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Bevezető
A Magyar Vöröskereszt 1881. évben alakult meg. Megalakulását a Vöröskereszt Nemzetközi
Bizottsága 1882. évben ismerte el. A Magyar Vöröskereszt 1921. évtől tagja a Vöröskereszt
és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének. Tevékenységét a „Háború
áldozatainak védelmét szolgáló” 1949. év augusztus hó 12. napján megkötött, négy Genfi
Egyezmény, valamint ezek 1977. év június hó 8. napján aláírt I. és II. kiegészítő
jegyzőkönyvei alapján végzi, amely egyezményeknek Magyarország jelenleg is részes állama,
figyelembe veszi a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold mozgalom alapszabályát.
Együttműködik a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságával, támogatja a nemzetközi
humanitárius jog fejlesztését és ismertetését. Részt vesz a Vöröskereszt Vörösfélhold
Társaságok Szövetsége munkájában. Két és többoldalú kapcsolatokat tart fenn a Nemzeti
Vöröskereszt és Vörösfélhold társaságokkal, szervezetekkel.
A Magyar Vöröskereszt tevékenységét a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold
mozgalom alapelveinek megfelelően fejti ki, 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.

Önkéntesség

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

I.
Általános rendelkezések
1.1. Embléma védelme (ismertetőjel, jelvény és megnevezés):
(1) A Vöröskereszt szervezetek ismertetőjele a fehér alapon nyugvó vörös kereszt.
(2) A Magyar Vöröskereszt megkülönböztető jelvénye kör alakú fehér mezőben nyugvó
vörös kereszt, „Magyar Vöröskereszt” körfelirattal.
(3) Az ismertetőjel, jelvény és megnevezés mind béke, mind háború idején a Vöröskereszten
kívül csak a nemzetközi egyezményekben felsorolt egészségügyi alakulatok és
intézmények, valamint a személyzet és felszerelés védelmére használható (a Magyar
Vöröskeresztről szóló 1994-ben módosított 1993. évi XL tv. – a továbbiakban MVK tv. 5. §. (1), (2), (3) bekezdése), az 1949. évi Genfi Egyezmények szigorú betartásával. Az
ismertetőjel, jelvény és megnevezés fentiektől eltérő használata háború idején
bűncselekmény, békeidőben szabálysértés, az ellen a Magyar Vöröskereszt szervezetei
kötelesek fellépni.
1.2. Együttműködés:
(1) A Magyar Vöröskereszt feladatai ellátásakor a Vöröskereszt alapelveit tiszteletben tartva
együttműködik az állami, önkormányzati szervekkel, a társadalmi, humanitárius és
gazdasági szervezetekkel, valamint a segítségnyújtásra kész magánszemélyekkel.
(2) A Magyar Vöröskereszt a közhatóságokkal (állami szervekkel) való viszonyában olyan
önállóságot (autonómiát) élvez, amely lehetővé teszi számára, hogy mindenkor a
mozgalom alapelveinek betartásával tevékenykedhessék és ezt a közhatóságok minden
körülmények között tiszteletben tartsák.
(3) A Magyar Vöröskereszt egyes szervezeti egységei a jelen alapszabályban rögzített
szervezeti felépítésen túl regionális és kistérségi alapon is együttműködhetnek.
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1.3. A Magyar Vöröskereszt jogállása:
(1) A Magyar Vöröskereszt a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold mozgalomhoz
csatlakozó, a Nemzetközi Vöröskereszt alapelvei és elismerési feltételei alapján működő
nemzeti humanitárius szervezet.
(2) A Magyar Vöröskereszt az MVK tv., valamint a reá érvényes jogszabályok alapján
működik Magyarországon.
(3) A Magyar Vöröskereszt 5525. sorszám alatt, a Fővárosi Bíróság Pk. 61.118/1993/18
számú végzésével nyilvántartásba vett egyesület, jogi személy, közhasznú szervezet.
(4) Magyarországon nyilvántartásba vett más szervezet a Nemzetközi Vöröskereszt és
Vörösfélhold mozgalomhoz nem csatlakozhat, elnevezésében a Magyar Vöröskereszttel
való összetéveszthetőségre alkalmas megjelölést nem használhat (ismertetőjel, jelvény,
megnevezés).
(5) A Magyar Vöröskereszt szervezetét és működésének szabályait az Alapszabálya,
valamint, Szervezeti és Működési Szabályzata, az egyes szervezeti egységek Szervezeti
és Működési Szabályzat kiegészítései és egyéb szabályzatai állapítják meg, amelyek nem
állhatnak ellentétben a szervezet egészének jelen módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapszabályával.
1.4. A Magyar Vöröskereszt – jogi személy:
(1) A szervezet elnevezése:

Magyar Vöröskereszt, röviden: MVK

(2) A szervezet székhelye:

1051 Budapest, Arany János u. 31.

(3) A Magyar Vöröskereszt fennállásának és működésének időtartama 1881. évtől
kezdődően folyamatos és határozatlan idejű.
(4) A Magyar Vöröskereszt önálló jogi személy.
(5) A fővárosi és a megyei szervezetek rendelkeznek önálló ügyintéző és képviseleti
szervvel, valamint rendelkeznek a működésükhöz szükséges vagyonnal.
(6) Az Egyesület (Magyar Vöröskereszt) alapszabálya az Egyesület szervezeti egységét jogi
személlyé nyilváníthatja (Ptk. 3:63. § (3) bekezdés). A Magyar Vöröskereszt a fővárosi
szervezetét és az alábbi megyei szervezeteit jogi személlyé nyilvánítja. A jogi személy
szervezeti egység elkülönített vagyonából ki nem elégíthető hitelezői igényekért a jogi
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személy a szervezeti egység jogi személyiségének fennállása alatt és ezt követően is
köteles helytállni.
a) Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete
Székhelye: 7629 Pécs, Dobó István utca 89.
Képviseli: a megyei elnök, a megyei igazgató
b) Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete
Székhelye: 6000 Kecskemét, Rávágy tér 5.
Képviseli: a megyei elnök, a megyei igazgató
c) Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Bajza utca 15.
Képviseli: a megyei elnök, a megyei igazgató
d) Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete
Székhelye: 3530 Miskolc, Győri kapu 123.
Képviseli: a megyei elnök, a megyei igazgató
e) Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete
Székhelye: 1051 Budapest, Arany János utca 31.
Képviseli: a fővárosi elnök, a fővárosi igazgató
f) Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete
Székhelye: 6721 Szeged, Bárka utca 6/b.
Képviseli: a megyei elnök, a megyei igazgató
g) Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Lövölde utca 1/a.
Képviseli: a megyei elnök, a megyei igazgató
h) Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete
Székhelye: 9024 Győr, Nagy Imre utca 28.
Képviseli: a megyei elnök, a megyei igazgató
i) Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete
Székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy utca 44.
Képviseli: a megyei elnök, a megyei igazgató
j) Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete
Székhelye: 3300 Eger, Klapka Gy. utca 9.
Képviseli: a megyei elnök, a megyei igazgató
k) Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete
Székhelye: 5000 Szolnok, Mária út 38.
Képviseli: a megyei elnök, a megyei igazgató
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l) Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezete
Székhelye: 2800 Tatabánya, V. Posta utca 5.
Képviseli: a megyei elnök, a megyei igazgató
m) Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete
Székhelye: 3100 Salgótarján, Játszó utca 2.
Képviseli: a megyei elnök, a megyei igazgató
n) Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete
Székhelye: 1119 Budapest, Bikszádi utca 43.
Képviseli: a megyei elnök, a megyei igazgató
o) Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete
Székhelye: 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 8.
Képviseli: a megyei elnök, a megyei igazgató
p) Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Malom utca 3.
Képviseli: a megyei elnök, a megyei igazgató
q) Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete
Székhelye: 7100 Szekszárd, Dózsa Gy. utca 1.
Képviseli: a megyei elnök, a megyei igazgató
r) Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete
Székhelye: 9700 Szombathely, Domonkos utca 8.
Képviseli: a megyei elnök, a megyei igazgató
s) Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete
Székhelye: 8200 Veszprém, Szigethy J. utca 10.
Képviseli: a megyei elnök, a megyei igazgató
t) Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Képviseli: a megyei elnök, a megyei igazgató
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II.
Általános célkitűzések és feladatok
2.1. Célok:
(1) A Magyar Vöröskereszt fő célkitűzései, amelyek elérése érdekében az alap- és kiegészítő
tevékenységeit végzi: az élet, az egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben
tartása, az emberi szenvedés, szociális gondok enyhítése, a betegségek megelőzése, a
fegyveres konfliktusok, katasztrófák áldozatainak megsegítése, a Genfi Egyezményekből
adódó feladatokban való közreműködés, a nemzetközi humanitárius jog, a Vöröskereszt
alapelveinek terjesztése, a társadalmi szolidaritásra nevelés.
2.2. Feladatok:
(1) A Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvény 2.§ (1) bekezdése alapján –
alaptevékenysége körében – a következő feladatokat látja el:
a) háború esetén részt vesz a háború áldozatainak mentésében, az áldozatokról és a
hadifoglyokról nyilvántartást vezet, a rászorulók, illetve hozzátartozóik részére
tájékoztatást, átmeneti anyagi, vagy természetbeni segélyt nyújt;
b) természeti vagy más katasztrófahelyzet esetén a rászorultakat felkutatja, részükre
átmeneti segélyeket, illetve jogsegélyt biztosít, az áldozatok mentésére
segélycsapatokat működtet;
c) eltűnt személyek felkutatására keresőszolgálatot működtet;
d) átmeneti szállások megteremtésével, fenntartásával és egyéb módon közreműködik a
menedéket kérők és a menekültek megsegítésében, előmozdítja hazatérésük
lehetőségének mielőbbi megteremtését;
e) egészségneveléssel, házi gondozó szolgálat kialakításával, elsősegélynyújtás
oktatásával, továbbá a rendelkezésre álló eszközökkel hozzájárul az élet- és
egészségvédelemhez;
f) szervezi az önkéntes véradók részvételét a véradásban és részt vesz a vérellátás
rendszerének fejlesztésében;
g) a rászorultak részére - az alapszabályban meghatározott módokon – szociális
segítséget nyújt.
(2) A Magyar Vöröskereszt közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenysége során olyan
közfeladatokat is ellát, amelyekről törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján más
jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak
kell gondoskodnia.
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Közfeladat neve

Közfeladat Közhasznú
jogforrása tevékenység
meghatározása

Közhasznú
tevékenység
jogforrása

A vérellátás feltételrendszerének
meghatározása, biztosítása, valamint
a
vérellátás
megszervezése,
biztonságos és egységes működtetése
állami feladat.
A szociális ellátás feltételeinek
biztosítása - az egyének önmagukért
és családjukért, valamint a helyi
közösségeknek a tagjaikért viselt
felelősségén túl - az állam központi
szerveinek
és
a
helyi
önkormányzatoknak a feladata

1997.
évi
CLIV törvény
223.§ (3)

Véradások szervezése

1997. évi CLIV
törvény 225. § (1)
b)

1993. évi III.
törvény 2.§

1993.
évi
III.
törvény 57.§ (1) és
(2)

c)

A
gyermekvédelmi
rendszer
működtetése állami és önkormányzati
feladat.

1997.
évi
XXXI törvény
14.§ (3)

d)

A katasztrófavédelem nemzeti ügy. A
védekezés egységes irányítása állami
feladat.

e)

A mentés biztonságos, egységes és
összehangolt működéséhez szükséges
feltételrendszer
biztosítása
és
megszervezése állami feladat.

2011.
évi
CXXVIII.
törvény
1.§
(1)
1997.
évi
CLIV törvény
96.§ (1)

Személyes
gondoskodást
nyújtó
ellátás
biztosítása
(közösségi
ellátások,
támogató
szolgálat,
utcai szociális munka,
nappali
ellátás,
átmeneti
elhelyezést
biztosító intézmények,
rehabilitációs
intézmények,
egyéb
szociális
ellátások
működtetése)
Személyes
gondoskodást
nyújtó
ellátás
biztosítása
(gyermekvédelmi
intézmények
működtetése)
Katasztrófák
elleni
védekezés
és
körülmények
felszámolása
Mentési
feladatok
ellátása

Srsz.
a)

b)

1997. évi XXXI
törvény 15.§ (2) és
(3)

2011. évi CXXVIII.
törvény 2.§ (1) és
18. §
1997. évi CLIV
törvény 96.§ (2)

