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Közhasznú Egyesület 
kérelmének támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 486/1999. (V.4.) sz. 
határozatával jogi személyiségű tagként csatlakozott a Fehér Gyűrű Közhasznú 
Egyesülethez (1055 Budapest, Szent István krt. 1.), valamint határozott arról is, hogy 
az Egyesületet évi 50.000,-Ft-tal támogatja, amely tartalmazza az éves tagsági díjat is. 
A Fehér Gyűrű Egyesület elnöke levélben kérte az eddigi gyakorlatnak megfelelően a 
2010. évi tagdíj befizetését. 

Az előterjesztést a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 2010. március 
23-án megtartott ülésén megtárgyalta, a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság a 
soron következő ülésén megtárgyalja. A Bizottságok döntéseit az elnökök a képviselő
testületi ülésen ismertetik. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Határozati javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fehér 
Gyűrű Közhasznú Egyesület (1055 Budapest, Szent István körút 1.) kérelmére a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi egyesületi tagdíj 
címén bruttó 50.000,-Ft összeget biztosít a Képviselő-testület működési célú általános 
tartalékkerete terhére. A Képviselő-testület javasolja, hogy a tagsági díj összege a 
következő évtől kerüljön betervezésre a költségvetésbe. 
Határidő: azonnal 

Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné és 
Hajdú Péter főosztályvezetők 

Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős 

Budapest, 2010. március 31. 

Törvényesség^szempontból látta: 

r. Neszteli István 
jegyző 

Verbai La 
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Tisztelt Polgármester Úr! 

Értesítem, hogy egyesületünk 2010. március 12-én tartja XIX. éves 
közgyűlését a mellékelt meghívóban leírtak szerint. 

Tisztelettel meghívjuk Önt közgyűlésünkre, mint az egyesület jogi 
személyiséggel rendelkező tagjának képviselőjét. 

Kérem, hogy akadályoztatása esetén a kijelölt képviselőjének szíveskedjék a 
meghívót átadni. 

Egyben ezúton tisztelettel kérem azt is, hogy az Szja 1 %-ot Ön és 
munkatársai is adják a FEHÉR GYŰRŰ-nek. Adószámunk 19012212-2-41. • 

Köszönettel vennénk, ha a 2010. évi egyesületi tagdíjat - az előző évekhez 
hasonlóan - a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett 10200940-
21512355 számú bankszámlánkra szíveskednének átutalni. 

Budapest, 2010. február 22. 

Tisztelettel: 

Andreánszky Zsuzsa/'4 

Titkár 

H-1055 Budapest, Szt. István krt. 1. • Tel.: (36-1) 472-1161, 312-2287 • Fax: (36-1) 472-1162 
Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 10200940-21512355-00000000 



MEGHÍVÓ 
Tisztelettel meghívjuk a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 

tizenkilencedik éves közgyűlésére 

A közgyűlés ideje és helye: 

2010. március 12-én (péntek) 9.30 órakor a Budapest V. Balassi Bálint u. 27. szám alatti 
Fehér Gyűrű Club Sörözőben. 

Javasolt napirendi pontok: 

1. Megnyitó 
2. Napirend meghatározása és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 
3. Az elnökség beszámolója a 2009. évben végzett munkáról 

a 2009. évi pénzügyi beszámoló, 2010. évi költségvetés 

Vita a három beszámolóról, válaszadás, majd témakörönként külön-külön 
szavazás. 

4. Alapszabály módosítás, javaslat, vita és szavazás 

Megjelenésére feltétlenül számítunk. Kérjük, hogy egyesületi tagsági igazolványát és a 
meghívót szíveskedjék magával hozni. 2010-től a tagsági díjak az alábbiak szerint alakulnak: 
nyugdíjasok és diákok: 1.200,-Ft, magánszemélyek: 2.000,-Ft, jogi személyek: minimum 
10.000,-Ft. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelzett időpontban a közgyűlés nem határozatképes, úgy 
ezen a napon 10 órára a közgyűlést - azonos javasolt napirendi pontokkal - újra összehívjuk. 

Budapest, 2010. február 25. 

Tisztelettel: 

FEHÉR GYŰRŰ 
elnöksége 



Közhasznú Egyesület 
a magyar aldozatvédő szervezet az Európai Aldozatvédő Fórum tagja 

A FEHÉR GYŰRŰ áldozatvédő szervezet tevékenysége 

A magyar áldozatvédő szervezet, a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület a 
nyugat-európai áldozatvédő szervezetek mintájára 1989. december 21-én alakult 
és tizenhét éve tagja az Európai Aldozatvédő Fórumnak. 

