek.

6.3 A tisztség időtartama

6.3.1. A 6.2. pont szerinti vá|asztások négy évre szólnak, ezután a tisztségviselők
újra választhatők. Esetleges pőtvźůasztások esetén a tisztség időtartama csak a

folyó választási időszakra szól.

6.3.2. Az egyéb esetekre vonatkozó kinevezések (p1. egy választott tisztségviselő
hosszabb tźtvt vagy végleges akadźiyoztatźsa esetén) csak a tisztség végleges
betöltéséig érvényesek.

6.3.3. Az elnök az Elnökséghez, az Elnökség többi tagsa az ęlnökhözintézętt íľásbeli
nyilatkozattal bármikoľ lemondhat. A lemondás az i! vezető tisztségviselő ki-
nevezésével vagy megválasztásźlva|, ennek hiányában legkésőbb a bejelentés-
tóI számított hatvanadik napon válik hatályossá.

6.3.4. A közhasznű szewezet megszuntét kövętő három évig nem lehet más köz-
haszní szervezet vęzető tisztségvise|óje az a személy, aki korábban olyan
közhasznű szervęzetvezętő tisztségviselője volt _ annak megszűntétmegelőző
két évbęn legalább egy évig -,

amely jogutód nélktil sziĺnt meg úgy, hogy az tiIami adó- és vámhatóság-
nál nyilvántartott adó- és vźlmtartozását nem egyenlítette ki,
amellyel szemben az źůIami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhi-
źtnyt tárt fel,
amellyel szęmben az állrami adó- és vámhatóság uzLet|eztlrts iĺtézkedést
alkalmazott, vagy izletlezźrást helyettesítő bírságot szabott ki,
amelynek adőszámź,ĺ- az źilami adó- és vámhatóság az adőzźls rendjéľől
szóló törvény szerint felfiiggesztette vagy törölte.

A vęzeto tisztségviselő, illetvę az eflflek jeliilt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervęzetet előzetesen tźĄékoztatni arról, hogy ilyen tisztsé-
get egyidejűleg más közhasznú szeĺvezetĺél is betölt.

o

o
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6.4. Ügyrend

6.4.l. Az üléseket legfeljebb negyedévenként, vagy az elnökségi tagok legalább egy-
harmadának írásbeli kérésére, atervezett napirend meghívóban történő ęIőzę-
tes közléséve|, az elnök vagy az alelnök hívja össze. A meghívó kiktildése tör_
ténhet elektronikus úton, visszaigazolható e_mail formájában is. Az Ĺilés ösz-
szehívásának határideje négy hét, ez azonban fontos okból megfelelően lerövi_
díthető.
Az ülést az alęlnök,vagy azigyvezető alelnök vęzeti.

6.4.2. Az Elnökség akkor hatźrozatképes, ha az iilésen a szavazati joggal rendelkező
tagiainak több mint fele jelen van.

6.4 .3 . A hatźr ozatokat egyszerű szótöbbséggel, ny í|t szav azźssal hozzélk.

6.4.4. Az Elnökséghatározathozata|źlhoz pénzid;gyi és gazdasági kérdésben a gazda-
sági vezető / főkönyvelő szakmai véleményét, egyéb szakmai kérdésekben az
illetékes szakmai vezętő véleményét, javaslatétt az ülés előkészítése során be
kell szerezni, szükség esetén az ülésre meg kell hívni.

6.4.5. Az Elnökséghatźlrozathozatalźlban nem vehet részt az Elnĺikség azontagsa, aki
az 5.4.5. pont alapján a Kiildöttgyűlés határozathozatalźtban sem gyakorolhatja
szavazatijogát.

6.4.6. Az Elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül, melyet 15 napon belül az Elnök-
ség tagjai és azirattźlr kapnak meg.

6.4.7. Az Elnökség tilésein az Elnökség tagjain kívül - tanácskozási jogga| _ részt
vesznek a tiszteletbeli elnök, az igyvezető alęlnök, a Szervezet-belső ellenőr_
zés munkacsopoľt vezetoje, tovźtbbá az egyes napirendi pontokhoz szükség
szerint meghívottak.

6.4.8. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség egyszenĺ szótöbbséggel megho-
zott hatźrozatźrya| jogszabźiyban meghatározott esetekben zźfi ü\és 1artźsźú
ręndelhęti el.

6.4.9. Az Elnĺikség - sorszámmal ellátott - döntéseinek taľtalmát, időpontját és hatá-
lyát, illetvę a döntésttźmogatők és ellenzőkszátmartnyźlt,,ElnökségiHatźroza-
tok Könyve''-ben kell ľögzítęni. Az Elnökség miĺködésével kapcsolatban ke-
letkezett iratokba betekintés rendjéľe a 13. $_ban foglalt szabályokat kęll al-
kalmazni.

6.4.I0. Elnökségi határozat ülés taľtása nélktil is meghozhatő. Az elnĺik, vagy megbí-
zottjaahatźrozattęrvezetét elektľonikus úton, az Elnökség minden tagiának e-
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mail címéttartalmaző lęve|ező listán megküldi az Elnökségtagsainak. A leve-
lező lista biĺosítja a tagok azonosításttt és a tagok egymás közti kölcsönös és
korlátozásmentes kommunikáciőjźfi. Az Elnökség tagjai a hatźtrozattęwezet
kézhęzvételétől szźtmított 8 munkanapon belül szavazatukat elektronikusan
megkiildik a hatáltozattervezęt küldőjének. A határozathozatali eljárás akkor
éľvényes, ha legalább annyi szavazatot visszaktildenek, amennyi szavazati jo-
got képviselő tag jelenléte _ ĺ.ilés furtása esetén - sztikséges lenne ahatźłrozat-
képességhez. Eredményes hatźrozathozatalhoz a visszaktildött szavazatok több
mint fele azonos kell, legyen az adott kérdésben.
A szavazźlsra megszabott határidő utolsó napjźú követő három napon bęlül _ ha
valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik be, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjźúől számított három napon beliil _ az e|nök megbízottja
megállapítja a szavazás ęrędményét, és azt további három napon bęlül közli az
Elnökség tagjaival.
A hatźtrozathozatal napja a szavazźlsi hatáľidő utolsó napja, ha valamennyi
szav azat korább an beérkezik, akkor az utol s ó szav azat b eérkęzésének napj a.

Az eľedményesen meghozott hatźrozatot az ę|ektronikus szavazatok melléke-
l é s ével az,,Elnökség i Határozatok Könyvé''-b en r ö gziteni kel l.

Ha az Elnökség bármely tagsa az irásbe|i szavazásra bocsátott kérdésben ülés
meglartásétt kívěnja, akkor azt az elnöknek vagy az alelnöknek össze kell hív-
nia.

Az Elnökség feladata, hatásköre
. az országos Küldöttgyűlés előkészítése, napirendi pontjainak meghatáro-

zás a, az til é s m e g s zerv ezés ę, hatér ozatainak v é greh aj tás a,

. az A|apszabtlly módosításának előkészítése,
o aSzęwezeti és Működési Szabályzat,ill. módosításának elfogadź,sa
. az Alapszabźtly és az SzMSz alkalmazźlsára vonatkozó állásfoglalások és

irányelvek kiadása,
o az Elnökség tagjaiból állandó és ęseti bizottságok létrehozása, e bizottsá-

gok feladatokkal ęl|áltása és beszámoltatása, sziikség szerint dcintési joggal
történő fe|hata|mazása

o regionális szervezetek létrehozása, megszüntetése, illetve a régiók korze-
tének módosítása,

o otszźLgos' vagy adott tevékenység végrehajtźsźtra szęwęzęti egységek lét-
r ehozása, megszüntetés e, ezek vezető inek me gbízása. vis szahívás a,

o dĺintés intézmények, szolgálatok létesítéséről, más fenntartótól töľténő át-
vételről, me glévő intézmények átalakít ásźr ő|, me gsztinteté séről,

. az országos és regionális tisztségviselők jelölése, visszahívásuk kezdemé-
nyezése,

o az évęs beszámoló elkészítésę, jőváhagyźsra az országos Kiildöttgyűlés
elé terjesztése

o az éves költségvetés elkészíttetése, a jővźlhagyatásźlig e költségvetés alap-
jáĺ a szervezet miĺködtetésének engedélyezése, tovélbbá a kĺiltségvetés jó-
v tlhagy attls a az ors zá g o s Ktil diittgyűl é s s e l

