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FELELŐSEN MAGADÉRT – NŐGYÓGYÁSZATI EGÉSZSÉGVÉDELMI 

EGYESÜLET (FME) 

Közhasznúsági feltételek megléte 

Előterjesztés a Közgyűlés számára 

 

 

A FELELŐSEN MAGADÉRT – NŐGYÓGYÁSZATI EGÉSZSÉGVÉDELMI 

EGYESÜLET (a továbbiakban: Egyesület) a 2020. évi rendes közgyűlés (2020. 

augusztus 12.) megtartásának időpontjára a közhasznúsági nyilvántartásba vétel 

feltételeinek az alábbiak szerint felel meg: 

 

1. Az Alapszabály rendelkezései: 

 

.  

a) A létesítő okirat meg kell jelölje, hogy milyen közhasznú 

tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú tevékenység(ek)et mely 

közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladat(ok) 

teljesítését mely jogszabályhely(ek) írja (írják) elő  

- Alapszabály 2. § részletezi az egyesületi feladatokat  

(5) -ös pont pedig az Egyesület által feladatkörében végzett közhasznú 

tevékenység területeit, illetve a vonatkozó jogszabályokat  

 

Ki kell nyilvánítani, hogy ha van tagsága a szervezetnek, akkor tagjain kívül 

más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásokból.  

- Alapszabály 2. § tartalmazza  

 

Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban 

meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok 

megvalósítását nem veszélyeztetve végez; nyereségét nem osztja fel, azt a 

létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;  

 

-  Alapszabály 2. § tartalmazza  

 

e) Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

- Alapszabály 2. § tartalmazza  

f) Biztosítani kell a szervezet működésének teljes nyilvánosságát.  

- Alapszabály 3. § tartalmazza  
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g) Tartalmaznia kell a vezető szerv ülésének gyakoriságára (évente legalább 

egyszer), az ülés összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára, 

üléseinek nyilvánosságára, határozatképességére és a határozathozatal módjára 

vonatkozó részletes szabályokat  

§ - Alapszabály 10. § tartalmazza  

h) Ha kötelező a felügyelő szerv létrehozása, akkor ennek létrehozására, 

hatáskörére és működésére vonatkozó szabályok  

- Alapszabály 11-12. § tartalmazza az Elnökségre és az Ellenőrző Bizottságra 

vonatkozó szabályozást  

i) Az éves beszámoló jóváhagyásának módjára vonatkozó szabályok  

- Alapszabály 10. § tartalmazza  

j) A létesítő okiratnak vagy belső szabályzatnak kell tartalmazni, hogy 

milyen nyilvántartásból ismerhetők meg vezető szerv döntései, a döntések 

időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya Rögzíteni kell azt 

is, hogy a vezető szerv döntéseit az érintettekkel hogyan közlik és hogyan 

hozzák nyilvánosságra. Szintén szabályozni kell a szervezet működése során 

keletkezett iratokba való betekintés rendjét, valamint azt is, hogy hogyan lehet a 

szervezet szolgáltatásait igénybe venni, hogyan lehet működését megismerni és 

beszámolóját hogyan és hol hozza nyilvánosságra.  

-  Alapszabály 10. § tartalmazza  

 

2. Közhasznúsági melléklet 

 

A közhasznúsági mellékletet a közgyűlés megtartását követően az 

ügyvezetésnek ki kell töltenie, és be kell nyújtania a nyilvántartó bírósághoz. 

 

3. A közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a társadalom és az 

egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről 

szóló közhasznúsági melléklet célcsoportra vonatkozó adatai alapján a 

szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, 

önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek. 

 

Az Alapszabály erről rendelkezik. 

 

4. Számviteli jellegű feltételek  

 

4.1. Megfelelő erőforrás áll az Egyesület rendelkezésére, ha az előző két lezárt 

üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül az alábbi teljesül: 

a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív 

 

E feltétel meglétét a számviteli beszámoló bizonyítja. 
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4.2. Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az (1) bekezdés szerinti 

szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő 

feltétel teljesül: 

a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az 

összes ráfordítás felét a két év átlagában. 

 

E feltétel meglétét a számviteli beszámoló bizonyítja. 

 

(Az előterjesztés vége) 

Budapest, 2020. augusztus 10.  

 

Beke Zsuzsa  

elnök 