A kelet-európai országok között elsőként alakult áldozatvédő szervezet, a 
magyar FEHÉR GYŰRŰ feladata, hogy konkrét és közvetlen támogatást ad, 
valamint segítséget nyújt a bűncselekmények - főleg a szociális helyzetük miatt 
rászoruló - áldozatainak, (hozzátartozóinak) anyagi, jogi, pszichikai és egyéb 
formában, továbbá kiáll és fellép a sértettek érdekeinek védelmében. A FEHÉR 
GYURU országos illetősséggel az érdekképviselet mellett, minden rászoruló 
áldozatának - valamennyi bűncselekmény típus esetén - segítséget nyújt, 
mely sem tagsághoz, sem egyéb kötelezettséghez nem kötődik. 

Az egyesületnek 95 egyéni, és 17 jogi személy aktív tagja van. Többek között 
tagja az egyesületnek az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, az 
Egészségügyi Minisztérium, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Legfőbb 
Ügyészség, több budapesti és vidéki önkormányzat, valamint több állami és 
magánvállalat. Ezen kívül 742 egyéni és 60 jogi személy pártoló tagunk van. 

A 15 nyugat-európai országban működő áldozatvédő szervezet által létrehozott 
Európai Aldozatvédő Fórum elnevezésű nemzetközi szervezet 1992-ben 
tagjai közé felvette a magyar FEHÉR GYŰRŰ-t is. E szervezethez való 
tartozásunk kötelezettséggel is jár. így többek között - viszonossági elv 
alapján - nemcsak a nyugat-európai országokban bűncselekmények áldozatává 
vált magyar állampolgárok kapnak segítséget az ottani áldozatvédő 
szervezetektől, hanem nekünk is hasonló kötelezettségeink vannak. 

H-1055 Budapest, Szt. István krt. 1. • Tel.: (36-1) 472-1 í ó l , 31-2-2287 • Fax: (36-i) 472-1162 
Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 10200940-21512355-00000000 



Az Európai Aldozatvédő Fórum az alábbi fő elvárásokat támasztja a 
nemzeti tagszervezeteivel szemben : 

• A nemzeti tagszervezetnek országos illetőséggel kell működnie. 
• Valamennyi bűncselekmény kategória áldozatát kell segíteni. 
• A bűncselekmények rászoruló áldozatainak pszichikai, jogi és anyagi 

formában is segítséget kell nyújtani. 
• Egy országból csak egy szervezet lehet tagja a Fórumnak. 
• A tagszervezetek által a bűncselekmények áldozatainak nyújtott. 

szolgáltatások minőségének színvonalát a Fórum rendszeresen 
monitorozza. 

A FEHÉR GYŰRŰ budapesti és vidéki irodáit a 18 éves működése alatt 33.856 
magyar áldozat kereste fel, többségük a díjtalan jogsegélyszolgálatot vette 
igénybe. Azon áldozatoknak pedig, akik a bűncselekményt követően szorult 
anyagi helyzetbe kerültek az egyesület 128.391.560 forint értékben adott 
segélyt, illetve különböző jellegű anyagi támogatást, ez 3.502 főt jelent. 

A 2008. évben budapesti és vidéki irodáinkat összesen 2.052 magyar sértett 
kereste fel, többségük a jogsegélyszolgálatot vette igénybe. Az egyesület nehéz 
anyagi helyzete miatt az előző évekhez képest kevesebb anyagi segítséget 
tudtunk adni az áldozatoknak. Az év során 80 magyar sértett kapott segélyt 
3.391.559 forint értékben. 

A segélyek nagy részét életellenes bűncselekmények, súlyos testi sértések 
áldozatainak és hozzátartozóinak adtuk, valamint rablások, lopások és a 
lakásbetörések olyan áldozatainak, akiknek a bűncselekményt követően, anyagi 
problémáik, sőt esetenként megélhetési gondjai voltak. Az egyesület gyakran 
segítette a családon belüli erőszak, az emberkereskedelem és a prostitúcióra 
kényszerítés áldozatait is. 

Egyes erőszakos bűncselekmények esetén vállaltuk a sértetti jogi képviselet 
ingyenes ellátását is. Tettük ezt többek között nem csak a móri Erste Bankban 
elkövetett fegyveres rablás áldozatai hozzátartozóinál hanem ugyanúgy, mint 
jelenleg a Szécsényben meggyilkolt fiatalkorú lány, és a közelmúltban Makó 
határában megerőszakolt és felgyújtott lány szüleinek esetében is. 