6.5.
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o A költségvetés jóváhagyźlsźlt követő időszakban a felmeľülő szükséges
mó dosítás ok elvégzése, a válto zásnak meg felelő működés engedélyezése

o két országos Küldöttgyűlés között _ sztikség esetén - az Alapszabźůy mel-
lékletét képező telephely fel s orolás módos ítása

C az MMSz Egyesület vagyonának kezelése' a vagyon felhasználásźra és be-
fektetésére vonatkozó, az Orszźtgos Küldöttgyiĺlés hatáskörébe nem tarto_
zó döntések meghozatala és végrehajtása; döntés olyan kérdésękben, mely
részben vagy egészben regionális forráson kívüli forrás felhasználását
igényli

o döntés az ingatlanvagyonnal kapcsolatos kérdésekben: ingatlan eladása,
hasznosítása, a bevétel felhasznźiźsa; ingatlan vétele

. orszáLgos és nemzetközi hatáskönĺ ptiyźnatok beadásának engedélyezésę
O ręgionźiis páIyźnatok beadásának engedélyezése,ha ahhoz országos forľás

igénybevételére is sztikség van
o alapítványok, ill. ĺinállóan gazđźikodó szęrvezetek alapítóként történő lét-

rehozása
C az MMSz-nek önállóan gazdźikodő szervezetben alapító tagként, társtu_

lajdonosként való részvételének engedélyezése
o olyan önálló jogi személyiségű szervęzet létrehozásának engedélyezése,

mely a|apitői révén és/vagy megnevezése alapján egyéľtelműęn az MMSz-
hez kapcsolható

. az MMSz által létrehozott a|apítvényok és önállóan gazdá|kodő szęrveze-
tek tevékenységének ellenőľzése, évenkénti beszámoltatása

o tájékoztatás kéľése a nęm MMSz által létrehozott, ďę az MMSz-hezkap-
csolható iinálló jogi személyek működéséről

o döntés más szervezetekkel való együttműködésről
. atagsági viszony létrehozása, megszüntetése, módosítása, ill. ezekkel kap-

csolatos fellębbezések elbírálźsa az Etikai Bizottság állásfoglalása a|apjźn
o kizćrt tag ismételt felvétęli kérelmének elbírálása,ha akizźttás oka meg_

szűnt
o atagság nyilvántaľtatása,ęnnek ellenőrzése
o a régió ktildöttgyűlések és helyi közgyűlések döntéseinek megsęmmisíté-

se' amennyiben azokaz Alapszabźllyba vagy azSZMSZ_be ütköznek,
o ľendkívüli régió ktildöttgyűlések és helyi közgyűlések összehívásának el_

rendelése, amennyiben az cisszehívás fęltételei fennállnak,
C az MMSz belťoldi és kĹilľoldi képviselete a legfelsőbb szinteken,
o koľmányszintűmegállapodások létrehozźsa,
o nemzetközi kapcsolatok országos szintű elvi iľányítźsa, jővźlhagyása és el-

lenőrzése'
. országhatáron kívüli segélyezési célok meghatározása,
o döntés országos szęwęzettęl ręndelkező pátrto|ő tag felvételérő|, a tiszte-

letbeli tagsági cím odaítéléséről.
. az országos Kĺildöttgyűlés hatáskörébę nęmtartozó döntésęk meghozatala
. az Egyesület megsziĺnését eredményezhető ok rendszeres vizsgźůata, és

bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele
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az,,Elnökségi Határ ozatok Könyvé''-nek vezettetés e

Az Ü gyv ezetői Tęstület tagj ai :

. azMMSz igyvezető alelnöke

. aZ MMSz hétrégiőjtnak regionális ügyvezetői

. aZ MMSz Modellprogramok vezetője

Az Ügyvezetői Testület tagjai az MMSz munkavállalói, nem vezető tisztségvi-
sęlők.

7.2. Ugyrend

7.2.l. Az Ügyvezetői TestiiIet źllta|źhan havonta ülésezik. Üléseit az ugyvezető alęl-
nĺik készítteti elő és hívja összę. A meghívó kiküldése elektronikus úton, visz-
szaigazoIható e- mai l formáj áb an történik.
Az ülést azigyvezető alelnök vęzeti.

7.1

7.2.2.

7.2.3.

7. $ Az Ugyvezetői Testület

Az IJgyvezetői Testilet az MMSz operatív végrehajtó szerve. Az Országos
Ktildöttgyűlés határozatai, az Elnĺikséghatźrozatai és iránymutatása, tovźlbbát

az Alapszabźiy, azSZMSZ és hatályos jogszabályok alapjźn szewezi, irźnyít-
ja és felügyeli az MMSZ operatív tevékenységét.

Az iilés résztvevői : az IJgyvezeto Testület taĄai, a Szervęzet-belső ęllenőľzés
munkacsoport vezetője, továbbá az egyes napirendi pontokhoz szükség szerint
meghívottak.

Az ülésekről emlékęztetokészül, melyet azIJgyvezetői Testület tagjai kapnak
meg.

7.3. Az Ugyvezetői Testület feladata hatásköre

az Alapszabáiy, a Szewęzeti és Műkĺidési Szabźiyzat valamint az Orszá-
gos Küldöttgyűlés és az Elnökség által meghatźnozott célok és keretek kö-
zött az MMSz fęladatainak operatív végrehajtása, végrehajtatása

az MMSz önkéntes csoportjaival, a fenntartott intézmények és szol'gźitatár
sok hálózatával, programok indításźwal, miĺködtetésével kapcsolatos dön-
tések előkészítése
a regionális iigyvezetők feladatainak országos szintű kooľdinálása, táĄé-

koztatts a fęladatok végrehajtásźről, a felmerülő problémákról, és a prob-
lémák megoldásának keresése
az MMSz vagyongazdálkodás źwal, ingatlanok vétęlével, éľtékesítésével,
egyéb célú hasznosításával kapcsolatos döntések előkészítése

o

o
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más országos szervęzetekkel történő tartós egyĺittműködés feltételeinek
meghatáro zása és engedé lye ztetése az Elnökséggel
a regionális és helyi csopoľtok számára külfř'ldi kapcsolatok tartásának
jőv áhagy ása, összehangolása és ellenőrzése
az éves tevékenységi program és költségvetés kialakítása, ęlőkészítése
dĺintésre
az MMSz bármely szintű szewezetéhęz érkęző nagy éľtékű, a helyi szük_
ségleteket meghaladó adományok országos szintiĺ elosztásának koordiná-
lása

a

a

o

8. $. Oľszágos Kłizpont

Az Országos Kcizpont az MMSz miĺködésébęn és feladatainak végrehajtásźl-
ban országos irányító, szewező, koordináló és ellenorző szerepet lát el.
E feladatait kiilönbözo szintu _ elnöki, alelnöki, ügyvezető alelnöki _ irźnyi-
tással, munkacsoportokon és különböző szakmai műhelyeken keresztiil látja
el. Egyes teľületek feladatainak ellátása több munkacsoport tevékenységét
éľintheti.
Az egyes munkacsopoľtok tevékenységének közvetlen irányítását az adott
munkacsopoľt vezetoje végzi, ki felelős a munkacsoport feladatkörébę tartoző
feladatok ęllźúásáért.

9. s. Regionális szeľvezetek

A regionális szeľvezeteket a regionális központok, a helyi csoportok és intéz-
mények alkotják. Az egyes régiók kijzpontjźú és működési teľületét az Elnök-
ség határozza meg. A regionális szervezetęk az MMSz önállóan gazđźikodő
egységei, amelyek ellátják arégiő tęľülętén létesített intézmények, szolgá|tatá-
sok fenntaľtói tevékęnységét is.
A regionális szervezetek nem önálló jogi személyek.

A régió irányitő testülęte arégiő vezetősége.
Tagjai:
o régióvęzeto
. régióvezető-helyettes
o régió lelki vezető
. a régió kiildöttgyiĺlése által vtiasztható további 2 vęzetoségi tag

A régió vezetőségének tagiai választott tisztségviselők, a régiővezető az F,l-
nökség taga, az MMSz vezető tisztségviselője.

9.1.

9.2.
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9.3. A rćgióvezetőségműködése

A régióvezetőség tiléseit arégiővezető hívja össze, legalább felévenként egy-
szęr. Az ülés hatáľozatképes, ha azon a régiő vezetőségének tagiai jelen van-
nak. Az tiléseken a regionális ügyvezeto, arégiő könyvelője lpénzld,gyiveze-
tője, továbbá anapirendben érintett helyi csoportok vęzętői és intézményvęzę-
tok, a Modellprogramok vezetője és - ťoldrajzi érintettség esetéfl _ az MMSz
Iskola Alapítvány képviselője tanácskozási joggal vesznęk részt.
A régióvezetőség tilése dĺintéseit egyszerű szótöbbséggelhozza. A megbeszé-
lésľől az ülés hatźlrozatait is tartalmaző jegyzokĺinyv késztil, melyet két részt-
vęvő hitelesít. A jegyzőkönyvet 15 napon beliilmeg kell küldeni azigyvezeto
alelnöknek, ill. az éľintetteknek.