(3) A Magyar Vöröskereszt az MVK tv.-ben meghatározott alapfeladatain és közhasznú
feladatain túl egyéb feladatok ellátását is vállalja, így:
a) Adományok gyűjtésével és elosztásával, szociális árusítással, szociális-, egészségügyiés gyermekvédelmi intézmények, szociális boltok működtetésével, szakápolással,
alapítványok kezdeményezésével, vállalkozásokkal, akciók szervezésével, részben
önállóan, részben pedig más szervezetekkel együttműködve részt vesz lehetőségei
szerint szociális segélyezésben és gondozásban.
b) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó saját képzési
programjai alapján tanfolyamokat szervez az önkéntes segítőknek, a Magyar
Vöröskereszt hivatásos dolgozóinak, valamint az érdeklődő együttműködőknek.
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c) Terjeszti a vöröskeresztes eszméket és szellemiséget, valamint a humanitárius jogi
ismereteket.
d) A 2011. évi CXXVIII. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló törvényben foglaltakon túlmenően közreműködik balesetek,
katasztrófák, tömegszerencsétlenségek, társadalmi konfliktusok, betegségek,
járványok és más, a tömegeket érintő bajok megelőzésében és felszámolásában.
e) Az 1997. évi CLIV az egészségügyről szóló törvény szerinti mentési feladatokon túl
az arra hivatott szervekkel együttműködve közreműködik az egyéb mentési- és
betegszállítási feladatok ellátásában.
f) Végzi a gépjárművezető jelöltek oktatását, vizsgáztatását elsősegély nyújtási
ismeretekből (31/1992. (XII. 19.) NM rendelet a közúti járművezetők
elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról.)
g) Rehabilitációs ellátásokat biztosít a 2011. évi CXCI törvény és a 327/2012 (IX.16.)
Kormr. alapján;
h) A vöröskereszt eszméivel összhangban a mindenkori társadalmi szükségletek szerint
egyéb országos és helyi feladatokat is vállalhat.
i) Elősegíti a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek, illetve megváltozott
munkaképességűek képzését, foglalkoztatását, valamint ezen tevékenységekhez
kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt.
j) Rehabilitációs foglalkoztatást biztosít.
k) A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiával (18/2013. (III.28.) OGY határozat)
valamint más környezetvédelmi vonatkozású stratégiákkal (Nemzeti Éghajlatváltozási
Stratégia, Nemzeti Környezetvédelmi Program stb.) összhangban környezetvédelmi
vonatkozású programok szervezésével részt vesz a lakosság ellenálló-képességének
fejlesztésében és a fenntartható társadalom kialakításában.
(4) A Magyar Vöröskereszt közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet,
különös figyelemmel rászorultságára.
(5) A Magyar Vöröskereszt gazdasági- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy az
alapszabályában meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem
veszélyeztetve végezhet. A Szervezet az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül
összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott közhasznú
tevékenységére fordítja.
(6) A Magyar Vöröskereszt közhasznú működése és gazdálkodása nyilvános. A Magyar
Vöröskereszt közhasznúságot érintő működési adatait, éves beszámolóit, közhasznúsági
mellékletét, az Országos Küldöttgyűlés és az Országos Vezetőség üléseinek meghívóját,
valamint ezen testületek határozatait, illetve a szervezet szolgáltatásainak
igénybevételének módját a honlapján nyilvánosságra hozza. A Magyar Vöröskereszt
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honlapjának elérhetősége: http://voroskereszt.hu/. Az Országos Küldöttgyűlés és az
Országos Vezetőség határozataiból készült, honlapon is elérhető határozatok tárának
tartalmaznia kell a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók
és ellenzők számarányát. A döntések közvetlen érintettjei számára írásban is meg kell
küldeni az adott határozatról készült kivonatot. A Magyar Vöröskereszt közhasznú
működésével kapcsolatosan keletkezett további iratokba bárki betekinthet, és azokról a
saját költségére másolatokat készítethet – az adatok, iratok nyilvánossága jogszabályban
meghatározott esetekben korlátozható. Az iratokba való betekintést a megyei/fővárosi,
illetve országos szervezeti egységek vezetőinél kell kezdeményezni.

III.
Tagság
3.1.A tagságra vonatkozó általános feltételek:
(1) A Magyar Vöröskeresztben a tagsági viszony mindenki előtt nyitva áll, fajra, nemre,
vallásos meggyőződésre, nyelvre, politikai nézetekre való tekintet nélkül. Az
egyesületnek rendes és pártoló tagjai vannak.
(2) A tagfelvétel kérdésében az alapszervezetek vezetősége a tagfelvétel iránti írásbeli
kérelem benyújtását követő legközelebbi ülésén dönt. A tagfelvételi kérelem elbírálásáról
a kérelmezőt a határozat meghozatalától számított 8 napon belül írásban értesíteni kell.
Elutasítás esetén a közléstől számított 15 napon belül a megyei/fővárosi szervezet
vezetőségéhez benyújtandó fellebbezésnek van helye, amely jogorvoslati lehetőségről az
érintettet a határozatban tájékoztatni kell.
(3) A tagsági jogviszony megszűnik kilépéssel, elhalálozással, törléssel.
(4) Abban az esetben, ha a tag írásbeli felszólítás ellenére 15 napon belül sem fizeti meg –
legalább 2 évi – tagdíjhátralékát, akkor a helyi szervezet vezetősége hivatalból, saját
hatáskörében törli. A tagdíjfizetésére történő felszólítást postai úton (ajánlott
tértivevényes formában) kell a tag részére megküldeni, amely felszólítás tartalmazza a
tagok sorából történő törlés jogkövetkezményére való figyelmeztetést is.
(5) A tag törlését kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a törlés alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A törlő határozatot a taggal közölni
kell a fent említett módon. Jogorvoslati kérelmet a megyei/fővárosi vezetőséghez lehet
benyújtani. A megyei/fővárosi vezetőség a soron következő ülésén dönt a jogorvoslati
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kérelmekről. A döntést annak meghozatalától számított 15 napon belül írásban, postai
úton (ajánlott tértivevényes formában) közli az érintettel. A törlésről az alapszervezet
vezetősége írásban tájékoztatja az illetékes megyei/fővárosi szervezetet.
3.2.Rendes tagságra vonatkozó feltételek:
(1) A tagok jogai:
a) közreműködhet
a
szervezet
programjának
kialakításában,
kezdeményezésekkel, javaslatokkal élhet;
b) választó és választható a Választási Szabályzatban rögzített feltételekkel;
c) a területi, megyei/fővárosi vagy országos szervezeteknél választott küldöttként
képviselheti választóit és gyakorolhatja jogait,
d) igénybe veheti a Vöröskereszt szolgáltatásait;
e) a b) és c) pontban felsorolt jogokat csak a 14. életévét betöltött tagok gyakorolhatják.
(2) Kötelezettségei:
a) az éves tagdíj befizetése adott év október 31-ig;
b) a Vöröskereszt alapelveinek megfelelő magatartás tanúsítása.
3.3.Pártoló tagságra vonatkozó feltételek:
(1) Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, aki az egyesület tevékenységét
rendszeresen, és folyamatosan pénzben támogatja. A támogatás formájáról és
rendszerességéről az Országos Küldöttgyűlés határozatban dönt.

IV.
Szervezeti rendszer
4.1. Szervezeti egységek:
(1) Alapszervezetek (lakóterületi, települési, munkahelyi, korosztályi, illetve szakmai).
(2) Területi szervezetek (körzeti, járási, kistérségi, városi, kerületi stb.).
(3) Megyei/fővárosi szervezet.
(4) Országos Szervezet (Magyar Vöröskereszt).