Az utóbbi időben sajnálatosan megnövekedett pénzintézetek elleni támadások 
miatt egy új áldozatvédelmi szolgáltatást vezettünk be azzal, hogy a Személy-, 
Vagyonvédelmi- és Magánnyomozói Szakszervezet kérésének eleget téve 2006-
2007. évben 5 esetben adtunk segélyt olyan biztonsági őröknek, akik a 
különböző bankfiókokban végrehajtott bűncselekménynél váltak áldozattá és 
szenvedtek maradandó sérüléseket. 
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A hazánkban áldozattá vált külföldieket segítő program 

Az Európai Unió Tanácsa 2001. március 15.-én elfogadta az áldozatok 
büntetőeljárásbeli jogállásáról szóló kerethatározatot, melynek 17. §-a 
kötelezően előírja a tagállamokban az áldozatok jogainak a meghatározását és 
kiszélesítését. E feladatokat 2002, 2004 és 2006-ig különböző határidőkkel írja 
elő, melynek értelmében az áldozatok jogait az EU normák szerint kell 
módosítani. Többek között előírja, hogy „a bűncselekmények áldozatai magas 
szintű védelemben részesüljenek, bármely országban is tartózkodjanak". Ez azt 
jelenti, hogy ha az egyik uniós tagország állampolgára egy másik országban 
áldozattá válik, ugyanúgy kell segíteni, mint a saját állampolgárát. 
A nemzetközi megítélés szerint Magyarország közbiztonsága jónak mondható, 
de úgy, mint a legfejlettebb országokban is, esetenként nálunk is előfordul, hogy 
a külföldiek különböző bűncselekmények áldozataivá válnak, ezért a 2002. 
évben a Belügyminisztérium és a turizmusban érintett 22 állami szerv és civil 
szervezet részvételével bűnmegelőzési és áldozatvédelmi programot készített 
a külföldiek védelmére. 

A FEHÉR GYURU az előző években a külföldiek védelmére készített 
bűnmegelőzési és áldozatvédelmi belügyi program alapján, jelenleg pedig a 
Kormány „A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájának cselekvési 
programjában" foglaltak szerint, az EU áldozatvédelmi elvárásoknak 
megfelelően segíti a hazánkban áldozattá vált külföldieket, főleg az uniós 
állampolgárokat is. 

A hazánkban áldozatává vált külföldieknek az alábbi segítséget nyújtottuk: 

Díjtalan jogsegélyszolgálat; segítségnyújtás a hatóságoknál történő eljárásban, 
segítség az ellopott személyi okmányok pótlásához, a szorult helyzetben 
lévőknek anyagi támogatás, sőt indokolt esetben díjtalan szállás és étkezési 
lehetőség biztosítása, valamint gyakran a hazautazás költségeinek a fedezése is. 
Az áldozatává vált külföldieknek gyakran az is nagy segítséget jelent, hogy 
telefonálási lehetőséget biztosít az egyesület az ellopott bankkártyáik 
letiltásához, valamint a sajnálatos eseményről a családjuk értesítéséhez. 

A belügyi programban vállalt kötelezettségei, majd a Kormány cselekvési 
programja alapján a magyar áldozatvédő szervezet, a FEHÉR GYŰRŰ 
irodáit 2002. májusától 3.936 hazánkban áldozattá vált külföldi kereste meg, 
ezek többsége a budapesti, a siófoki, a balatonfüredi és a veszprémi irodák 
szolgáltatásait vette igénybe. Az egyesület 3.124 külföldi áldozatnak nyújtott 
konkrét segítséget, ezek közül 1.737-en kaptak segélyt, vagy más anyagi 
szolgáltatást, összesen 42.465.317 forint értékben, 79 bajbajutott külföldinek 
biztosítottunk étkezési és szállodai elhelyezést is összesen 177 éjszakára. Anyagi 
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jellegű támogatást, illetve segélyt kapott külföldi áldozatok 29 országból 
érkeztek, akik 92%-a uniós állampolgár volt. 

A 2008. évben 276 külföldi kereste meg irodáinkat. Ezek közül 92 fő kapott 
segélyt 1.517.680 forint értékben. 
Az utóbbi évek adataihoz viszonyítva a 2008. évben adott segélyezés összege 
azért csökkent, mert az egyesület támogatottsága lényegesen kisebb volt. 