9.4. A régió tagstlgának forumai arégiő kiildöttgyűlés és a helyi csopoľt kozgyíi|é-
se.

9.5. A régió küldöttgyűlése

A ľégió küldĺittgyiílése a régió vezetőségének, arégiőhoztartoző helyi csopoľ-
tok vezetőinek és a helyi csopoľtok tag|ai źůtal vźiasztott ktildötteknek a ta-
nácskozó és döntéshozó foruma. Hatźrozatai a régiőhoz tartoző helyi csopor-
tok szźlmźlra kötelező érvényíĺek. A ľégió küldöttgyiĺlését évente legalább egy-
szer, źlprilris 30-ig össze kell hívni.

9.5.1.

9.5.2

A ľégió kiildöttgyűlés ülései nyilvánosak, azokon hallgatóságként běrki részt
vehet. A régió kiildöttgyűlés _ egyszęru szőtöbbséggel - meghozotthatfuoza-
tźlva| a napirenden szereplő egyes ügyekben zźlrt i|és tartásźú rendelhęti el,
amennyiben a nyilvánosság biztosítása törvényi rendelkezést séľtenę.

A régió ktildĺittgyűlés résztvęvői:
. a régió vezetősége,
. a helyi csoportok vęzętoi és ktildöttęi,
. aľegionális igyvezető
. arégió könyvelője l pénziJ'gyivezetője
. azElnökség megbízottja,
o azigyvezető alelnök
. a meghívottak _ pźrtoló tag, tźlmogatő tag, tiszteletbeli tag, tagsźtgi vi-

s zonnyal nem ręnde lkęző iĺltézményve z ető, stb .

Szavazatijoggal a helyi csopoľtok (helyi kĺizgyiĺlés áůtalvźiasztott) vezętői és
ktildöttei, valamint a régió vezetőségének tagjai rendelkeznęk. A csoportveze-
tőt nem kell régiós küldöttként megválasńani.

A helyi csoportok tagsága arányos képviseletének biztosítására a régió kül-
döttgyiĺlésérę a helyi csoportok helyi csoportonként 10 fő (rendes) tag|étszá-
mig l fő küldöttet, e ťolött minden további 20 tag után 1_1 fo küldöttet dęlę-
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9.s.3.

9.s.4

gálhatnak. 10 fő küldött alatt 1 fő, 10 fő és e fölötti küldött |étszźlm esętében a
helyi csoport közgyűlésén 2 fő pótküldcittet kell választani a megielenésében
akadźiy o ztatott kĺil dött he lyette s íté s ére. A m e gvál as ztott ktil döttek me gbízatá-
sa a következo évi ręndes helyi közgyűlés időpondáighrt (ha időkiizben tiszt_
ségérőlnem mond le, vagy nem vonják vissza).

A küldötteknek megvźiasztź.sa a helyi közgyűlés hatásköre. A küldöttekre a
helyi csoport vezetése tesz javaslatot, ezen túlmenően további személyeket ja-
vasolhat a helyi közgyíĺlésen megielent rendes tagság. A jelölőlistárava|ő fel-
kerülés feltétele, hogy a jelölt vźi|a|ja a megbizatást és nyílt szavazás sorźn
megkapja a jelenlévő rendes tagok több mint felének szavazatźlt.
A váiasztás a jelölőlistán szereplő személyek közül titkosan, egyfoľdulósan
tĺirténik. A kiildöttek és a pótktildött(ek) a legtöbb szavazatot kapott jelĺiltek
közül kerülnek ki. Nem lehet azonban küldött vagy pótküldött, aki a ténylege-
sen leadhatő szavazatok felénél kevesebb igen szavazatot kapott.

A régió küldöttgyűlés kizárólagos hatáskĺire
o a régió éves szakmai és pénztigyi beszámolójának elfogadása
. a régió éves cselekvési progľamjának és költségvetésének jóváhagytsa
. az országos Küldöttgyiĺlésre arégiő küldötteinek a megvźiaszttsa (1 évre,

az éves rendes oľszágos Kiildöttgyiílések közötti időszakra)
o az MMSz Elnöksége j elölése alapján a régiőv ezetőség megv źiasztása
C az MMSz Elnöksége vagy a régió tagsátgźnak legalább egyhaľmada kez-

deményezé sére a r égiő v źńasztott ti sztségvi se l őj ének vis szahívása
o döntés mindazokban a regionális tigyekben, amelyeket az A|apszabály és

az SzMSz a régiő küldtittgyűlés hatáskiirébę utal

A ľégió küldöttgyiĺlés ĺisszehivźsa és lebonyolítása
A régió küldiittgyiĺlését a régiővezető hívja össze a küldöttgyűlés tewęzett
időpontja előtt legalább 20 nappal a ľégió kiildöttgytĺlése résztvevőinek postai
úton ajánlott levél formź$źlban elktildött meghívóval. A meghívó kiküldése tör_
ténhet elektronikus úton, visszaigazolható e-mail formájában is.

A meghívő tarta|mazza az Egyesület nevét és székhelyét, a regionális Szerve-
zęt nevét és székhelyét (régióközpont), a küldöttgyűlés időpontját, helyét és
tewęzett napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell
feltüntętni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörĺikbęn ál-
láspontj ukat kialakíthassák.

Az tilés megtartásának helyét - a küldöttek lęhetőségeinek ťrgyelembevételé-
vel - a régiő vezetősége hatćrozza meg. Ha a régióvezetés nem határoz más-
ként, a kiildiittgyiil és helyszí ne a r é giőközpont.

Napirendi indítványokat a régió ktildöttgyűléshez az egész választźsi időszak
alatt, de legkésőbb egy héttel a régió küldöttgyiĺlés időpontját megelőzőenle-
het benyújtani. A napirendi indítványok elfogadásáról a régió vezetőségę dĺint.
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Ha a napirendi indítványt azrégiő vezetősége elutasítja,vaEY aľľól nem dönt,
aľľől a régió küldĺittgyűlés az ülésen a napirend elfogadása előtt jogosult dön-
teni.

A régió ktildöttgyűlésen csak olyan indítványok bocsáthatóak szavazásra,
amelyeket határidőn beliil nyújtottak be.Ez alól kivéte|,ha a régió ktildöttgyiĺ-
lésen valamennyi szavazati joggal rendelkezo tagjelen van, és a napirenden
nemszereplőkérdésmegtźrgya|źsŕlhozegyhangúlaghozzźĘárulnak.

Rendkívüli régió küldöttgyűlést kell összęhívni
o ha a régiő tagságtnak legalább egyhaľmada írásban kéri az Elnökségtől, a

napirend megj elölésével
. az Elnökség döntése alapján
o rendkívüli esetben az elnök kezdeményezésére
o ha aztbírőságelrendeli.

A régió rendes kÍildöttgyűlését a régiővezeto vagy megbízottj a, a régiő rend-
kívüli küldiittgyiĺ|ését az Elnökség megbízottja vezęti le.

Hatźlrozatképesség
A küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkezőknek
több mint fele jelen van. Ha valamely jelenlévőnek több tisztsége van, akkor is
csak egy személyként vęhető figyelembę a hatálrozatképesség megállapításá-
nái.
Ha a küldöttgyrĺlés nem határozatképes, a ľégióvezetőnek újabb küldöttgyiílést
kell összehívnia. A megismételt kĹildöttgyiĺlés időpontjának kitűzése tĺiľténhet
az ęredeti meghívóban is.

A megismételt ktildöttgyiĺlés a megjelent tagok számára való tekintet nélkül
hatźrozatképes, ha az összehívás az eredeti meghívóban szeľeplő napirenddęl
történt, és a határozatképessé nyilvánitźls e módjáról a meghívottakat az erędeti
me ghívób an fi gyelmeztették. Az előbb iękben me gfogalm azoÍt hatźr ozatkép es-
ség további feltétele, hogy a megismételt küldöttgyiĺlést az erędeti időpontot
legalább három nappal és legfeljebb tizenöt nappal kĺivető időpontľa hívják
összę.

A kiildöttgyűlés hatźlrozatképességét minden hatélrozathozatalnéi vizsgálni
kell.

