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Preambulum
A Magyar Vöröskereszt Károly Róbert Főiskolán működő Helyi Szervezete a Magyar
Vöröskereszt (a továbbiakban: MVK) Alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabályzata és
ügyrendje, a Károly Róbert Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szervezeti és Működési
Szabályzata és a hatályos főiskolai szabályzatok figyelembevételével, megalkotta az alábbi
Alapszabályt.
Első rész
Az Alapszabály hatálya
1.§
(1) Jelen Alapszabály hatálya kiterjed a szervezet tagjaira és munkatársaira.
(2) A szervezet Alapszabálya a szervezet alapokmánya. Módosítását kezdeményezheti az
elnök, a titkár a szervezet évi rendes-, vagy rendkívüli gyűlésén.
Alapelvek
2.§
(1) A szervezet az MVK, a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold mozgalom alapelveinek
megfelelően fejti ki helyi tevékenységét, amely alapelvek:
Emberiesség

A Vöröskereszt és Vörösfélhold mozgalom, amely abból az óhajból
született, hogy a harcmezők sebesültjei megkülönböztetés nélkül
segítségben részesüljenek, nemzeti és nemzetközi méretekben
erőfeszítéseket tesz, hogy megelőzze és enyhítse az emberi szenvedést,
bárhol következzék is be. Célja az élet, az egészség védelme, az emberi
személyiség tiszteletben tartása. Elősegíti a népek közötti kölcsönös
megértést, barátságot, együttműködést és a tartós békét.

Pártatlanság

A szenvedés enyhítésére törekszik, ebben csak a rászorultság mértéke
szerint tesz különbséget, és elsőbbséget biztosít a legsürgősebb
veszélyhelyzeteknek.

Semlegesség

Annak érdekében, hogy továbbra is élvezze mindenki bizalmát,
ellenségeskedések során a mozgalom nem állhat egyik oldalra sem, és
sohasem folytathat politikai, faji, vallási, illetve ideológiai természetű
vitákat.

Függetlenség

A mozgalom független. A nemzeti társaságok, miközben kormányaik
segítői a humanitárius munkában, és alá vannak vetve országaik
törvényeinek, mindig őrizzék meg önállóságukat, hogy mindenkor a
mozgalom alapelveinek megfelelően cselekedhessenek.
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Önkéntesség

A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold önkéntes segítő
mozgalom, amelynek indítéka semmiképpen sem lehet az anyagi
haszonszerzés.

Egység

Egy országban csak egy Vöröskereszt vagy Vörösfélhold társaság
létezhet. Mindenki előtt nyitva kell állnia. Emberbaráti tevékenységét
az ország egész területére ki kell terjesztenie.

Egyetemesség

A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold mozgalom világméretű
intézmény, amelyben minden nemzeti társaságnak egyenlő jogai
vannak, egyenlő a felelősségük és a kötelességük egymás segítésében.
A szervezet jogállása
3.§

(1) A szervezet neve: Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete - Károly Róbert Főiskola
(a továbbiakban szervezet)
(2) A szervezet az MVK Szervezeti és Működési Szabályzata alapján alakult helyi szervezet.
A szervezet a Károly Róbert Főiskolán (a továbbiakban: Főiskolán), mint munkahelyen jött
létre.
(3) A szervezet nem önálló jogi személy, szerződéskötési képességgel nem rendelkezik.
(4) Székhelye: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
(5) A szervezet politikailag független szervezet, céljait jelen alapszabály rögzíti. A szervezet a
preambulumban felsorolt szabályzatok, és keretei között saját Alapszabályát maga alkotja
meg, és azt bemutatja a Főiskola Rektori Hivatalának vezetőjéhez (továbbiakban: rektori
hivatalvezető). A rektori hivatalvezető a vonatkozó rektori utasítás rendelkezéseinek
megfelelően a szervezet tudomásulvételét, intézményi nyilvántartásba vételét megtagadja, ha
annak tevékenysége ellentétes a Magyar Köztársaság Alkotmányával, más jogszabályokkal
illetve a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatával illetve egyéb szabályozó
dokumentumaival.1
(6) A helyi szervezetet a Főiskola rektori hivatalvezetője és az MVK területi szervezete
nyilvántartásba veszi.2