Szükséges kiemelni, hogy a elvárások alapján 2004-től 2007. végéig az 
egyesület 24 esetben nyújtott különböző segítséget a prostitúcióra 
kényszerített áldozatoknak is, amely esetek többsége kapcsolódott az 
emberkereskedelemhez is. Ezek közül az eljáró rendőri szervek kérésére 15 
esetben adtak konkrét segítséget, olyan külföldi állampolgárságú lányoknak, 
akiket az emberkereskedők prostitúcióra kényszeríttetek. Ezeknek a 
kiszolgáltatott helyzetű lányoknak jelentősebb összegű segélyt adtak a ruházatuk 
és a tisztálkodási eszközeik pótlásához. A rendőrségi eljárás miatt az 
áldozatok további magyarországi tartózkodásához, pedig egy - két hetes szállás 
és étkezési lehetőséget is biztosított az áldozatvédő szervezet, sőt előfordult, 
hogy a szükséges orvosi ellátást is biztosították. A másodlagos viktimizáció 
elkerülése érdekében, pedig rendszeresen jogi tanácsot is adtak, majd ezen 
áldozatoknak fedezték a hazautazás költségét is. 
2008-ban ezekben a témákban konkrét esetek nem jelentkeztek az egyesületnél. 

Az Európai Aidozatvédő Fórum a Dublinban megrendezett konferenciáján a 
külföldi áldozatok - EU normák elvárása szerinti - segítését hangsúlyozottan 
valamennyi tagszervezet részére fontos feladatnak tartva kiemelte, hogy ezen a 
területen modell értékűnek tekinthető Hollandia, az ír Köztársaság, és 
Magyarország áldozatvédő szervezeteinek a tevékenysége. 

Az Európai Aidozatvédő Fórum éves konferenciájának és közgyűlésének a 
megrendezésére minden évben más - más ország nemzeti áldozatvédő 
szervezetét kéri fel. A Fórum felkérésére 2007. május 23-27-ig az éves 
konferencia és közgyűlés megrendezésére Siófokon került sor, melynek 
házigazdája a FEHÉR GYŰRŰ volt. A nemzetközi áldozatvédő rendezvényen 
22 ország nemzeti áldozatvédő szervezet vett részt, 70 külföldi delegációtaggal 
és megfigyelővel. 
A meghívottak körét - főleg az első napi megnyitón - kiegészítették a magyar 
áldozatvédelem szákemberei, a hazai jogtudomány jeles képviselői és a 
rendőrség bűnügyi szakemberei is. így e kiemelkedő nemzetközi rendezvény 
megnyitóját több, mint 200 fő tisztelte meg jelenlétével. 

Budapest, 2009. január 12. 

FEHÉR GYŰRŰ elnöksége 
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486/1999.(V.04.) Bp.Kőb.Önk. sz. önkormányzati határozat 
/16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 8 tartózkodással/ 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete, mint jo
gi személy csatlakozni kivan a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesü
lethez. Az Egyesületet évi 50.000,-Ft-tal támogatja, mely 
összeg tartalmazza az egyesületi tagsági dijat is. 
A tagsági dij fedezete a Képviselőtestület tartalékkerete. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételé
re . 
Határidő: azonnal 
Felelős: György István 

polgármester 
Előkészítésért: dr. Bernád Istvánné 

irodavezető 

487/1999.(V.04.) Bp.Kőb.Önk. sz. önkormányzati határozat 
/16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 8 tartózkodással/ 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri 
Kővári Andrást, hogy a Kőbányai Hírekben a kerület lakossá
gát tájékoztassa a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület tevékeny
ségéről . 
Határidő: 1999. június 30. 
Felelős: György István 

polgármester 
Előkészítésért: Lőrincz Jenő 

irodavezető 

487/1999.(V.04.) Bp.Kőb.Önk. sz. önkormányzati határozat 
/16 igen szay-azattal, 1 ellenszavazattal, 8 tartózkodással/ 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri 
Kővári Andrást, hogy a Kőbányai Hírekben a kerület lakossá
gát tá-jékoztassa a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület tevékeny
ségéről . 
Határidő: 1999. június 30. 
Felelős: György István 

polgármester 
Előkészítésért: Lőrincz Jenő 

irodavezető 

A napirend 19./ tárgya: Javaslat szakértő felkérésére 
ELŐADÓ: Verbai Lajos 

irodavezető 
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Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Kővári András Elnök Úr 
FehéT Gyűrű Közhasznú Egyesület 

Iktsz: 1/01/935/1998. 

B u d a p e s t , 
Szt.István krt. 1. 

Tisztelt Elnök Ur ! 

Tájékoztatom, hogy a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete 
1999. május 4~én tartott ülésén úgy határozott, mint jogi személy csatlakozni 
kíván a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesülethez. Az Egyesületet tartalékkerete 
terhére évi 50.000.- Ft-tal támogatja, mely összeg tartalmazza az egyesületi 
tagsági díjat is. 