Ha egy tagvalamely iigyben nem szavazhat, ót az adotthatźrozat meghozata-
lźnźi ahattlrozatképesség megállapítása során, ťlgyelmen kívül kellhagyni.

A régió kiildöttgyiilés határozathozataltra az 5.4.4. és 5.4.5. pontban foglalt
szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
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9.5.6. A régió küldöttgyűIéshattrozatai, a szavazźs szabźiyai

9.5.6.1. A küldöttgyűlés hatźlrozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkezők szava-
zataiva| az a|źhbiak szęrint hozza:

a) 2l3-os többséggel, titkos szavazással
o régióve zető, régiővezętő-helyettes, a régiőv ezetés két további tagj ának

megválasztása, visszahívása

b) egyszenĺ többséggel, titkos szavazźssa|
o a felkért lelki vezető megválasztźsa, visszahívása
o az Országos Küldöttgyűlésre delegált küldöttek megvźiaszttsa

c) egyszení többséggel, nyílt szavazással
o a ktildöttgyűlés levezető elnöke jelölése a|apjźn a jegyzőkönywezető,

a j e gy zĺĺkönyv hite l e s ítők, szav azatszáml ál ók me gvál asztá s a
. napirend elfogadása
o döntés zártijl'és elrendeléséről
o a régió éves bęszámolójának és a pénztigyi beszámolónak elfogadása
o a régió éves cselekvési programjának és éves költségvetésének elfo-

gadása
o minden más' a küldĺittgyiĺlés hatáskörébe 1'artoző kérdésben

9.5.6.2. A szavazéls lebonyolitźtsźlhoz a szavazati joggal ręndelkezők érkezésükkor re_
gisztrálásra keriilnek (elenléti ívet írnak alá), és szavazőkźrtyźú, továhbá,ha a
közgyűlésen személyi kéľdésekben is dönteni kell, úgy szavaző|apot is kap-
nak. A nyílt szavazźs a szavazőkźlrtya felmutatésźxal, a titkos szavazźs a sza-
vaző|ap kitöltésével és a szavaző urnába helyezéssel töľténik. A szavazatokat a
szavazatszámlálók számolják össze, és hirdetik ki a szavazás eredményét.

9.5.7. A régió küldĺittgyűlés a levezető elnĺik jelölése alapjánjegyzőkönyvvezetot,
jegyzőkönyv hitelesítőket és szavazatszám|źiőkat vá,laszt egyszenĺ többséggel
nyílt szavazźssa|. Ezt követőęn a régió küldöttgyűlés dönt az esetleges napi-
rendi indítványok elfogadásáról, majd a napirend elfogadásáról, és ha szüksé-
ges zźrt ülés elrendeléséľől. Ezęn Ĺigyrendi kérdések után a régió küldöttgyiĺlé-
se tárgyalj a az egyes napirendi pontokat és szavaz azok<ről.

9.5.8. A régió kiildöttgyűléséről jegyzőkönyv késziil, amelyet a régiő küldöttgyűlés
lęvęzeto elnöke, a jegyzőkönyv vezetője és hitelesítői írnak alá. A jegyzó-
könyvnek tartalmaznia kell a régió ktildiittgyűlésen elhangzott lényeges észre-
vételeket és javaslatokat, valamint hatźlrozatokat. A jegyzőkönyvnek minden
döntés esetében tartalmaznia kell a hatźrozat számźú, tartalmáft' időpontját és
hatźůyźtt, illetve a döntést szavazatul<kal támogatók, ellenzők,tartőzkodók és a
szavazásbanrésztnemvevőkszźlmarźlnyéú,halehetszemélyét.
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9.5.9 A régió kiildöttgyűlésének határozatai a régió rendes tagsaiva|, va|amint az
érintettekkel akként kerülnek közlésre, hogy ahatélrozatokat tartalmazőjegy-
zőkönyvet, illetve jegyzőkönyv kivonat 1-1- példányźlt a régióközpont ajánlott
postai küldeményként megktildi a régiő valamennyi helyi csopoľtja részére,
ahol azt a csoportvęzętő a helyi csoport működési helyén tal'źihatő hirdetőtáb-
lźra 15 napon beliil kifiiggeszti, illetve a konkrét személyekre vonatkozőhatźr
rozatokat az érintętt személyek részére 15 napon belül aján|ott postai külde-
ményként megktildi.

A régió ktildöttgyiĺlés jegyzőkönyvét a hitelesített jelenléti ívekkel együtt a ré-
gióközpont a küldöttgyűlés megtaľtását kövętő 7 naptźri napon belül megküldi
az Országos Központnak törvényességi ellenőrzés és nyilvántartás céljából.

9.5.10. A régió működésével kapcsolatban keletkezętt iratokba bętękintés ľendjére a
13. $-ban a 13.1_13.5 pontokban foglalt szabályokat kell a|ka|mazni.

A helyi csopoľt irányítő testülete a helyi csoport vezetősége
Tagjai:
o csoportvęzető
. csoporLvęzető-helyettes
o lelki vezętő

A helyi csopoľt vezetőségének tagjai választott tisztségviselők.

9.7. A helyi csopoľt közgyűlése

A helyi kiizgyiĺlés a helyi csopoľt vezetőségę és a csopoľthoztartoző tagok
tanźrcskozó és döntéshozó fóruma. Hatźrozatai a helyi csopoľtra vonatkoznak.

A helyi kĺizgyíílést évente legalább egyszer' március 31-ig össze kell
hívni.

9.6.

9.7.1.

9.7.2.

A helyi közgyiĺlés ülésęi nyilvánosak, azokon hallgatóságként bárki ľészt ve-
het. A helyi közgyiĺlés - egyszerií szótöbbséggel - meghozott hatźlrozatźxal a
napirenden szereplő egyes ügyekben zárt ulés tartásźlt ręndęlhęti el, amennyi-
ben a nyilvánosság biztosítása törvényi rendelkęzést sértene.

A helyi közgyiilés résztvęvői
. a helyi csopoľt vezetősége,
. a helyi csoport rendes tagSai,
. a helyi csoport tagjelöltjei,
. ahelyi csopoľt önkéntes segítő munkatársai,
. arégiővezetőség képviselője,
C a regionális ügyvezető,
. a meghívottak - pártolő tag, támogató tag, tiszteletbeli tag, tagsźtgi vi-

szonny al nem ren dę lkező intézményv ezető, stb .
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9.7.3.

9.7.4.

Szavazatijoggal a helyi csopoľt felvett ľendes tagsai rendelkeznek.

A helyi közgyiĺlés kizźrőlagos hatásköre
. a helyi csopoľt éves szakmai és pénztigyi beszámolójának elfogadása
C a helyi csopoľt éves cselekvési programjának és költségvetésének jőváha-

gyisa
. arégió küldöttgyiĺlésére a helyi csoport küldötteinek megválasztása(9.5.2.

pont)
. a régió vezetősége jelĺilése a|apjtn a helyi csopoľt vezetőségének megvá-

Iasztź.sa
. a régió vezetősége kezdeményezésére a helyi csopoľt vá|asztott tisztségvi-

selőj ének visszahívása
o döntés mindazokban a helyi ügyekben, amelyekęt az Alapszabőlly és az

SzMSz a helyi közgyiĺlés hatáskĺirébe utal.

A helyi közgyiilés összęhívása és lebonyolítása
A helyi csopoľt kcizgyűlését a helyi csoport vezetője hívja össze a kĺizgyiĺlés
tęrvęzett időpontja előtt legalább 10 nappal - az önkéntesek kivételével - a hę-
lyi közgyűlés ľésztvevőinek postai úton ajánlott lęvél formájában elküldött
meghívóval. A helyi csoport önkénteseit a helyi csopoľt helyiségében kifiig-
gesztett hirdetmény útján kęll értesíteni.
A meghívó kikĺildése tiiľténhet elektronikus úton, visszaigazolható e_mail
formájában is.

A meghívő tartalmazza az EgyesĹilet nevét és székhe|yét, a csopoľt nevét és
székhelyét (működésének helyét), a helyi közgyűlés időpontját, helyét és teľ-
vezett napirendjét. A napirendet olyan részletességgel kell felttintetni, hogy a
szavazásrajogosultak atárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakít-
hassák.