Budapesten, 2019. október 18. napján ellenjegyzem:
Dr. Szüts Ágnes ügyvéd
Kamarai Azonosító Szám: 36069893

11

4.2. Alapszervezetekre vonatkozó rendelkezések:
(1) Alapszervezet legalább 10 fő taglétszám együttes döntése esetén alapítható. Az
alapszervezet megalakulását a területi szervezet vezetősége következő ülésén tudomásul
veszi, illetve elutasítja az alapszervezet befogadását. A területi szervezet akkor utasítja el
az alapszervezet befogadását amennyiben:
a) az alapszervezet nem szabályosan jött létre;
b) az alapszervezet tagsága nem fogadja el a Magyar Vöröskereszt Alapszabályát;
c) az alapszervezet tagsága megalakuláskor (alapító tagok) nem fizeti meg a tárgyévi
tagdíjat.
4.3.Területi szervezetekre vonatkozó rendelkezések:
(1) A területi szervezetek az alapszervezetek munkájának segítésére, koordinálására, a
helyben felmerülő társadalmi igények, szakmai feladatok ellátására a megyei/fővárosi
vezetőségek egyetértésével jönnek létre. A területi szervezeteket az illetékes
megyei/fővárosi szervezet veszi nyilvántartásba, munkájukat az országos és a
megyei/fővárosi szervezetek iránymutatásával végzik.
4.4.Megyei/Fővárosi szervezetekre vonatkozó rendelkezések:
(1) A jogi személy megyei/fővárosi szervezetek feladatait az Alapszabály 2.2 pontja
tartalmazza, hatáskörüket a közigazgatási egységen belül a Szervezeti és Működési
Szabályzat határozza meg.
(2) A megyei/fővárosi szervezet munkaszervezetet működtet, (megyei/fővárosi igazgatóság)
amelyet a megyei/fővárosi igazgató vezet, aki az adott szervezeti egység hivatásos
alkalmazottjait, szervezetrendszerét irányítja. A megyei/fővárosi igazgató a jogi
személyiséggel rendelkező szervezeti egység felelős ügyvezetője, teljes jogkörrel
képviseli a megyei/fővárosi szervezetet. A megyei/fővárosi igazgató a megyei/fővárosi
vezetőség tanácskozási jogú tagja.
4.5.Országos Szervezet:
(1) Az Országos Szervezet: a Magyar Vöröskereszt egésze. Összefogja és koordinálja a
szervezeti egységek munkáját.
(2) A Magyar Vöröskereszt operatív ügyintéző és szakmai irányító szervezete az Országos
Igazgatóság, amelyet a főigazgató vezet.
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4.6.Szervezeti egységekre vonatkozó közös szabályok:
(1) Valamennyi szervezeti egységben működik:
a) Taggyűlés (alapszervezetekben működik)/Küldöttgyűlés (területi, megyei/fővárosi és
országos szervezetekben működik), amely évente legalább egy alkalommal ülésezik.
Szükség esetén rendkívüli taggyűlés/küldöttgyűlés összehívására is van lehetőség,
amennyiben azt az elnök, a vezetőség vagy a tagok/küldöttek legalább 1/3 –a
kezdeményezi.
b) vezetőség, amely irányítja az adott szervezeti egység tevékenységét,
c) elnök, aki társadalmi kapcsolatokban képviseli az adott szervezeti egységet.
(2) A taggyűlést/küldöttgyűlést az adott szervezeti egység vezetőségének elnöke hívja össze
a napirend közlésével, írásban, legalább 8 napos időközzel. A meghívóban fel kell
tüntetni a taggyűlés/küldöttgyűlés pontos helyét és időpontját, valamint a
határozatképtelenség esetén megtartandó megismételt taggyűlés/küldöttgyűlés helyét és
dátumát. A taggyűlés/küldöttgyűlés ülése nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban
meghatározott esetekben korlátozható. A taggyűlés/küldöttgyűlés akkor határozatképes,
ha a szavazásra jogosult tagok/küldöttek több mint fele jelen van. A határozatképtelenség
miatt megismételt taggyűlés/küldöttgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi
pontok tekintetében a szavazásra jogosult tagok/küldöttek több mint negyedének jelenléte
esetén határozatképes, abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a
tagok/küldöttek figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. Amennyiben a
határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés/küldöttgyűlés, nem a meghívóban
meghirdetett eredeti időpont napján kerül megismétlésre, abban az esetben új meghívót
kell küldeni.
(3) Az Országos Szervezet, a megyei/fővárosi szervezetek valamint a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt a Magyar Vöröskereszt Szervezeti és Működési Szabályzatát kiegészítéssel
látja el, amely meghatározza a szervezeti egységek működési rendjét. A Szervezeti és
Működési Szabályzat kiegészítései nem állhatnak ellentétben a Magyar Vöröskereszt
Alapszabályával, és Szervezeti Működési Szabályzatával.