A pénzösszeg átutalásáról a levél megírásával egyidejűleg intézkedtem. 

Budapest, 1999. május 31. 

Üdvözlettel: 

x^K K T^S 
György István 
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ALAPSZABÁLY 

L AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, CÉLJA ÉS FELADATAI 
1. / Az egyesület neve; 

FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület, mint „közhasznú szervezet" a bűnözés 
áldozatainak támogatására és a bűncselekmények megelőzésére. 
Továbbiakban: FEHÉR GYŰRŰ, illetve egyesület, 

Az egyesület tagja az Európai Áldozatsegítő Szervezetnek (Victim Support Europe). 

2.1 Képviselője: Fügedi László elnök, akadályoztatása esetén az alelnök és a titkár, 
vagy az általa megbízott elnökségi tag, 

1.1 Az egyesület székhelye: 

H-1055 Budapest, Szent István kit. 1. Fszt. 5. 
Tel/fax: 36-1-312-2287 

4./ Illetékességi területe: a Magyar Köztársaság 

5./ Az egyesület célja: 

„A bűnmegelőzés és az áldozatvédelem" ( az 1997. évi CLVI.tv.26.§ c/23. pontja 
szerint), ezen belül: 

a./ Segítséget nyújt a bűncselekmények rászoruló áldozatainak, akiknek 
büntetendő cselekményekkel sérelmet vagy kárt okoztak. 

bj Kiáll és fellép a sértettek jogainak védelmében. 

c / Együttműködik az áldozattá válás megelőzésére, valamint a sértettek jogainak 
védelme érdekében a magyar és más nemzetek állami, társadalmi szerveivel, 
szervezeteivel valamint nemzetközi szervekkel, szervezetekkel. 

6J Az egyesület feladatai: 

a./ - A FEHÉR GYŰRŰ - indokolt esetben - konkrét és közvetlen támogatást ad, 
valamint segítséget nyújt a bűncselekmények rászoruló áldozatainak 
/hozzátartozóiknak/ anyagi, pszichikai, jogi és egyéb formában, továbbá ellátja 
a bűncselekmények áldozatainak érdekképviseletét. 
A segítségnyújtás és a támogatás díjtalan, amely sem egyesületi tagsághoz, sem 
egyéb kötelezettséghez nem kötődik. 
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Kezdeményezi és segíti az áldozatvédelemmel kapcsolatos nemzetközi 
ajánlások hazai adaptálását. 

b./ A bűnözés megelőzése érdekében: 

- elméleti és módszertani kutatómunkát végez az áldozattá válás 
körülményeinek megismertetésére és a bűncselekmények bekövetkezésének 
megelőzésére; 

- felhívja a figyelmet a bűnözés megjelenési formáira, jellemzőire és 
felvilágosító tevékenységet folytat, tanácsokat ad a bűncselekmények 
elkerülésére, megakadályozására, kivédésére; 

- figyelemmel kíséri a jogalkotó és jogalkalmazó szervek munkáját, véleményt 
mond és új megoldásokat kezdeményez az egyesület céljainak érdekében; 

- átveszi és alkalmazza hazai viszonyokra az áldozatokat segítő és 
bűnmegelőzést szolgáló nemzetközi tapasztalatokat. 

ÍJ Az egyesület gazdálkodása: 

a./ AZ egyesület másodlagos jelleggel gazdasági, vállalkozási,- főleg személyi és 
vagyoni biztonsággal összefüggő - tevékenységet is végezhet közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében, a rendeltetésszerű működéshez szükséges 
vagyon gyarapítása céljából. 

b./ A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel hanem azt az 
alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. Az egyesület befektetési 
tevékenységet nem folytat. 

c./ A FEHÉR GYŰRŰ a feladatainak végrehajtása érdekében szükséges létszámú 
alkalmazottakat foglalkoztat és irodákat működtet. 

d7 Az egyesület a vállalt feladatait az Alapszabály és jogszabályok előírásai 
szerint, önálló jogi személyként végzi. 

U. AZ EGYESÜLAT TAGJA, KÉPVISELETI ÉS ÜGYINTÉZŐ SZERVEI 

17 Az egyesület tagjai lehetnek: 

- természetes személyek, 
- jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társadalmi, 

illetve közhasznú szervezetek. 

A tagfelvételt belépési nyilatkozattal kell kérni. A természetes személyek felvételük után 
tagsági igazolványt kapnak, A jogi személyeket, pedig írásban kell tájékoztatni a 
kérelmük elbírálásáról. Az elutasítást nem kell megindokolni. 