Napiľendi indítványokat a helyi közgyűléshęz az egészvźiasztźlsi időszak alatt,
de legkésőbb három nappal közgyűlés megtaľtási időpontját megelozően lęhet
benyújtani. A napirendi indítványok elfogadásáról a helyi csopoľt vezetősége
dönt. Ha a napirendi indítványt azhelyi csoport vezetősége elutasítja, vagy aF
ró1 nem dĺint, arról a helyi kĺizgyűlés az ĺilésen a napirend elfogadása előtt jo-
gosult dönteni.

A helyi kcizgyiĺlésen csak olyan indíwányok bocsáthatóak szavazásta,
amelyeket határidőn belĺil nyújtottak bę.Ez alól kivéte|,ha a helyi közgyűlé-
sen valamennyi szavazati joggal rendelkező tag jelen van, és a napirenden
nem szereplő kérdés megtáľgyalźstlhoz egyhangúl ag hozztĄtlrulnak.

A közgyiĺlés megtaľtásźnak helyét _ a tagok lehetőségeinek ťrgyelęmbevételé-
vel - a helyi csoport vezetőségęhatźrozza meg. Ha a helyi csoport vezetősége
nem hatáľoz másként, a közgyűlés helyszíne a csopoľt székhelye (miĺködési
helye).

MMSz egységes szerkezetĺĺ alapszabály 2018. 05 . 26



35

Rendkívüli helyi közgyiilést kell összehívni:
o ha a csoport tagságának legalább egyharmada írásban kéri a régió vęzető-

ségétől a napirend megjelölésével
. arégiővezetés döntése alapján
o ha bíľóság elrendeli.

A helyi közgyűlést a csoportvęzeto vagy megbízottja, a ľendkíviili helyi köz-
gyűlést a r égiőv ezetés megb ízottja v ęzeti |ę.

9.7 .5. Hatěrozatképesség

A kĺizgyiĺlés határozatképes, ha azon a csoport felvett tagjainak tcibb mint felę
személyesen vagy meghatalmazottja útján jelen van.

Ha aközgyűlés nęm határozatképes, a csoportvęzetőnek újabb közgyiĺlést kęll
összehívnia. A megismételt közgyiĺlés időpontjának kitűzése töľténhet az ere-
deti meghívóban is.
A megismételt közgyűlés a megielent tagok számźra való tekintet nélkül hatá-
rozatképes, ha az összehívás az ęredęti meghívóban szereplő napirenddęl tör-
tént, és a hatźrozatképessé nyilvánítás e módjáról a meghívottakat az erędeti
me ghívóban eľre ťrgye lmeztették. Az ęlőbbiekben me gfo galm azott hatélr ozat-
képesség további fęltétele, hogy a megismételt közgytilést az eredeti időpontot
legalább három nappal és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják
össze.

A helyi közgyűlés határozatképességét minden hatźtrozathozatalnźi vizsgálni
kell.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, ot az adott hatźlrozat meghozata-
lźnźi ahatározatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
A közgyűlés hatáľozathozata|źlban az Alapszabály 5.4.4. és az 5.4.5. pontban
foglaltakkal azonos feltételek alapjźn nem vehęt részt akĺizgyűlés tagsa.

9.7.6. A helyi kĺizgyiĺlés hatźrozatai, a szavazás szabźiyai

9.7.6.1. A helyi közgyiĺlés hatźrozatait a leadhatő szavazatokkal (elenlévő tagok és

meghatalmazők szavazatai) az alábbiak szerint hozza:

a) 2l3-os többséggel, titkos szavazással
cs op ortvezető, cs op o rtv ezeto -helyettes me gv éiasztás a é s vi s szahívása

b) egyszenĺ többséggel, titkos szavazźssal
a felkért lelki vezető megválasztźsa és visszahívása
a r é giő kiil d öttgyű 1 é s érę de l e gált kiil d öttęk me gv źiasztása
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c) egyszenĺ többséggel, nyílt szavazźssal
. a közgyűlés levezető elnökejelölése a|apján ajegyzókönyvezető, ajegy-

zőkönyv h ite l e s ítők, szav azatszćmllźiők me gv ál asztás a,
o napirend elfogadása,
o döntés zźńĺj.lés elrendeléséről
. a csoportvezetés éves beszámolójának és a pénzigyi bęszámolónak elfo-

gadása
o a csopoľt éves cselekvési programjának és éves költségvetésének elfoga-

dása
o minden más, aközgyíjlés hatásköľébetartoző kérdésben

9.7.6.2. A szavazás lebonyolításźlhoz a szavazati joggal rendelkęzők érkezéstikkor re-
gisztrálásra keriilnek (elenléti ívet írnak alá), és szavazőkártyát, tovźlbbá,ha a
közgyűlésen személyi kérdésekben is dönteni kell, úgy szavaző|apot is kap-
nak. A nyílt szavazás a szavazőkźlrtya felmutatásźxal, a titkos szavazás a sza-
vazőIap kitöltésével és a szavaző urnába helyezéssel töľténik. A szavazatokat a
szavazatszámlálók számolják ĺissze, és hirdetik ki a szavazás eredményét.

9.7.7 A helyi közgyiĺlés a |evezętő elnök jelölése alapjźlnjegyzőkönyvvezetőt, jegy_
zőkönyv hitelesítőket és szavazatszámlálókat vźiaszt egyszenĺ többséggel,
nyílt szavazéssa|. Ezt követően a helyi kĺizgyiĺlés dönt az esetleges napirendi
indítványok elfogadtsźrő|, majd a napirend elfogadásáról, és ha szükséges,
zźń u|és elrendęlésérőI. Ezen ügyrendi kérdések utźn a helyi közgyiílés tár-
gya|ja az egyes napirendi pontokat és szavaz arról.

9.7.8 A helyi közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet a helyi kcizgyiĺlés levezeto
elnöke' a jegyzőkönyv vezetője és hitelesítői íľnak alá. Ajegyzőkönyvnek tar-
talmaznia kell a kiizgyiĺlésen elhangzott lényeges észľevétęleket és javaslato-
kat, valamint ahatározatokat. A jegyzőkönyvnek minden döntés esetében tar-
talmaznia kell a határozat számát, tartalmtú, időpontját és hatályát illetve a
döntést szavazatukkal támogatók, ęllenzíĺk,tartőzkodók és aszavazásban részt
nęm vevők szźlmarźlnyáú,ha lęhet személyét.

9.7.9. A csoportvezető aközgyulés jegyzőkönyvét a hitelesített jelenléti ívekkel és az
esetleges meghatalmazásokkal együtt aközgyu|és időpontját követő 7 naptźri
napon beltil megküldi a ľégióktizpontnak' és a jegyzőkönyvet l jegyzőkönyv
kivonatot a csopoľt miĺködési helyén talźihatő hirdetőtáblźra |5 napon belül
kifiiggeszti, illetve a konkrét személyekre vonatkoző határozatokat az érintętt
személyek ľészére 15 napon belül ajánlott postai kiildeményként megktildi.

A régiókĺizpont aközgyiilés jegyzőkönyvét a hitelesített jelenléti ívekkel és az
esetleges meghatalmazásokkal együtt azokkézhezvételét követően haladékta_
lanul megküldi az Orszźlgos Központnak törvényességi ellenőrzés és nyilván_
taľtás céljából.
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9.7.10. A hclyi csoport működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bętekintés
rendjére a 13. $_ban a 13.1-13.5 pontokban foglalt szabályokat kell alkalmaz-
ni.

9.8. A helyi szociális és gyermekvédelmi intézmény és szolgáltatás

A Magyaľ Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által fenntaľtott szociális és gyermek-
védelmi iĺtézmény és szolgáltatás egyes típusai és szakmai jellemzői a vonatkozó
töľvények és egyéb jogszabźiyok szerint valósulnak meg.
Azintézmény és szolgěitatásaz MMSz regionális szervezeti egységének ľészeként, a
ré gi ó fennt artásźtb an mfü ĺj dik.
Azíntézményvezeto és a ľégióvezetés közcisen fele| azért,hogy az intézmény és
szolgáltatźts mindenben megfelelj ęn ará vonatkozó valamennyi tĺirvényi előírásnak,
szabálynak és az MMSz-en belüli szabéiyozásnak.

10.s. Az Etikai Bizottság

AzF;tikai Bizottság az MMSz fuggetlen szewęzęti egysége, mely aziľĺĺ.ľvĺ.Sz
működésével kapcsolatosan felmęrülő erkölcsi, magatartźlsi szabálytalanságot
kivizsgálja, s a vizsgźiatot kęzdeményezó szźtmźra javaslatot tesz a probléma
kezelésére.