V.
Vezető testületek
5.1. Országos Küldöttgyűlés:
(1) A Magyar Vöröskereszt tagsága a stratégiai döntések meghozatala, a vöröskeresztes
munka főbb irányainak meghatározása, a célkitűzések megvalósításának értékelése és
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ellenőrzése, valamint az országos vezető testületek tagjainak és az országos
tisztségviselők megválasztása (tisztújítás) végett Küldöttgyűlést tart.
(2) Az Országos Küldöttgyűlés a Magyar Vöröskereszt legfőbb tanácskozó és döntéshozó
szerve.
a) az Országos Küldöttgyűlés lehet tisztújító, rendes vagy rendkívüli Küldöttgyűlés,
b) az Országos Küldöttgyűlés évente legalább egy ízben ülésezik,
c) a Magyar Vöröskereszt minden negyedik évben választásokkal egybekötött tisztújító
Küldöttgyűlést (Kongresszust) tart,
d) indokolt esetben az ok és a cél megjelölésével az Országos Vezetőség, illetve az
Országos Felügyelő Bizottság valamint az Etikai Bizottság jogosult rendkívüli
Országos Küldöttgyűlés összehívására.
(3) Az Országos Küldöttgyűlésen szavazati joggal a megyei és fővárosi szervezetek
Küldöttgyűlésein négy éves ciklusra megválasztott küldöttek vesznek részt.
(4) Az Országos Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály elfogadása és módosítása;
b) a vöröskeresztes munka főbb irányainak és gazdasági feltételeinek meghatározása;
c) az Országos Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság jelentésének megvitatása és
elfogadása;
d) az éves beszámoló elfogadása;
e) a közhasznúsági melléklet elfogadása
f) az éves tagsági díj meghatározása,
g) az éves költségvetés elfogadása.
(5) Az Országos Küldöttgyűlés határozatait a jelenlévő szavazásra jogosultak szótöbbségi
szavazásával hozza meg, azaz a határozathozatalhoz a jelenlévő, szavazásra jogosultak
több mint felének az igenlő szavazata szükséges. A szervezet alapszabályának
elfogadásához és módosításához a jelen lévő küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
(6) Az Országos Tisztújító Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá:
a) a Magyar Vöröskereszt elnökének, alelnökeinek, ifjúsági elnökének, az Országos
Vezetőség tagjainak és póttagjainak, valamint az Országos Ifjúsági Vezetőség
megválasztása;
b) az Országos Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása;
c) az Etikai Bizottság tagjainak megválasztása.
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5.2. Országos Vezetőség:
(1) A Magyar Vöröskereszt legfőbb folyamatosan működő vezető szerve, amely két
Küldöttgyűlés között felelősséggel irányítja és ellenőrzi a Vöröskereszt tevékenységét.
Vezetője a Magyar Vöröskereszt elnöke. Évente legalább három alkalommal ülésezik. A
határozathozatal módjáról és egyéb ügyrendi kérdésekről az Országos Vezetőség saját
ügyrendje rendelkezik.
(2) Az ülésekről szó szerinti jegyzőkönyv készül, amely a döntések tartalmát, időpontját,
hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát tartalmazza. A maximum 22 fős
testületet az Országos Tisztújító Küldöttgyűlés (Kongresszus) választja meg.
(3) Javaslatot a vezetőség tagjaira – az Országos Vezetőség által megbízott – Országos
Választási Bizottság terjeszti az Országos Küldöttgyűlés elé. A megyei/fővárosi tisztújító
küldöttgyűlés egy-egy személyt – összesen 20 főt – ajánl. Továbbá póttagot ajánlhat a
bármely okból megüresedett országos vezetőségi tagságra. A Magyar Vöröskereszt
elnökére, és ifjúsági elnökére – a 20 főn felül – az Országos Választási Bizottság tesz
javaslatot. A két alelnökre az Országos Választási Bizottság megyei/fővárosi jelöltek (20
fő) közül tesz javaslatot. Az Országos Választási Bizottság elnöke és tagjai a testületi
tisztségekre nem jelölhetők.
(4) A főigazgató hivatalból tanácskozási jogú tagja az Országos Vezetőségnek.
(5) Az Országos Vezetőség feladata és hatásköre:
a) az Országos Küldöttgyűlési határozatok végrehajtásának biztosítása;
b) az éves feladatok meghatározása, országos akciók, munka- és segélyprogramok
jóváhagyása, a végrehajtás értékelése;
c) az éves költségvetés előzetes véleményezése;
d) a költségfelhasználás értékelése;
e) az Országos Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság tájékoztatójának megvitatása
és a szükséges intézkedések megtételének kezdeményezése;
f) az alapszabállyal ellentétes tevékenységet folytató szervezeti egység, testület
feloszlatása;
g) rendkívüli Országos Küldöttgyűlés összehívása és a szükséges dokumentumok
elkészítése;
h) kitüntetések, elismerések alapítása és adományozása;
i) a főigazgató munkaviszonyának létesítésekor és megszüntetésekor egyetértési jog
gyakorlása;
j) más nemzeti társaságokkal két és többoldalú kapcsolat létesítése és fenntartása;
k) saját ügyrendjének elkészítése;
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l) az elnök tartós akadályoztatása esetén megbízza az egyik alelnököt az elnöki teendők
ideiglenes ellátásával;
m) a legközelebbi Országos Küldöttgyűlésig dönt az alapszabály értelmezéséből adódó
vitás kérdésekben;
n) minden általa kinevezett, vagy egyetértésével munkaviszonyt létesített személy
esetében visszahívás kezdeményezése;
o) jóváhagyja a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt működését.
(6) Rendkívüli Országos Vezetőségi ülést kell összehívni, ha tagjainak egyharmada, az
elnök, az Országos Felügyelő Bizottság, az Etikai Bizottság elnöke azt konkrét cél
megjelölésével kéri.
5.3. Országos Ifjúsági Vezetőség:
(1) A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt legfőbb tanácskozó és döntéshozó szerve, melynek tagjai
20 fő országos ifjúsági vezetőségi tag, valamint az Ifjúsági Elnök.
(2) Feladatai:
a) az Országos Küldöttgyűlés Ifjúsági Vöröskeresztre vonatkozó határozatainak
végrehajtásának koordinálása;
b) az éves feladatok meghatározása, országos akciók, programok megalkotása,
jóváhagyása, a végrehajtás értékelése;
c) az éves ifjúsági költségvetés előzetes véleményezése;
d) az Alapszabállyal ellentétes tevékenységet folytató ifjúsági szervezeti egység, testület
feloszlatása;
e) kitüntetések, elismerések javaslatainak megfogalmazása az Országos Vezetőség felé
f) külföldi ifjúsági vöröskeresztes szervezetekkel két és többoldalú kapcsolat létesítése és
fenntartása;
g) saját ügyrendjének elkészítése;
h) jóváhagyja a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt működésére vonatkozó Szervezeti és
Működési Szabályzat kiegészítést, amelyben további feladatokat és szervezeti
sajátosságokat állapíthat meg a Magyar Ifjúsági Vöröskeresztre vonatkozóan a Magyar
Vöröskereszt belső szabályzatainak figyelembe vételével.
5.4. Az Országos Felügyelő Bizottság:
(1) Az Országos Tisztújító Küldöttgyűlés által választott, a Magyar Vöröskereszt működését,
gazdálkodását felügyelő szerv. Létszáma 3 fő. Üléseit szükség szerint, de évente legalább
kétszer tartja. Beszámolási kötelezettséggel az Országos Küldöttgyűlésnek tartozik.
Tagjaira az összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.
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(2) Az Országos Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 2 fő jelen
van. Az Országos Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, érvényes
döntéshez legalább két fő egybehangzó szavazata szükséges. Egyéb ügyrendi kérdésekről
az Országos Felügyelő Bizottság saját ügyrendje rendelkezik.
(3) Feladata és hatásköre:
a) tagjai közül megválasztja elnökét;
b) megalkotja saját ügyrendjét;
c) véleményezi a Magyar Vöröskereszt költségvetését és mérlegbeszámolóját;
d) véleményezi és ellenőrzi a gazdálkodást, a vagyonkezelést érintő belső szabályozás
dokumentumait, illetve azok változásait;
e) ellenőrzi a Magyar Vöröskereszt gazdasági vállalkozásait;
f) kapcsolatot tart a megyei/fővárosi felügyelő bizottságokkal, évente legalább egyszer
együttes ülést tartanak az ellenőrzések tapasztalatairól és szakmai kérdésekről;
g) tapasztalatairól évente vagy szükség szerint tájékoztatja az Országos Vezetőséget,
évente beszámol az Országos Küldöttgyűlésnek;
h) ellenőrzései során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól
pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá korlátlanul betekinthet a
Magyar Vöröskereszt, annak összes szervezeti egysége könyveibe és irataiba, azokat
megvizsgálhatja, szükség esetén külső szakértő bevonásával;
i) tagjai az Országos Vezetőség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek;
j) köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
o a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy
o a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény vagy
o mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy
o következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető
szerv döntését teszi szükségessé,
o a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;
k) indítványára az intézkedésre jogosult vezető szervet az indítvány megtételétől
számított 15 napon belül össze kell hívni, ezen határidő eredménytelen eltelte esetén
az összehívásra maga is jogosult;
l) amennyiben az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Országos Felügyelő Bizottság köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészséget.
