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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Ügyvezetısége a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat 1998. március 21-én megtartott rendkívüli Országos Küldöttgyőlésének 
felhatalmazása alapján a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 7. §-
a (2) bekezdése, valamint az Alapszabály felhatalmazása alapján az alábbi 
 
 

SZABÁLYZATOT 
 
 
alkotta meg.  
 
 

I. Az Országos Küldöttgyőlés döntésére vonatkozó rendelkezések 
 
1. Az Országos Küldöttgyőlés határozatait az Országos Küldöttgyőlés Határozatainak 

Könyve tartalmazza. A Határozatok Könyvét az Elnökség határozata alapján, erre 
kijelölt személy vezeti. 

  
 Az Országos Küldöttgyőlés Határozatának tartalmaznia kell: 
• az elfogadott határozat tartalmát, 
• a határozat meghozatalának idıpontját, 
• a határozat hatályba lépésének idıpontját, 
• a határozat meghozatala során a támogatók, tartózkodók, ellenzık számarányát. 

  
  
 II. Az Országos Küldöttgyőlés döntéseinek közlésére, nyilvánosságra ho-

zatala módjára vonatkozó rendelkezések 
  
  
2. Az Országos Küldöttgyőlés határozatai a rendes tagokkal, valamint az érintettekkel 

akként kerülnek közlésre, hogy a határozatokat tartalmazó jegyzıkönyv, illetve jegy-
zıkönyv-kivonat 1-1 példánya a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület vala-
mennyi régió központja részére megküldésre kerül, melyek gondoskodnak a rendes 
tagok, illetve az érintettek felé a határozatok megfelelı közlésérıl. 

 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Küldöttgyőlési Határozatai Könyvé-
nek vezetésére az Elnökség által kijelölt személy köteles gondoskodni a határozatot 
tartalmazó jegyzıkönyv, illetve jegyzıkönyv-kivonatnak a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület régióközpontjai részére történı megküldésérıl. 
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 III. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület mőködésével kapcso-
latban keletkezett iratokba való betekintés rendjére vonatkozó rendelke-

zések 
  
  
3. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület mőködésével kapcsolatosan keletke-

zett iratokba valamennyi érintett - a rá vonatkozó részben - betekinthet.  
  
 Az érintett az iratbetekintésre vonatkozó igényét a betekintés tervezett idıpontjának 

és az iratnak a megjelölésével legalább 8 nappal az iratbetekintés tervezett idıpontja 
elıtt köteles bejelenteni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület irodavezetıjé-
nek. 

  
 Az iratba betekinteni az irodavezetı engedélyével az általa megjelölt helyszínen és 

idıpontban lehet. 
  
 Amennyiben az irodavezetı nem engedélyezi az iratba történı betekintést, úgy az 

érintett az Elnökséghez fordulhat, amely a soron következı ülésén dönt az iratba tör-
ténı betekintés megengedhetısége tárgyában. 

  
 Az Elnökség meghatározhatja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület mőkö-

désével kapcsolatosan keletkezett iratok azon körét, amelyekbe - a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület titokvédelemre vonatkozó rendelkezéseire tekintettel -
nem lehet betekinteni. 

  
 Indokolt esetben - az Elnökség külön engedélyével - a fentiekben jelzett, titkosnak 

minısülı iratokba is betekinthet az érintett, a titoktartásra vonatkozó szabályok be-
tartása mellett. 

  
 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület közhasznúsági jelentésébe bárki bete-

kinthet. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a közhasznúsági jelentés leg-
fontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján nyilvánosságra hozza. 

  
 A fentiekben jelzett iratbetekintésre vonatkozó korlátozó rendelkezések - ide nem 

értve a titoktartásra vonatkozó szabályok megtartását - nem vonatkoznak a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Felügyelı Szervére.  

  
 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Felügyelı Szerve - összhangban az 

1997. évi CLVI. törvény 11. §-ának, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 9.2.1. pont-
jának rendelkezéseivel - a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület könyveibe és 
irataiba korlátozás nélkül betekinthet, azokat megvizsgálhatja.  
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 IV. Záró rendelkezések 
  

 A jelen szabályzat módosításának kidolgozására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület Országos Küldöttgyőlése, illetve ennek felhatalmazása alapján a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Ügyvezetısége jogosult.  
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