10.1. Az Etikai Bizottság tagsai

Az Etikai Bizottság tagsai:
o az országos lelki vezető, aki azBtikai Bizottság elnöke
. az országos Küldöttgyiilés által egyszenĺ többséggel, nyílt szavazássa|

megválasztott négy tag.

l0.2. AzBtikai Bizottság hatásköre és feladata

az MMSz Etikai Szabźiyzatźtnak, ill. szükség szerinti módosításź.ľ'ak ę|ő-
készíté s e, jőv áhagy atźsa az Elnöks é ggel
az Elnökség, az Elnĺikség tagsai vagy azigyvezető alelnök felkérése alap-
jźrn, meghatározott ügyek kivizsgźiása, véleményezése, javaslattétel a
probléma kezelésére (tagsági viszony felfiiggesztése, tag kizźlrása, alkal-
mazott munkavi s zony źnak me g szünteté s e, stb . )
javaslattétel az Elnökség / régióvezetőség l helyi vezetőség szźtmálra tiszt-
ségviselő fęlmęntésére, visszahiv élsźra

a tagoktól érkező megkeresések ęsetén abizottséĺg az illetékességét maga
állapítjameg

o

o
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11. $ Felügyelő Szerv

1 1.1 . A Felügyelő Szeľv a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület működését és
gazdálkodását ellenő rzo szew .

tl.2. A Felügyelő Szęrv háromtagú. A Feltigyelő Szęrv tagjait az Elnökség jelöli' és
az Orszźlgos Kiildöttgyiĺlés titkos szavazással, egyszeriĺ többséggel meghozott
hatźnozatŕxa|véiasztja meg 4 évigterjedő hatźrozott időtaľtamra. A Felügyelő
Szerv elnökét a Feliigyelő Szerv tagjai maguk köztil választjźtk.

11.3. A Felügyelő Szerv taga az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképes-
ségét a tevékenysége ellátásźlhoz szükséges körben nem korlátoztźlk. Nem le-
het a feliigyelőbizottsźlg taga, akivęl szemben a vezető tisztségviselőkre vo-
natkoző kizźnő ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzźúartozőja a jogi
személy v ęzető tisztségviselőj e.

Nem lehet a Felügyelő Szerv elnöke vagy tagsa az a személy, aki

a) a legfőbb szerv, illetve az:J,gyintéző és képviseleti szeľv elnökę vagy tagsa
(ide nem éľtve az egyesület legfőbb szervének azontagsait, akik tisztséget
nem töltenek be),

b) aközhasznű szervęzetnek a megbízatásán kívĺ.ili más tevékenység kifejté-
sére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jog_
viszonyban ál1, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) aközhasznű szęwezęt cél szeľint juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkĺités nélktil igénybe vehető, nem pénzbeni szolgáltatásokat és az
egyestilet által tag1ának a tagsági jogviszony alap1źn nyújtott, létesítő ok_
iratnak megfelelő cél szerinti juttatást -' illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott szęmélyek kĺizelihozzáúartozőja.

tt.4 A Feltigyelő Szerv tagjai az Elnökségtől ftiggetlenek, tevékenységük során
nem utasíthatóak.

I 1.5 A Feliigyelő Szerv tagsa az elnökhöz irúézett nyilatkozattal bármikor lęmond-
hat. A lemondás aziĄ tisztségviselő kinevezésével vagy megválasztásźxal, en-
nek hiányában legkésőbb a bejelentéstol szźmított hatvanadik napon válik ha-
tályossá.

11.6. A Feliigyelő Szerv feladatköre:

11.6.1. Ellenőrzi a Magyar Máltai Szeretetszolgźiat Egyestilet miĺködését és gazđěi-
kodását, a jogszabźllyok, az alapszabály és az egyesületi határozatok betaľtását,
végrehajtását. Ennek során a vęzęto tisztségviselőktől jelentést, a szervezet
munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, tovźlbbá, a
szęrv ęzet könyveibe és irataib a betękinthe t, azokat megvizs gálhatj a.
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A Feltigyelő Szęľv köteles az Oľszźlgos Kiildöttgyűlés elé keľĹilő előterjeszté-
seket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontjilt a Kiildöttgyiĺlésen is-
meľtetni.

ll.6.2. A Felügyelő Szerv köteles az Elnökséget tájékoztatni, és annak ĺisszehívását
kezdeményezni, ha aľľól szeręztudomást, hogy

a) a szęÍvezęt műkĺidése soľán olyan jogszabźiysértés, vagy a szervezet érde-
keit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) töľtént, amelynek meg-
szüntetése vagy kövętkezményeinek e|hźltítása, illetvę enyhítése az Elnök-
ség döntését teszi sziikségessé,

b) avezető tisztségviselők felelősségét megalapoző tény merült fel.

Az Elnökséget a Feliigyelő Szerv indítvźnyźra - annak megtételétől szátmltott
harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén
az Elnökség összehívŕlsźra a Felügyelő Szerv is jogosult.

Amennyibefl az Elnökség a II.6.2. pont a.) illetve b.) pontjában szereplő ese-
tekben a Felügyelő Szerv jelzése alapján és a Feltigyelő Szeľv źita1' intézkedés-
re meghatźrozott határidőn belül a fenti pontokban je|zett hátrányos köriilmé-
nyeket nem hárítja el, úgy a Felügyelő Szerv jogosult közvętlęnül ĺisszehívni
az orszźlgos Küldöttgyiĺlést.

11.6.3. A Felügyelő Szęrv szükség szerint, de legalább évęntę ęgyszet) azOrszźtgos
Küldöttgyűlés időpontját mege|ozo 30 napon bęlül taĄa üléseit. A Feliigyelő
Szerv ülését a Felügyelő Szęrv elnöke az ť,lés kitíizött időpontját legalább 5

nappal megelózően ľövid úton közölt, illetve íľásban megküldött éľtesítéssel
hívja össze.

A Felügyelő Szerv határozatképes, ha tagiainak 2l3-a az ülésen jelen van. A
Feltigyelő Szerv ahatározatait egyszení szótöbbséggel, nyíIt szavazássa|hozza
meg.

A Felügyelő Szerv iiléseiről jegyzőkonyvet kell vezetni, a jegyzőkönyv vęzę-
téséről a Felügyelő Szerv elnöke köteles gondoskodni.

A Felügyelő Szęrv iigyrendjét maga állapítja meg.

12.$ A könywizsgáló

|2.|. Az Egyesületnél könywizsgáló kijelölése kötelező. Könywizsgál'ővá az vér
|aszthatő, aki az erre vonatkoző jogszabályok szerint a könywizsgálói nyil-
vántaľtásban szerepęl. A könywizsgá|ő ($raváůasztható. A könywizsgáló te-
vékeny s é g ét a hatźiyo s j o gszab ály o k alapj án v é gzi.
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12.2 Az állandő könyvvizsgáló feladatai el|źútlsa érdekében betekinthet az Egyesü-
let irataiba, számviteli nyilvántartź.saiba, kcinyveibe, a vezető tisztségviselők-
tóI, a Felügyelő Szęrv tagiaitól és azBgyesülęt munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, az E gy e stil et könyv e l é s ét, b anks zám |ěńt, p énztźtr tlt, értékpap ír- é s áruáI-
lományát, val amint szerződéseit megvizs gźihatj a.

|2.3. Ha a könywizsgźiő az Egyesület vagyonának olyan vźitozásźlt észleli, amely
veszélyezteti az Egyesülettel szembeni követelések kięlégítését, vagy ha olyan
köľülményt ész|e|, amely avęzętó tisztségviselők vagy a Feltigyelő Szeľv tagai
e minőségükbęn kifejtett tevékenységükén való felelősségét vonja maga után,
késedęlęm nélkül köteles az Elnökségnél kezdeményezni a tagok döntéshozata-
lához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kęzdęményezés nem vezet
eredményľe, a könywizsgźiő köteles afęftárt köľülményekľől az MMSz tĺirvé-
nyességi felügyeletét ęllátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

I2.4. Nem lehet az MMSz könywizsgźiőja az a szęmély, aki
a) a dcintéshoző szerv, illetve azigyvezető szęrv elnöke vagy tagja (ide nem

értve az egyesület döntéshozó szervénęk azontagsait, akik tisztséget nem
töltenek be),

b) aközhasznil szervezęttel e megbízatásán kíviili más tevékenység kifejtésé_
re irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-
szonyban áll, ha jogszabźiy másképp nem rendelkezik,

c) aközhasznu szęrvęzęt cél szeľinti juttatásából részesiil _ kivévę abźrki źů-

tal megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat, és az
egyesület által tagsának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban
foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)_c) pontban meghatározott személyek közelihozzźltartozőja.