5.5. A Magyar Vöröskereszt Etikai Bizottsága:
(1) Öt főből áll, szükség szerint ülésezik, tevékenységéért az Országos Küldöttgyűlésnek
tartozik felelősséggel.
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(2) Bármely szervezeti egység vagy tag bejelentéssel élhet az Etikai Bizottsághoz. Tagjaira
az összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.
(3) Az etikai vétségeket és az etikai eljárási szabályokat, valamint az alkalmazandó
jogkövetkezményeket külön Etikai Kódex tartalmazza.
(4) Feladata és hatásköre:
a) tagjai közül megválasztja elnökét;
b) megalkotja saját ügyrendjét és működésének elveit;
c) vizsgálatot folytat minden felmerülő etikai vétség ügyében, és az eredményről az
Országos Vezetőséget vagy a megyei/fővárosi testületeket tájékoztatja, és megfelelő
intézkedéseket kezdeményez.
(5) A határozathozatal módjáról és egyéb ügyrendi kérdésekről az Etikai Kódex valamint az
Etikai Bizottság saját ügyrendje rendelkezik.
5.6. A vezető testületek működésének közös szabályai:
(1) A meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 4 napon belül a tagok/küldöttek
és a vöröskereszt illetékes szervei a testület ülését összehívó szervtől vagy személytől a
napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének
tárgyában az ülést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend
kiegészítése iránti kérelemről az összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt
elutasítja, a testület a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően
külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
(2) A testületi ülések levezető elnöke az adott testület elnöke, távolléte esetén az alelnöke.
Tisztújító ülés esetén a levezető elnök személyének megválasztásáról az illetékes testület
az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű
szótöbbségével határoz. A testület szintén az ülés megkezdését követően választja meg a
jegyzőkönyvvezető (1 fő) és a jegyzőkönyv-hitelesítők (2 fő) személyét a jelenlévő,
szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével. Az ülésen a szavazatok
megszámolása a levezető elnök által kijelölt személy(ek) (szavazatszámlálók) feladata,
aki az ülésen jelenlévők, valamint a jegyzőkönyvvezető számára ismerteti az egyes
szavazások eredményét. Kivételt képez a tisztújító ülés, amelyen külön, a Választási
Szabályzat által meghatározott illetékes választási bizottság látja el a választásokkal
kapcsolatos operatív teendőket – ideértve a szavazatszámlálását, mandátumvizsgálatot és
jelölőbizottsági feladatokat is. A választásokkal kapcsolatos részletes szabályokat a
Választási Szabályzat tartalmazza.
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(3) Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza: az ülésen elhangzott főbb
megállapításokat illetve a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és
ellenzők számarányát.
(4) Az ülésen hozott határozatokat a levezető elnök a jelenlévők számára szóban kihirdeti,
valamint az érintettekkel a döntés meghozatalától számított 15 napon belül írásban (postai
úton, ajánlott, tértivevényes levélben és amennyiben lehetőség van rá e-mailen keresztül)
közli.
(5) Az ülésen a szavazás módjáról (nyílt vagy titkos) a levezető elnök javaslatára az illetékes
testület egyszerű szótöbbséggel határoz.
(6) Az ülések helyszíne főszabály szerint a szervezet, illetve az illetékes szervezeti egység
székhelye. Ettől eltérően az ülés helyszíneként az összehívásra jogosult személy/szerv a
meghívóban más helyszint is meghatározhat.
(7) A vezető testületek (küldöttgyűlés/vezetőségi ülés) üléseit azok Elnöke hívja össze
valamennyi küldött előzetes írásbeli értesítésével. A meghívóban fel kell tüntetni az ülés
pontos helyét és időpontját. A meghívót a küldöttek/tagok a tervezet időpontot
megelőzően legalább 8 naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a
határozatképtelenség esetén megtartandó megismételt küldöttgyűlés/vezetőségi ülés
helyének és dátumának pontos megjelölésével. A vezető testületek ülései nyilvánosak,
amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. A
küldöttgyűlés/vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult
küldöttek/tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt ülés
az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a szavazásra jogosult
küldöttek/tagok több mint negyedének jelenléte esetén határozatképes, abban az esetben,
ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a küldöttek/tagok figyelmét a meghívóban
kifejezetten felhívták. Amennyiben a határozatképtelenség miatt megismételt
küldöttgyűlés/vezetőségi ülés, nem a meghívóban meghirdetett eredeti időpont napján
kerül megismétlésre, abban az esetben új meghívót kell küldeni.
(8) A vezető testületek működésének közös szabályait minden szervezeti egységben működő
testület munkájára alkalmazni kell.
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VI.
Vezető tisztségviselők
6.1. A Magyar Vöröskereszt elnöke:
(1) A Magyar Vöröskereszt elnöke a Szervezet élén álló társadalmi vezető, a legmagasabb
szintű tisztségviselő, aki egy személyben jogosult a szervezet képviseletére bel- és
külföldön. A Magyar Vöröskereszt elnöke tevékenységéért az Országos
Küldöttgyűlésnek tartozik felelősséggel.
(2) Az elnök visszahívását kezdeményezheti az Országos Vezetőség, az Országos Felügyelő
Bizottság, az Etikai Bizottság, vagy a küldöttek egyharmadának írásos bejelentése.
Döntést ez ügyben csak a Küldöttgyűlés hozhat.
(3) Az elnök feladata és hatásköre:
a) összehívja és vezeti az Országos Vezetőség üléseit. Köteles folyamatosan tájékozódni
a Magyar Vöröskereszt tevékenységeiről és tájékoztatni az Országos Vezetőséget;
b) a szervezet képviselete olyan ügyekben, amelyek konkrét gazdasági
kötelezettségvállalást nem tartalmaznak;
c) az Országos Vezetőség jóváhagyásával – kivéve a rendkívüli eseteket, amikor azonnali
döntés szükséges - felfüggeszti minden olyan döntés és tevékenység végrehajtását,
amely ellentétes bármely jogszabállyal, a Vöröskereszt alapelveivel, az alapszabályban
foglaltakkal;
d) a főigazgató felett munkáltatói jogokat gyakorol. A főigazgató munkaviszonyának
létesítéséhez és megszüntetéséhez az Országos Vezetőség egyetértése szükséges.
e) Az Országos Vezetőség egyetértésével a Magyar Vöröskereszt elnöke által megbízott
főigazgató – meghatározott ideig – képviseleti joggal rendelkezik.
6.2. A Magyar Vöröskereszt alelnökei:
(1) Az alelnökök az elnök akadályoztatása vagy távolléte esetén helyettesítik a Magyar
Vöröskereszt elnökét. Feladat-és hatásköreiket a Magyar Vöröskereszt Országos
Vezetőségének ügyrendje rögzíti.
(2) Visszahívásukat az elnök, az Országos Vezetőség, az Etikai Bizottság, az Országos
Felügyelő Bizottság, valamint a küldöttek egyharmada írásban kezdeményezheti. Döntést
csak a Küldöttgyűlés hozhat.
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VII.
Ügyvezetés (menedzsment)
7.1. Főigazgató:
(1) A Magyar Vöröskereszt felelős ügyvezetője, vezető tisztségviselő, az Országos
Igazgatóság alkalmazottainak vezetője, munkáltatói jogokat a Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározott módon gyakorol a megyei/fővárosi igazgatók felett is.
(2) Megbízásának időtartama alatt az Országos Vezetőség tanácskozási joggal rendelkező
tagja.
(3) Pénzügyi elkötelezettséget is jelentő javaslatra leadott vétó esetében a kérdést a vezetőség
újratárgyalja. Ismételt vétója esetében a vezetőség a javaslatot csak 2/3-os többséggel, a
pénzügyi és emberi erőforrások egyidejű biztosításával fogadhatja el érvényesen.
(4) E tisztség betöltésére pályázat alapján kerül sor.
(5) Feladata és hatásköre:
a) felelős az alapszabályban előírt és az Országos Vezetőség által meghatározott
dokumentumok elkészítéséért és az Országos Vezetőség elé terjesztéséért;
b) irányítja és ellenőrzi a testületi döntések végrehajtását;
c) hatáskörében önállóan képviseli a Magyar Vöröskeresztet belföldön és külföldön;
d) gazdasági kötelezettségvállalást igénylő ügyekben képviseleti joga kizárólagos;
e) főigazgató-helyettesek munkaviszonyának pályázat útján történő létesítése;
f) a szervezet működéséről folyamatosan, a rendkívüli eseményekről azonnal köteles
tájékoztatni az elnököt és az Országos Vezetőséget;
g) felelős az Országos Igazgatóság munkájáért és az országos vezető testületek
munkafeltételeinek biztosításáért;
h) nyilvántartást vezet a Magyar Vöröskereszt vezető testületeinek (Küldöttgyűlés,
Országos Vezetőség) határozatairól, amelyből megállapítható a vezető szerv
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya;
i) a határozatokról értesíti az érintetteket;
j) a Magyar Vöröskereszt bankszámlái felett a főigazgató felhatalmazása alapján arra
kijelölt személyek rendelkezhetnek.
7.2. Főigazgató-helyettes(ek):
(1) Amennyiben a szervezet működése vagy képviselete igényli úgy főigazgató-helyettes(ek)
kerülnek alkalmazásra. A főigazgató-helyettes(ek) felett a munkáltatói jogokat a
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főigazgató gyakorolja. A főigazgató-helyettes(ek) feladat- és hatáskörét a Szervezeti és
Működési Szabályzatban foglaltak szerint látja el.