Az egyesület tagjainak éves tagdíjat kell fizetniük,-ennek mértékét , esedékességét és 
rendjét a közgyűlés határozza meg. . . . . . . . ■ 
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Aki felszólítás ellenére több, mint két éve nem fizet tagdíjat, annak tagsági jogviszonya a 
két év elteltével megszűnik, és nevét törölni kell a taglistáról. 

1.1 A tag joga és kötelessége; 

SL,/ A tag joga: 

részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, 
választhat és választható" az egyesület képviseleti, illetve ügyintéző 
szerveibe, 

- javaslatokat tehet, új megoldásokat kezdeményezhet; 
- unkavállalóként is dolgozhat az egyesület alkalmazásában. 

b./ A tag kötelessége: 

- elfogadja és egyetért az alapszabályban rögzített egyesületi célokkal, 
- az egyesületi munkát az Alapszabály és a „Szervezeti és Működési 

szabályzat" rendelkezései szerint végezni; 
a tagsági díjat évente rendszeresen fizetni. 

37 A tagság megszűnik: 

- lemondással, 
taglistáról való törléssel, 
kizárással, 
a tag halálával. 

C A tag kizárásának részletes szabályozásával az elfogadásra keriiiő Szervezeti 
és Működési Szabályzat foglalkozik.) 

4./ Az egyesület legfőbb szervei: 

közgyűlés, 
az egyesület elnöksége, 
a felügyelő bizottság. 

5./ Az egyesület legfőbb szerve a k ö z g y ű l é s : . 

melyet évente legalább egy lakalommal össze kell hívni, szükség esetén ennél 
gyakrabban is; 
a tagság összehívása postai úton kiküldött meghívóval - a napirendi pontok 
közlésével - történik, melyet úgy kell postázni, hogy az időpont eíőtt egy héttel 
kézbesítésre kerüljön.; 
a közgyűlésen minden egyesületi tag egy szavazattal rendelkezik, 
a közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50%+l fö jelen 
van; 
a közgyűlést határozatképtelenség esetén - az eredeti napirendi pontókkal -
ugyanazon a napon más időpontban is össze lehet hívni, ha errőí a tagságot a 
meghívóban már előre tájékoztatták,- vagy legkésőbb 10 napon belül ismét 
össze kell hívni; • . ' . ' ; . • ■ • 
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a határozatképtelenség miatt újonnan összehívott közgyűlés - az eredeti 
napirendi pontok tekintetében - a megjelent tagok számától függetlenül 
határozatképes; 
a közgyűlés a határozatait nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza, 
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt; 
a közgyűlés az elnököt, az elnökség tagjait a felügyelő bizottság elnökét és 
tagjait titkos szavazással választja meg, szavazategyenlőség esetén sorshúzás 
dönt; 
a közgyűlést - előre meghatározott napirenddel - a tagság 10 %-ának az írásos 
kérésére is össze kell hívni. 
A közgyűlések nyilvánosak. 

6./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik-. 

az alapszabály elfogadása és módosítása, 
az elnökség megválasztása, 
a felügyelő bizottság megválasztása, 
az évi költségvetés a gazdálkodási rend meghatározása, 
az elnökség éves beszámolójának elfogadása, amelynek része a 
közhasznúságról szóló jelentés is, 
az egyesület éves pénzügyi beszámolójának elfogadása, 
az egyesület feloszlásának kimondása 
és amit a hatáskörébe von. 

Az elnökség éves beszámolójának elfogadásához a közgyűlésen jelenlévők 2/3-os 
többséggel meghozott határozata szükséges. 

ÍJ A 9 tagú egyesületi elnökséget a közgyűlés - négy évente - titkos és közvetlen 
szavazással választja meg. Ezen belül külön név szerint választja meg az egyesület 
elnökét. 

Az egyesület elnökségének tagjai: 

elnök, 
aleVnök 
titkár, 
elnökségi tagok (6 i6) 

Az. egyesület elnökségének tisztségviselőit - az' elnök személyének kivételével á az 
elnökség nyílt szavazással választja meg. 

Az egyesület elnöksége: 

üléseit minimum három havonta tartja, de szükség esetén ennél gyakrabban is 
összehívható; 
az ülést hat nappal az időpont előtt az elnök bivja össze az Írásban közöli 
napirendi pontok közlésével; '.. -
az ülés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, amely 
akkor határozatképes, ha az elnökségi tagölí 50 %+ 1 fö jelen van; 
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat:dönt; 
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az ülést - előre meghatározott napirenddel - az elnökség 1/3-ának az írásos 
kérésére is össze kell hívni; 
az ülések nyilvánosak, de a résztvevők több mint 50 %-ának szavazatával zárt 
ülés rendelhető el akkor, ha azt a személyiségi jog, az adatvédelem és az üzleti 
titok indokolttá teszi. 