12.5 Az orszźlgos Ktildöttgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy a kcinyvvizsgá-
|atot végzó szęrvezetről döntsön, a kiválasztott könywizsgtiőval szęrzódést
kössön.

13. s A Magyaľ Máltai Szeľetetszolgáiat Egyesiilet míĺködésével
kapcsolatban keletkezett iľatokba való betekintés ľendjéľe vonat_
koző ľendelkezések, valamint a mĺÍkłidés nyilvánosságának bizto_

sítása

13.1 A Magyar Máltai Szeľetetszolgálat Egyesület miiködésével kapcsolatosan ke_
letkezett iratokba bárki _ ará vonatkozó részben _ betekinthet.

13.2. A kérelmező az iratbetekintésre vonatkozó igényét a bętekintés tęrvezett idó-
pontjának és az iratnak a megjelölésével legalább 8 nappal az iratbętekintés
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tervezett időpontja előtt kötelező bejelentęni a Magyaľ Máltai Szeretetszolgá-
lat Egyesiilet iigyvezető alelnöke titkárságán.

13.3 Az iratba betekinteni az igyvęzeto alelnök engedélyével, az á|tala megjelölt
helyszínen és időpontban lehet, melyet az igyvezető alelnök a kérelem beéľ-
kęzésétől számított 8 napon belül közöl a kérelmezove|.

|3.4. Amennyibęn az ügyvezető alelnök nem engedé|yezi az iratba töľténő betekin-
tést, úgy a kérelmező az Elnökséghęz fordulhat, amely a Soron kövętkező ülé-
sén dönt az iratba töľténő betekintés megengedhetősége tźrgyáhan.

13.s Az Elniikség megtagadhatja az iratokba valő betekintést, ha az más jogsza-
bályok előírásaival ütközik, ha a Magyar Máltai Szęľetetszolgálat Egyestilet
számtrajelentős érdekséľelemmel jáĺma, ha a felvilágosítást kérő a jogát visz-
szaélésszenĺen gyakoľolja, vagy - felhívás ellenére - nem tęsz titoktartási nyi_
latkozatot.

13.6 A fentiekben jelzett iľatbetekintésre vonatkozó koľlźúoző ľendelkezések - ide
nęm éľtve a titoktaľtásra vonatkoző szabźllyok megtartźsźlt' _ nem vonatkoznak
a Magyar Máltai Szęretetszolgtiat Egyestilet Feltigyelő Szervéľe. A Feltigyelő
Szerv - ĺisszhangban az 20ll. évi CLXXV. töľvény 4l. $ (1) pondáva|, vala-
mint a Magyar lll/.źitai Szeretetszolgźiat Egyesiilet módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító okirata 1 1.6.l. pontjának ľendelkezéseivel - a Ma-
gyar Máltai SzeretetszolgáIat Egyesület könyveibe és iľataiba korlátozás nél-
ktil betekinthet, azokat megvizsgálhatj a.

13.7 . Az MMSz döntéseit az érintettekkel írásban (ajánlott postai ktildemény vagy
visszaigazolható e-mail) közl| és döntésre jogosult szerv hivatalos helyiségé-
ben hirdętotźlb|tn való kifi'iggesztéssel, vaEY - az Orszźtgos Küldöttgyűlés ese-
tében - az MMSzhon|apjźln a nyilvánosság számźlraközzétęszi.

l3.8 A nyilvánosság biztosítása

13.8.l. Az MMSzbiztosítja aközhasznú szeľvezęt miĺködésének, szolgźitatźtsa igény-
bevétele módj ának' beszámolói közlésének nyilvánosságát.

13.8.2. A Magyaľ Máltai Szęrętętszolgálat Egyesület évęs beszámolójába' közhasznú-
sági mellékletébę a jelen fejezetben foglalt szabályok szerint bárki betekinthet.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyestilet az évęs beszámolóját és köz-
hasznúsági melléklętét a20I1. évi CLXXXI. törvény vonatkozó ręndelkęzései
alapján oBH-nál letétbe he|yezi, továbbá nyilvánosságra hozza a
www.maltai.hu honlapj án.

13.8.3. Az MMSZ a www.maltai.hu honlapon nyilvánosság szělmźlra közzé teszi a
szo|gźůtatźlsok haľmadik személy (nem tag) általi igénybevétęlének módját, va-
lamint a harmadik személy (nem tag) telefonos' Vagy személyes, megkeresés,

MMSz egységes szerkezetű alapszabály 2018. 05. 26.



42

illetve az MMSz-nek címzett levél údán is tájékozódhat a szolgáltatások
igénybevételének lehetőségéről.

13.8.4. Az MMSz működésének nyilvánosságát az Alapszabtiy 5.3.1., 5.10., 6.4.8.,
6.4.9.,9.5.1, 9.5.9.,9.7.1.,9.7.9. pontjaiban, ill. jelen fejezetben (13. $) foglal-
takkal biztosítja.

14. $ Pénzĺigyek

14.l. A Magyar Máltai Szęrętetszolgálat vagyonát képezik:

. Tagdíjak
o Természetes és jogi személyek adományai
o Rendęzvények, előadások, oktató tanfolyamok és olyan szolgźůtatźlsok be-

vételei, melyek az MMSz feladataival összhangban vannak.
o Tźlrgyi adományok és ingatlanok

14.2. Az MMSz köteles vagyonát kizźről'ag az A|apszabálynak megfelelő célokra
fordítani.
A gazďěikodása soľán - esetlegesen keletkező _ eredményét - ide értve mind a
közhasznú, mind a vállalkozási tevékenységből szźrmaző eľedméný - nem
o sztj a fe l, é s azt kizar ő|ag az a|ap szab źiyb an r ö gzített c é l o kra fordítj a.
A Magyar Máltai Szęretetszolgálat Egyestilet tartozásaiért _ a tagdíj megťlze-
tésén túl - sem a tagok, sem a Máltai Rend Magyaľ Máltai Lovagok Szövetsé_
ge nem felel.

14.3 A Magyar Máltai Szeretetszo|gtiat Egyesület avęzeto tisztségvise|ot, a támo-
gatőt, az önkéntęst, valamint e szęmélyek közelihozzźńartozőjźú - abárki által
megkötés nélkül igénybe vehető szolgźitatélsok, illętvę aZ egyesiilet által tagsá-
nak a tagsági jogviszony a|apján nyújtott, létesítő okiľatnak megfelelő juttatá_
sok kivételével - cél szeľinti juttatásban nem részesítheti.

14.4. A Magyar Máltai Szęretetszolgálat Egyesület bármely cél szerinti juttatásźlt - a
létesítő okiratban meghatározott szabźllyok szerint - pźiyázathoz ktitheti. Eb-
bęn az ęsetben a pźiyźnati fęlhívás nęm taľtalmazhat olyan feltételeket, ame_
lyekből - az eset ĺisszes körĺilményeinek mérlegelésével _ megállapíthatő, hogy
a pályázatnak előre meghatáľozolt nyertese van (színlelt pźůyázat). Színlelt pá_
lyánat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgźihat.
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15. s Képviseleti és rendelkezési jog

l5.1. Az aléńrźsi jog:

Az a|áírźsi jog a Magyar Máltai Szęľetętszo|gálat Egyesiilet képviseletét jelen-
ti.

Kĺitelezettséggel járó nyilatkozat a|źĺirásźlra egy személyben az elnök, vagy
íľásban meghatalm azottja j o gosult.

Az ęlnök taľtós távolléte esetén az alelnök, az igyvezętó alęlnök, a szervezęt-
belső ellenőrzés csopoľt vezetője köziil 2-2 fő együttesen ír alá.

Az elnök konkrét feladatok ęllźúź.sźlra źúadhatja az aIáirź.si jogot. Ez írásbeli
m e ghatal m azźss a|, te lj e s bizony itő erej ű m ag ánoki r atta| történ ik.
A meghata|mazásnak taľtalmaznia kell a meghata|maző és a meghatalma-
zott(ak) személyi azonosító adatait, aláírását, az a|áírźsijog gyakorlásának kö-
rét, idÍĺtartamát és két tanú személyi ađatait és aláírását.

15.2. A bankszámlák feletti rendęlkezési jog

A bankszámla feletti rendelkęzéshez abankszźlmlátkęze|ő bankhoz bejelentett
elnök, vagy aláírási joggal felruházott két személy együttes a|áírása sztikséges.

A képviseleti és rendelkęzési jogra vonatkozó részletesebb szabá|yokat az
SzMSz tartalmazza.