1

Módosította az 1/2011/2012. KRF-MVK Közgyűlés. Korábban hatályos szöveg: "… bemutatja a Főiskola
főtitkárának. A főtitkár az intézményi nyilvántartás… " Hatályos 2011. szeptember 1-jétől.
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Módosította az 1/2011/2012. KRF-MVK Közgyűlés. Korábban hatályos szöveg: "… szervezetet a Főiskola
főtitkára és az MVK…” Hatályos 2011. szeptember 1-jétől.
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(7) A szervezet közreműködik a Főiskola az MVK között létrejött Együttműködési
Megállapodásban rögzített vállalt feladatok végrehajtásában.
(8) A szervezetet az elnök képviseli.
(9) A szervezet együttműködhet bármely más szervezettel, amelynek céljai az MVK és a
Főiskola szellemével összeegyeztethetőek.
(10) A szervezet alapfeladatainak és vállalt feladatainak végrehajtását önkéntesek
közreműködésével látja el.
(11) Az önkéntesek lehetnek választott testületi tagok, szakterületi tevékenységben
rendszeresen közreműködők, akciókban, programokban esetenként részt vevő segítők.
A szervezet célja és feladatai
4.§
(1) A szervezet célja az MVK alapfeladatainak helyi szintű ellátása, különösen
a) véradásszervezés
b) szociális tevékenység
(2) A szervezet az előző pontokban meghatározott célok érdekében az alábbi feladatokat
végzi:
a) folyamatosan együttműködik az MVK területi szervezetével
b) véradásszervezési és adománygyűjtési akcióit egyezteti a Főiskola főtitkárával, az
MVK területi vezetőjével és területi véradószervezőjével
c) tevékenységéről és akcióiról tájékoztatja a Főiskola hallgatóit és munkatársait
A tagság keletkezése
5. §
(1) Legalább tíz tag alkotja a helyi szervezetet. A szervezet tagja lehet a Főiskola minden
hallgatója és munkatársa.
(2) Új tagok felvételéről a szervezet gyűlése dönt. Új tag felvételét a tagok kezdeményezhetik.
(3) A tagság időtartama 1 év, amely meghosszabbítható.
(4) A területi vezető a tagságot igazoló ifjúsági vöröskeresztes igazolványt, tagsági
igazolványt biztosít, továbbá ezen dokumentumok érvényesítéséhez szükséges tagsági
bélyeget.
(5) A szervezeti tagság megszűnik:
a) amennyiben a tag nem újítja meg tagságát a következő évre
b) a tag kizárásával
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c) a tagnak a Főiskolával létesített hallgatói, közalkalmazotti jogviszonyának vagy
munkaviszonyának megszűnésével
d) a tag elhunytával
(6) A szervezet tagjairól a Főiskola rektori hivatalvezetőjét és a területi vezetőt tájékoztatni
kell.3

A vöröskeresztes gyűlés
6.§
(1) A szervezet megalakuláskor szükség szerint vezetőséget, elnököt és titkárt kell választani.
A vezetőség tagjainak száma a tagok és a vállalt feladatok arányában változhat. Tíznél
kevesebb tag önkéntesen csoportot hozhat létre vöröskeresztes tevékenységük összehangolása
céljából. A csoport nem minősül szervezeti egységnek, ezért tagjai egyúttal egy helyi
szervezet tagjaivá is kötelesek válni.
(2) A gyűlés lehet alakuló, évi rendes és rendkívüli. A szervezet évente legalább egy
alkalommal összehívja tagságát, hogy alkalmat adjon a Vöröskereszt ügyeinek megvitatására,
szükség esetén megválasztja vezetőit. A vöröskeresztes gyűlésen a helyi szervezet minden
egyéni tagja szavazati joggal vesz részt.
(3) A vöröskeresztes gyűlés feladata és hatásköre:
a) a szervezet megalakítása, megszüntetése
b) a szervezet elnökének, titkárának és szükséges számú vezetőségi tagnak a
megválasztása
c) a területi közgyűlésbe a küldött(ek) megválasztása
d) a szervezet éves programjának kialakítása, a végrehajtás értékelése, a pénzfelhasználás
jóváhagyása
e) javaslattal, jelzéssel, kezdeményezéssel élhet a különböző testületekhez
f) rendkívüli gyűlést a tagok 30 százaléka, a választott vezető vagy a területi szervezet
vezetősége kezdeményezhet.
A szervezet vezetőségének feladata és hatásköre
7.§
(1) A vezetőség szükség szerint ülésezik, beszámolási kötelezettséggel a vöröskeresztes
gyűlésnek tartozik
(2) Előkészíti az éves programokat, amelyeket a vöröskeresztes alapfeladatok, kiemelt témák
és a helyi problémák megoldását segítő feladatokból állít össze
3