VIII.
Választás
8.1. Választásra vonatkozó általános rendelkezések:
(1) Egy választási ciklus négy év. Rendkívüli Küldöttgyűlés összehívásakor a négyéves
időszak befejezése előtt is sor kerülhet választásokra.
(2) A választás módjáról minden választásra jogosult testület és szervezet önmaga dönt, az
Alapszabály és a Választási Szabályzat betartásával.
(3) A választási eljárás részletes szabályait a Választási Szabályzat tartalmazza.
(4) A választás útján történő delegálás rendes taglétszám-arányosan történik, ennek részletes
szabályait a Választási Szabályzat tartalmazza.
(5) A küldöttek mandátuma az új küldöttek, a tisztségviselők és a vezető testületek tagjainak
mandátuma az új tisztségviselők és testületi tagok megválasztásáig tart.
(6) A Magyar Vöröskereszt munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló tartós
jogviszony keretében foglalkoztatott munkatársai a területi és megyei/fővárosi
vezetőségek, valamint az Országos Vezetőség tagjaivá nem választhatók. A
megválasztott vezetőségi tagok egyszerűsített foglalkoztatás keretében, fél évnél rövidebb
megbízási jogviszonyban valamint eseti vállalkozási szerződéssel történő foglalkoztatását
a megyei/fővárosi igazgató vagy főigazgató előterjesztése alapján, az illetékes
megyei/fővárosi illetve Országos Vezetőség határozatban engedélyezheti.
(7) A Magyar Vöröskereszt munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló tartós
jogviszony keretében foglalkoztatott munkatársainak létszáma a területi, megyei/fővárosi
és országos küldöttek között nem haladhatja meg az összes küldöttek számának
egyharmadát.
(8) Az elnök javaslatára, az adott vezetőség egyetértésével, meghatározott számban és
képviselettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló tartós jogviszony
keretében foglalkoztatott munkatársai tanácskozási joggal részt vehetnek az egyes vezető
testületek ülésein, azonban szavazati joggal nem rendelkeznek.
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(9) A Magyar Vöröskereszt testületeinek minden szintjén a tagok közvetlenül választhatók.
(10) A tisztségviselők újraválaszthatóak.
(11) A Magyar Vöröskereszt tisztségviselője (így elnöke, ifjúsági elnöke, alelnöke
megyei/fővárosi elnöke, megyei/fővárosi alelnöke, területi elnöke, alapszervezet elnöke),
valamint a vezető testületeinek tagja (így: az Országos Vezetőségének, Országos
Felügyelő Bizottságának, az Etikai Bizottságának tagja, a megyei/fővárosi vezetőség,
megyei/fővárosi felügyelő bizottság tagja, vagy alapszervezet vezetőségi tagja) kizárólag
– a Magyar Ifjúsági Vöröskeresztet kivéve – cselekvőképes, vöröskeresztes tagsággal
rendelkező magyar állampolgár lehet.
8.2.