16. $ Az Ispotályos

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Ispotályosa az MMSz lovagrendi ellę-
noruóje. Részt vehet az orszélgos Ktildöttgyűlésen, az Elnökség ülésein és
megkapja valamennyi tilés jegyzőkönyvét. Joga van betekinteni minden ügy-
iratba. Amennyib en az MMSz |Jgyvezetosége és az ispotźůyos között nézetkü-
lönbségek támadnak abban a tekintetben, hogy az igyvezętés tevékenysége
nem felel meg a Máltai Rend mindenkor hatályos Alkotmányának és Törvény-
könyvének, ezek eldöntésére bizottságot kell összehívni, amely részarányosan
aMagyar Máltai Lovagok Szövetségę és az Elnökség három-három tagjából
áll. Ha abizottság hat hónapon beliil nem hoz döntést, mindkét fél egymástól
fiiggetlenül a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Tanácsźthoz fordulhat
egyeztetés végett.
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17 .1.

17.2

17.3.

17. s Az MMSz megszűnése

Az MMSz jogutód nélkül megszűnik, ha
a) a tagok vagy a|apitók kimondják megszunését;vagy
b) az aľľa jogosult szerv megsztinteti,
feltéve mindegyik esetben, hogy az MMSz vagyoni viszonyainak lezźrźsfua
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követőęn a bíróság az MMSz-t a nyil-
vántartásból törli.

Az MMSz jogutód nélkiil megsziĺnik továbbá'ha
a) az egyesület megvalósította célrjźú vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vćůt, és új célt nem határoztak meg; Vagy
b) az egyesĹilet tagjainak száma hat hónapon keresztiil nęm éri el atiz fĺSt.

Az MMSz megszűnéSét, illetve más szervekkel való egyesiilését az orsztlgos
Küldöttgyiílés nyílt szavaztssal, háromnegyedes szótĺibbséggel határozhatjae|.
A háromnegyedes szóttibbség itt azt jelenti, hogy az ĺisszes szavazásrajogosult
személy (Elnökség tagsai + a régiók megválasztott küldöttei) legalább három-
negyede azadotthatározatra azonos szavazatot ad le.

Az MMSz jogutód nélktili megsziĺnése esetén a hitelezők kielégítése után
fennmaradt vagyona a Magyar Máltai Lovagok Szövetségére szźil.
Ebben az esetben a vagyon kizéről'ag az MMSz Alapszabályában meghatáro-
zott cél okr a hasznźihatő.

18. s Zárő ľendelkezések

Az Alapszabályban nęm szabályozott kérdésekbęn a 2013. évi V. tĺirvény (Ptk.) és a
20ll. évi CLXXV törvény (Ectv.) ľendelkezései az irányadóak.

Az A|apszabtiyt és hatálybalépését az Orszźlgos Ktildöttgyiĺlés hatźlrozatta| á|lapitja
meg.
Az A|apszab źiy rende lkezés eit hatálybalépé s ét követően kel l alkalmazni.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület A|apszabźllyának az 1996. május 18.
napjźńg terjedő időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szivegét az
MMSz Egyesület 1996. évi rendes küldiittgyiĺlése fogadta el, és az 1996. május l8-án
lépett hatźiyba.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesiilet A|apszabéllyának az 1996. május 18.
napjától 200l. május 27. napjźńg terjedő időközi módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövegét azl|ĺdMSz Egyesület 200l. évi rendes közgyiĺlése fogadta e|, és az
2001. május 27-én lépett hatályba.

A Magyar Máltai Szęľętetszolgálat 2001. május 27-énhatźĺlyba lépett A|apszabtllyéú a
2003. május 31-i rendes küldöttgyűlés 612003.05.31. KGY. sz.határozatźxaI,továbbźl
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a2003. szeptember l3-i rendkívüli kĺ.ildöttgyűIés212003.09.13. RKGY., 312003.09.13.
RKGY., 412003.09.13. RKGY. és 512003.09.13. RKGY. száműhatározataival módosí-
totta és e módosításokkal léptette hatályba.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 200l. május 27-énhatályba lépett A|apszabźllyának
200l. május 27. napjźúől 2004. február 2l. napjźńg terjedő időközi módosításokkal
egységes szęrkezetbe foglalt szövegét az MMSz Egyesület 2004. február 2l-i ľendkí-
viili kiildöttgyűlése fogadta el, és a2004. évi rendes ktildiittgyűlés napján léphatźiyba,
kivéve az 5 .2.4. pontot, melynek hatźiyba lépése : 2004. februźtr 2l .

A Magyar Máltai Szeretetszo|gźiat 2004. május 22-én (5.2.4. pont vonatkozźsźhan
2004. február 2|-én) hatéiyba lépett Alapszabźllyának módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt szövegét az MMSz Egyesiilet 2005.június 04. napjtn megtartott ktil-
döttgyiilése fogadta el, és 2005. június 04. napjánhatźiyba lépett.

A Magyar Máltai Szeretetszo|gźiat2005.június 04-én hatźiyba lépett A|apszabétlyának
újabb módosításokkal egységes szerkezętbe foglalt szövegét az MMSz Egyestilet
2006. május 27. napjźn megtartott küldöttgyűlése fogadta el, és 2006. május 27. ĺapján
hatźiyba lépett.

A Magyaľ Máltai Szeretętszolgálat Egyestilet 2006. május Z7-énhatályba lépett Alap-
szabá|ytlnak újabb, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az MMSz
2008. május 31. napján megtartott ktildĺittgyiĺlése a 6/2008.05.31. KGY. sz.hatźtroza-
tźna| fogadta el, és 2008. május 31. napján hatźiyba lépett.

A Magyaľ Máltai Szeretetszolgálat EgyesĹilet 2008. május 3l-én hatáIyba lépett Alap-
szabźiyźnak újabb, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az MMSz
2010. május 29. napjźn megtaľtott küldĺittgyiĺlése a 412010.05.29. KGY. sz.hatźroza-
tával fogadta el, és 20l0. május 31. napján hatźiyba lépett.

A Magyaľ Máltai Szeretetszolgálat Egyesiilet 2010. május 3l-én hatźiyba lépett Alap-
szabźiyźnak újabb, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szĺivegét az MMSz
201I.június 04. napján megtaľtott küldöttgyíílése a 4l20I1.06.04. KGY. sz.határoza-
ttxal fogadta el, és 201 1. június 04. napjánhatá|yba lépett.

A Magyar Máltai Szeretetszo|gáLat Egyesület 20ll.június 04-én hatá,lyba lépett Alap-
szabályának újabb, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az MMSz
2012 . máj us 1 9. napj án megtaľtott küldĺittgyűlése az 512012.05. 1 9. KGY . sz. hatźtroza-
tźx al fogadta el, és 20 12. máj us 19 . napjźn hatáIyb a lépett.

A Magyar Máltai Szęretętszolgálat Egyesület 2012. május 19-én hattiyba lépett Alap-
szabźiytlnak újabb, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az MMSz
201-3. május 25. napjźn megtaľtott küldĺittgyű|ése az 5l20l3.05.25. KGY. sz.hatźlroza-
tával fogadta ęl, és 2013. május 25. napjźnhatéiyba lépett.
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Az MMSz 2013. május 25-énhatźiyba lépett Alapszabźllyának újabb, egységes szeľke_
zętbe foglalt szövegét az MMSz 2014. augusztus 14_én megtartott ręndkívĹili ktildött-
gyiĺlése a212014.08.14. KGY. sz.hatźtrozatźxal fogadta el, és 2014. augusztus l4_én
hatáIyba lépett.

Az MMSz 2014. augusztus lł-én hatźiyba lépett A|apszabźllyának újabb, egységes
szerkezetbe foglalt szövegét az MMSz 2015. február 07. napján megtartott rendkíviili
küldiittgyűlése a 4120|5.02.07. KGY. sz.hatźrozatźwal fogadta el, és 20|5. február 07.
napján hatźiyb a l ép ett.
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ZARADEK

Alulíľott dr. Markovics Baľbaľa ellenjegyző ügyvéd igazolom, hogy a jelen Alapszabály egy-
séges szeľkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tar-
talmának.

Az MMSz 20|5. február 7-énhatályba lépett A|apszabétlyának újabb, egységes szęľke-
zetbę foglalt szövegét az MMSz 2018. május 26. napján' megtaľtott országos Küldött-
gyűlése a7l20l8.05.26. KGY. sz.hattrozattxal fogadta el, és 2018. május 26. napjźn
hatá|yba lépett.

Budapest, 201 8. május 26.
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