Az elnökség tiszteletbeli elnöknek felkérhet és tiszteletbeli elnökségi tagságot 
adományozhat azoknak a természetes személyeknek és a jogi személyek 
képviselőinek, akik példamutató tevékenységet fejtettek ki az áldozatvédelem területén 
az egyesület céljai magvalósítása érdekében. 
A tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli elnökségi tagok az egyesület elnökségi ülésein 
csak tanácskozási joggal rendelkeznek; 

8./ A közgyűlés - négy évente - titkos és közvetlen szavazással választja meg a három 
tagú Felügyelő Bizottságot. Ezen belül külön név szerint választja meg a felügyelő 
bizottság elnökét. A felügyelő szerv tagjainak kijelölésénél figyelembe kell venni a 
Khtv.8. és 9.§-ban írott összeférhetetlenségi szabályokat, ezen kívül nyilatkozniuk kell 
az 1989. évi II. tv. 8.§-ban foglaltakra is. 
(A Khtv. Vonatkozó paragrafusait részletesen az Alapszabály IV./2.pontja 
tartalmazza) 

A Felügyelő Bizottság: 

Ügyrendjét maga állapítja meg. 
Évente legalább egy alkalommal ülésezik, határozatait szótöbbséggel hozza, 

amelynél minimum két fő részvétele szükséges. 

A Felügyelő Bizottság a feladatát a Khvt. 11 .§-a szerint látja el. 

A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. 
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól 
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet 
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

A felügyelő szerv tagjai az egyesület elnökségeinek ülésein tanácskozási joggal 
részt vehet. 

A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatnia és 
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

a.)az egyesület működése során olyan jogszabály sértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése 
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult 
szerv döntését teszi szükségessé; • 

b.)a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

Az intézkedésre jogosult vezető szervezet a felügyelő szerv indítványára - annak 
megtételétől számított 30 napon "belül."-, össze ke'ú WvnL E határidő 
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eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is 
jogosult. 

Ha az arra jogosult szerv a törvényes xrrakoriés helyreállítása érdekében a 
szükséges intézkedést nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul 
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, 

9J Az ügyintéző szervek: 

egyesület központi irodája, 
egyesület vidéki irodái. 

10./ Az egyesület feladatainak végrehajtására az egyesület székhelyén egy központi iroda, 
más helyeken - városokban /kerületben/, fai vakban - irodák működnek. 

Az irodákban az egyesületi tagok, a társadalmi segítők és az alkalmazottak 
tevékenységét közvetlenül az irodavezetők irányítják. 

III. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE 

1./ Határozatok és nyilvánosság: 

a testületi szervek döntéseit az egyesület központi irodájában nyilvánítják a 
határozatok tárában, melyben feltüntetésre kerül a döntések tartalma, időpontja, 
hatálya, a támogatók és ellenzők arányszáma, nyílt szavazás esetén a személyek 
neve; 
az elnök gondoskodik az egyesület szervei döntéseinek az érintettekkel írásban 
történő közléséről, igazolható módon; 
az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokban - kivéve ha egyes 
bűncselekmények áldozatainak személyiségi jogát sérti, bárki betekinthet az 
egyesület székhelyén előre egyeztetett időpontban; 
az egyesület működésének módjáról, a szolgáltatásainak igénybevételéről, a 
vezető szervek döntéseiről, valamint beszámolási közléseiről a központi 
irodában kihelyezett hirdetőtáblán, a közhasznúsági jelentésről pedig az 
egyesület honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. 

2.1 A szervezet működésére és szervezetére vonatkozó részletes szabályokat, a „Szervezeti 
és Működési Szabályzat" tartalmazza. 

3.1 Az egyesület rendeltetésszerű működéséhez szükséges vagyont: 

a./ a tagdíjak, az adományok, a pályázatok alapján kapott támogatások és a 
törvényileg lehetséges gazdasági, vállalkozási tevékenység nyereségei 
biztosítják. • 

b./ Az egyesület vagyona kizárólag az egyesület céljának szolgálatában 
használható fel. . 

c./ Az egyesület tagjai tagsági viszony'.alapján semmilyen formában Tiexn 
részesülhetnek a vagyonból - /nyereségből/. -Á tagsági viszony, illetve az 
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egyesület megszűnésekor a befizetett tagdíjakat senki sem kapja vissza, és más 
igény sem támasztható az egyesületi vagyonra. 