Visszahívás:

(1) A választott tisztségviselők, vezetőségi tagok és küldöttek esetén visszahívást
kezdeményezhet a testület, az elnök, az országos vagy megyei/fővárosi felügyelő
bizottság, illetve az Etikai Bizottság. Döntésre az a testület jogosult, aki a személyt
megválasztotta.
(2) A visszahívás indokai lehetnek:
a) Alapszabályt sértő tevékenység tanúsítása;
b) vezetői feladatok elhanyagolása;
c) a Magyar Vöröskereszt érdekeivel ellentétes magatartás tanúsítása.

IX.
Gazdálkodás – ellenőrzés
9.1. Gazdálkodás:
(3) A Magyar Vöröskereszt megyei/fővárosi szervezetei önállóan gazdálkodnak. A feladataik
ellátásához szükséges anyagi eszközöket részben saját tevékenységükből származó
bevételeikből és adományokból, részben állami és önkormányzati hozzájárulásból,
támogatásokból és pályázatokból biztosítják. A gazdálkodásuk során kötelesek betartani a
gazdálkodásra vonatkozó előírásokat és jogszabályokat, figyelemmel a MVK törvény 4.§.
(1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra.
(4) A szervezet az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a
támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az ezek szerint igénybe vehető
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támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit nyilvánosságra kell hozni. A
Magyar Vöröskereszt által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
(5) A Magyar Vöröskereszt a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek
hozzátartozóját, a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, - az alapszabálynak
megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
(6) A Magyar Vöröskereszt:
a) vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt
nem vehet fel;
b) az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel
törlesztésére nem használhatja fel.
(5) A Magyar Vöröskeresztnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
(6) A Magyar Vöröskereszt nem fogadhat el olyan adományt, amely az alapelvek
megsértésére kényszeríthetné.
(7) A Magyar Vöröskeresztnek felajánlott és általa elfogadott bármely pénzeszköz, ingó és
ingatlan közérdekű kötelezettségvállalásnak minősül, a fel nem használt összeg
(adomány) más célra történő felhasználásához az adományozó egyetértése, és ha ennek
beszerzésére nincs mód, az illetékes testület döntése szükséges.
(8) A Magyar Vöröskereszt és a megyei/fővárosi szervezetek az éves beszámoló
jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készítenek, amelyet a
beszámolóval azonos módon kötelesek jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni a
Magyar Vöröskereszt honlapján.
(9) A Magyar Vöröskereszt beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és
abból saját költségére másolatot készíthet.
9.2. Ellenőrzés:
(1) A Magyar Vöröskereszt valamint a megyei/fővárosi szervezetei a területileg illetékes
vezető testülettől elkülönült felügyelő bizottságokat működtet. A megyei/fővárosi
felügyelő bizottságok jelentést készítenek, amelyet a megyei/fővárosi küldöttgyűlés hagy
jóvá. A megyei/fővárosi küldöttgyűlés által jóváhagyott éves jelentést megküldik az
Országos Felügyelő Bizottságnak.
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(2) A felügyelő bizottság ellenőrzi az adott szervezeti egység működését és gazdálkodását.
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet könyveibe és irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(3) A felügyelő bizottság tagja az adott szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási
joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha a jogszabály vagy az alapszabály így rendelkezik.
(4) A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervezetet tájékoztatni és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a) a Magyar Vöröskereszt működése során olyan jogszabálysértés vagy a Magyar
Vöröskereszt érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt,
amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(5) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak
megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte
esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
(6) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátót.
(7) A Magyar Vöröskereszt független könyvvizsgálót alkalmaz, amelyet pályáztatás útján az
Országos Küldöttgyűlés választ ki.

X.
Összeférhetetlenség
10.1. Az összeférhetetlenségre vonatkozó általános szabályok:
(1) A Magyar Vöröskereszt – a nemzetközi mozgalom alapelveinek megfelelően – közvetlen
politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól független és azoknak támogatást
nem nyújt, és azoktól támogatást sem fogad el. Országgyűlési-, önkormányzati
képviselőket nem állít, és nem támogat.
(2) A Magyar Vöröskereszt választott tisztségviselői és alkalmazottai politikai pártokban
vezető tisztséget nem vállalhatnak. Politikai párt képviseletében vagy annak támogatásával
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európai parlamenti, országgyűlési nem indulhatnak. Politikai párt képviseletében európai
parlamenti, országgyűlési képviselői tisztséget nem tölthetnek be.
(3) A Magyar Vöröskereszt testületi ülései és rendezvényei nem adhatnak helyt politikai, faji,
vallási, illetve ideológiai vitáknak, megnyilvánulásoknak és nem lehetnek színterei pártok
választási és egyéb kampányainak.
(4) A Magyar Vöröskereszt bármilyen ügyben politikai párttal közös közéleti fellépést nem
folytathat.
(5) A vöröskeresztes tag és alkalmazott kötelessége olyan magatartás tanúsítása, amellyel a
Vöröskereszt alapelveinek és szellemiségének megfelel, egyéni érdekét a Vöröskereszt
érdekei elé nem helyezheti, magatartásával erkölcsi kárt a Magyar Vöröskeresztnek nem
okozhat.
(6) A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az:
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy;
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(7) A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt
az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
(8) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet – így a Magyar Vöröskereszt – cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(9) Nem lehet a felügyelő szerv (felügyelő bizottság) elnöke vagy tagja, illetve
könyvvizsgálója az a személy, aki:
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
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b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerinti juttatást –, illetve az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli
hozzátartozója.
d) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a
felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró
ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető
tisztségviselője.
(10) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig:
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
(11) 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.
(12) Döntéshozó testület irányítása alatt működő alkalmazott, valamint munkáltatói jogkört
gyakorlók beosztottja hozzátartozó nem lehet.
(13) Bármely beállott összeférhetetlenségi helyzetet, hacsak jogszabály másként nem
rendelkezik, 30 napon belül fel kell oldani.
(14) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(15) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
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(16) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
(17) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

XI.
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
11.1. A Magyar Ifjúsági Vöröskeresztre vonatkozó általános rendelkezések:
(1) A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt a Magyar Vöröskereszt ifjúsági szervezete, melynek
tagjai 30. életévüket be nem töltött tagok. A választott ifjúsági tisztségviselők Magyar
Ifjúsági Vöröskeresztben betöltött tagsága a megszerzett mandátum végéig megmarad,
abban az esetben is, ha ezen időszak alatt a 30. életévét betöltötte az érintett
tisztségviselő.
(2) Országos szintű vezető testülete az Országos Ifjúsági Vezetőség, mely országos szinten
szervezi és koordinálja a Magyar Vöröskereszt ifjúság körében folytatott tevékenységét.
Tagjai a tisztújító Országos Küldöttgyűlésen megválasztott országos ifjúsági vezetőségi
tagok.
(3) A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Elnökét a Magyar Vöröskereszt Küldöttgyűlése választja
meg.
(4) A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Elnöke a Magyar Vöröskereszt Országos
Küldöttgyűlésén, valamint az Országos Vezetőség ülésein szavazati joggal vesz részt.
(5) ) Az Ifjúsági Vöröskereszt Országos Ifjúsági Vezetősége szükség szerint, de évente
legalább kétszer ülésezik. Programjavaslatokat és ajánlásokat dolgoz ki, országos
programokat szervez, amelyek megvalósításához az éves költségvetésen belül
meghatározott mértékű támogatásra jogosult.
(6) Évente beszámolási kötelezettsége van az Országos Vezetőségnek a végzett munkáról. A
területi, a megyei/fővárosi, valamint az országos vezetőség mellett ifjúsági vezetőség
működik.
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(7) Az adott szintű ifjúsági) elnök a területi/megyei/fővárosi/országos vezetőség ülésein
szavazati joggal vesz részt.
(8) A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt működését az Országos Ifjúsági Vezetőség által
elfogadott a Magyar Vöröskereszt Szervezeti és Működési Szabályzatának Magyar
Ifjúsági Vöröskeresztre vonatkozó kiegészítése határozza meg, mely nem lehet ellentétes
a Magyar Vöröskereszt Alapszabályával.

XII.
Hatálybalépés
12.1. Az Alapszabály hatálybalépésére vonatkozó rendelkezések:
(1) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Magyar Vöröskereszt
Országos Küldöttgyűlése fogadta el 2019. október 18. napján, és 2019. október 18.
napjával lép hatályba.
(2) Mindazon részletes szabályokat, melyeket az alapszabály nem tartalmaz, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény, a Magyar Vöröskereszt Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint
a megyei/fővárosi szervezetek, Országos Igazgatóság és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítései határozzák meg.
Budapest, 2019. október 18.
dr. Göndöcs Zsigmond
A Magyar Vöröskereszt Elnöke
Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály
2019. október 18. napján kelt módosítások alapján hatályos tartalmának.
Ellenjegyzem:
Budapesten, 2019. október 18. napján
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