Módosította az 1/2011/2012. KRF-MVK Közgyűlés. Korábban hatályos szöveg: "… tagjairól a Főiskola
főtitkárát és a területi vezetőt…” Hatályos 2011. szeptember 1-jétől.
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(3) Szervezi a helyi szervezet munkáját, gondoskodik az éves feladatok végrehajtásának
feltételeiről
(4) Az új tagok felvétele, a területi vezetőség megbízásával a tagnyilvántartás vezetése.
(5) Javaslattétel a tagok nyilvántartásból való törlésére, az elismerések és kitüntetések
adományozására.
Határozathozatal a gyűlésen
8.§
(1) A gyűlés döntéseit, állásfoglalásait határozatban nyilvánítja ki, amelyeket a szervezet
elnöke a gyűlés napját követő 7 munkanapon belül a főtitkárnak és a területi vezetőnek
eljuttat.
(2) A gyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább az
50% + 1 fő jelen van. Ennek hiányában a gyűlést 5 munkanapon belül újra össze kell hívni,
mely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
(3) Rendkívüli esetben az összehívás időtartama lerövidíthető.
(4) A határozathozatal az (6) bekezdésben meghatározott kivétellel nyílt szavazással történik.
(5) A határozathozatalhoz a (7) bekezdésben meghatározott esetek kivételével a jelenlevő
tagok egyszerű többségének szavazata szükséges.
(6) Titkos szavazásra kerül sor:
a) valamennyi személyi kérdésben,
b) ha a gyűlés jelenlévő tagjainak kétharmada kéri.
(7) A határozathozatalhoz az elnök és a titkár beszámoltatásában a jelenlevők több mint
kétharmadának igenlő szavazata szükséges.
(8) A gyűlés valamennyi tagját indítványozási, véleménynyilvánítási, javaslattételi és
szavazati jog illeti meg. A gyűlés minden tagja egy szavazati joggal rendelkezik.
(9) A gyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Küldöttgyűlés lefolyásának
lényegesebb mozzanatait, továbbá a gyűlésen hozott határozatokat, a szavazás arányát. Az
ülés határozatait és állásfoglalásait, az ülést követő 7 munkanapon belül el kell küldeni a
Főiskola főtitkárának, és a területi vezetőnek.
(10) A jegyzőkönyv elkészítéséről a szervezet titkára gondoskodik.
(11) A gyűlés előterjesztései, jegyzőkönyvei és határozatai a Főiskola hallgatói és dolgozói
számára nyilvánosak.

5

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT
HELYI SZERVEZETÉNEK
ALAPSZABÁLYA
Változásokkal egységes szerkezet

Kiadás: 02
Oldal: 6/7

Az elnök
9.§
(1) Az elnök megválasztásáról a gyűlés egyszerű többséggel dönt.
(2) Az elnök beszámolási kötelezettséggel tartozik a gyűlésnek.
(3) Feladat- és hatásköre:
a) a szervezet munkájának irányítása
b) a szervezet képviselete olyan ügyekben, amelyek konkrét gazdasági
kötelezettségvállalást nem tartalmaznak; minden olyan döntés és tevékenység
végrehajtásának felfüggesztése, amely ellentétes a Vöröskereszt alapelveivel vagy az
alapszabályban foglaltakkal.
A titkár
10.§
(1) A titkár megválasztásáról a gyűlés egyszerű többséggel dönt.
(2) Az MVK programjainak és az igényeknek megfelelően szervezi a szervezet
tevékenységét.
A szervezet gazdálkodása
11.§
(1) A szervezet bevételi forrását képezi:
a) a felnőtt tagsági bélyeg eladásából származó összeg 60 %-a
b) az ifjúsági tagsági bélyeg eladásából származó összeg 50%-a
c) a gazdasági főigazgató előterjesztése alapján a rektor által nyújtott főiskolai támogatás
d) más szervezet által nyújtott esetleges, külön megállapodásban rögzített, vagy
pályázaton elnyert támogatás
(2) A gyűlés dönt a bevételi forrás felhasználásáról azzal a kikötéssel, hogy az kizárólag a
szervezet feladatainak ellátásához szükséges dologi kiadásokra fordítható.
(3) A szervezet feladatainak ellátásához igénybe veszi a főiskola létesítményeit (aula,
szemináriumi terem) a Főiskola rektorának és gazdasági főigazgatójának előzetes engedélye
alapján.4
(4) A szervezet gazdasági vállalkozási tevékenységet nem folytat.

4

Módosította az 1/2011/2012. KRF-MVK Közgyűlés. Korábban hatályos szöveg: "… a Főiskola főtitkárának
előzetes engedélye …” Hatályos 2011. szeptember 1-jétől.
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A szervezet ellenőrzése
12.§
(1) A szervezet működését az MVK területi szervezetének területi vezetője, területi
véradószervezője és a Főiskola szabályzatainak megfelelő működést a Főiskola rektori
hivatalvezetője ellenőrzi.5
Záró rendelkezések
13.§
(1) A jelen Alapszabályban nem érintett kérdésekben a főiskolai és az MVK szabályzatai,
valamint a vonatkozó jogszabályok az irányadók.
(2) A szervezet Alapszabályát, a Helyi Szervezet gyűlése a 2008. szeptember 22-ei ülésén
elfogadta. Az Alapszabály, 2008. október 1-jén, a Főiskola főtitkárának és az MVK területi
vezetőjének történő bemutatása után lép hatályba.
Gyöngyös, 2008. szeptember 22.

Lakatos Márk s.k.
elnök

Gyebnár Orsolya s.k.
titkár

1/2011/2012 sz. határozat
A Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete - Károly Róbert Főiskola Közgyűlése az
alapszabály módosítását elfogadta. Hatályos 2011. szeptember 1-jétől.
Gyöngyös, 2011. szeptember 20.

Lakatos Márk s.k.
elnök

Szabó Gergő Krisztián s.k.
titkár
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Módosította az 1/2011/2012. KRF-MVK Közgyűlés. Korábban hatályos szöveg: "… működést a Főiskola
főtitkára ellenőrzi.” Hatályos 2011. szeptember 1-jétől.
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