4./ Az egyesület köftségvetését és gazdálkodási rendjét é-v&nte a közgyűlés hagyja jóvá. 

5./ Az egyesület megszűnésekor a vagyon a Magyar Vöröskeresztre száll, ha a közgyűlés 
másként nem határoz. 

6./ Az egyesület tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik. Bizonyos, speciális 
és folyamatosan végzett jelentősebb tevékenységért - az elnökség által meghatározott 
- tiszteletdíj adható. Munkadíjat - az elnökség által meghatározott körben és 
mértékben - csak az egyesülettel munkaviszonyban álló személyek kapnak. 

ÍJ Azon személyeknek, akik az egyesület megbízásából olyan áldozatvédelmi feladatot 
látnak el, melynek során költségei és kiadási merülnek fel, költségtérítés elszámolható. 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

\J Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük nem kap. Országgyűlési képviselői, 
megyei, fővárosi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít és nem támogat. 

2.1 A tisztségviselők összeférhetetlensége a Khtv. 8. § és a 9,§-a szerint: 

,,8.§ (1) A vezető szer\! határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akmek közeli hozzátartozója (Ptk-685.§ b.)pont), élettársa ( a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) & határozat alapján 

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b.) bármilyen más előnyben részesülj illetve a megkötendő jogügyletekben 

egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 
áltai megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi 
szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatás. 

(2) nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 
személy, aki 

a.) a vezető szerv elnöke vagy tagja. 
b.) A közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
ha jogszabály másképpen nem rendelkezik. 

c.) A közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki áítaí. 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi 
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony.alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve 

d.) Az a.) és c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
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9.§ (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött 
be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, 
amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt." 

3./ A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület törvényességi felügyeletét az Ügyészség 
látja el. 

4./ Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesületi jogról szóló 1989. évi 
II. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény előírásai az 
irányadók. 

Z á r a d é k : 

1989. december 21-én a Budapesten megtartott alakuló ülésen került elfogadásra a FEHÉR 
GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Alapszabálya. 

A Fővárosi Bíróság 1990. január 4-én kelt 6.Pk.61094/L számú végzésével 856. sorszám aJatt 
az egyesület a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette. 

A Fővárosi Bíróság 1996. május 20-án kelt 6.Pk.61094/7. számú végzésével jóváhagyta az 
egyesület új székhelyét: 1055 Budapest, Szent István krt.l. 

A „közhasznú szervezetté" történő minősítéshez szükséges módosított Alapszabályt az 1999. 
október 22-én megtartott közgyűlés elfogadta. 

A Fővárosi Bíróság 2000. január 18-án kelt 13.Pk. 61.094/1989/16 számú végzéséveJ az 
egyesületet közhasznú szervezetté minősítette. 

Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a 2009. február 6-án 
megtartott közgyűlés fogadta el. 

Budapest, 2009. február 6. 

EHenjegyzem - Budapest, 2009. február 6. 

cír. Toperczer Gábor ügyvéd . 
Topercz^Űs^yéclt Iroda 
lQ53Btfáapest, Sképu. 2. ■ •'■ 
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F ő v á r o s i B í r ó s á g 
1363 Budapest 
Markó u. 27. 
13. Pk. 61.094/1989/16. 

VEGZES: 

A bíróság a 856. sorszám alatt nyilvántartásba vett FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 
elnevezésű szervezetet közhasznú szervezetté minősíti. 

E végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt lehet fellebbezni. 

I n d o k o l á s : 

Az egyesület képviselője 1999. december 7-én kérte az egyesület közhasznú szervezetként 
történő nyilvántartásba vételét. 
A bíróság a becsatolt alapszabály módosítás és egyéb íratok alapján megállapította, hogy &z 
egyesület az 1997. évi CL VT. tv. (Khtv.) 26. §. eV pontjának a 12. alpontjában fogiah emberi 
és állampolgári jogok védelme közhasznú tevékenységet folytat, működési szabályai pedig 
mindenben megfelelnek a Khtv. előírásainak, ezért a Khtv. 22. §. (3) bek. alapján a rendelkező 
rész szerint határozott. 
Az egyesület a közhasznú jogállást a Khtv. 3. §-a alapján a jelen végzés jogerőre 
emelkedésével szerzi meg. 

Budapest, 2000. évi január hó 18. napján 

Ú 
.** 

A kiadmány hiteléüli 
Réczi Imrénk 

tisztviselő 
*y 

Magyarné dr.Erőss Mónika sk. 
"biró 
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