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TERVEZET  

 

MAGYAR SZOCIÁLIS FARM SZÖVETSÉG  

 

ALAPSZABÁLYA 

 

(2016) 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 4. § (3) bekezdés értelmében a szövetség 

olyan egyesület, amely két tag részvételével is alapítható, működtethető. A szövetség tagja egyesület, 

alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság 

lehet; szövetség tagja természetes személy nem lehet. A 2011. évi CLXXXI. törvény a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról1 66. § (2) 

bekezdése értelmében a szövetség nyilvántartásba vételére az egyesület nyilvántartásba vételére 

irányadó szabályokat kell alkalmazni. 

Elhatározva a Magyar Szociális Farm Szövetség létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a 

tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát: 

 

 

1. A SZÖVETSÉG ADATAI 

 

1.1. A szövetség neve: Magyar Szociális Farm Szövetség 

1.2. A szövetség angol neve: Hungarian Social Farm Society  

1.3. A szövetség székhelye: ………………………….. 

1.4. A szövetség alapító tagjait nevét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú mellékletét képezi. 

1.5. A Szövetség honlapjának címe: www.szocialisfarm.hu 

1.6. Az Szövetség jogállása: A Magyar Szociális Farm Szövetség önálló jogi személy. Az Elnök 

képviseleti joga általános és önálló. 

A szövetségre az egyesületekre vonatkozó szabályok irányadóak, a szövetség egyesület az Ectv.) 4. 

§ (3) bekezdés értelmében. Ahol jelen alapszabály „egyesületet” említ azalatt a „szövetséget” kell 

érteni. 

2. AZ SZÖVETSÉG CÉLJA, TEVÉKENYSÉGEI 

2.1. A Szövetség fő célja hogy a szociális farm, mint új, pozitív társadalmi - szociális, egészségügyi, 

foglalkoztatási és nevelési - funkciókkal kiegészülő mezőgazdasági modell Magyarországon 

jogilag is elismert státuszt nyerjen. A szociális farmok jellegzetességei: 

a) A mezőgazdasági típusú tevékenységek széles tárháza valamelyikét gyakorolják hátrányos 

helyzetű célcsoport aktív bevonásával, a termeléstől a feldolgozáson át a szolgáltatásokig. 

Kiemelkedő szempont az egész évben történő aktivitás biztosítása, mely lehet akár népi 

kismesterségek és manufaktúrák kiegészítő működtetése által. 

b)  Társadalmi funkciót töltenek be: oktatási, szociális, egészségügyi vagy foglalkoztatási 

programokat, szolgáltatásokat biztosítanak a gazdaságban. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100181.TV#lbj0idf442
http://www.szocialisfarm.hu/
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c)  Egy vagy több hátrányos helyzetű célcsoport (fogyatékos, megváltozott munkaképességű, 

szenvedélybeteg, idős, javító nevelő intézkedés alanya, elítélt, hajléktalan, egyéb 

kirekesztett csoportok) tagjai számára biztosítanak egészségmegőrző-, rehabilitációs-, 

terápiás-, oktatási- vagy foglalkoztatási programelemeket. 

d) Hozzájárulnak helyi szintű munkahelyteremtéssel a vidék megtartó erejének növeléséhez. 

e) Mint a szociális gazdaság új modelljei erősítik a társadalmi vállalkozások kibontakozását. 

2.2. A Szövetség célja, a szociális farm,- mint a szociális és szolidáris elveknek megfelelően, a 

társadalmi és környezeti szemléletformálás érdekében működő kooperatív gazdálkodási 

forma, amely mezőgazdasági termelő, feldolgozó, szolgáltató tevékenységet végez 

hátrányos helyzetű személyek bevonásával; illetőleg mezőgazdasághoz kapcsolódó 

szemléletformáló kiegészítő tevékenységet végez a társadalom szélesebb köre számára - 

nemzetközi jó gyakorlatainak magyarországi adaptálása, ennek érdekében kapcsolattatás 

más országok szociális farmjaival, azok szövetségeivel. 

2.3. A Szövetség célja a fenntartható fejlődés előmozdítása, mely a társadalmi-gazdasági 

viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a természeti értékeket megőrzi a jelen és a 

jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja, 

ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az életminőség javítását és a sokféleség 

megőrzését. 

2.4. A Szövetség a szociális farmok jogi, gazdasági keretrendszere kialakítása érdekében széles 

körű tudományos, kutatási, fejlesztési és egyéb szakmai tevékenységet folytat, 

együttműködik támogatókkal, döntéshozókkal, egyéb szakmai szervezetekkel 

2.5. Célja a szociális farmok működését érintő - a hazai és nemzetközi ismeretanyagot felölelő - 

innovatív tudásbázis létrehozása a társadalmi szemléletformálás jegyében. Célja a hazai és 

nemzetközi ismeretanyag disszeminációja. A Szövetség az információk széles körű 

terjesztése érdekében honlapot működtet (www.szocialisfarm.hu). 

2.6. A Szövetség statisztikákra, szakmapolitikai információkra és tudományos kutatásokra 

támaszkodva elemzi a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának jogi, társadalmi és 

gazdasági környezetét, módszertani fejlesztésekkel támogatja a hátrányos helyzetű 

csoportok társadalmi integrációját, a szociális farm tevékenységbe történő bevonását, 

képzését és foglalkoztathatóságát. 

2.7. A Szövetség célja a szociális farmok magyarországi elterjedésének támogatása, a 

Magyarországon szociális farmként működő szervezetek hálózatként történő összefogása, 

amely a szolgáltatók elismertségét, hírnevének védelmét, szakmai és működési hátterük 

megerősítését biztosítja, különösen az alábbi tevékenységek útján: 

a) kommunikáció elősegítése a szociális farmként működő, a szociális szolgáltatást 

nyújtó és hátrányos helyzetű embereket foglalkoztató, foglalkoztatást elősegítő 

szervezetek között, és a szélesebb körű szakmai nyilvánosság felé; 

b) tanácsadási, fejlesztési tevékenység nyújtása, és érdekvédelem; 

c) szakmai ajánlásokat fogalmaz meg szakmapolitikai döntéshozók, döntés-

előkészítő testületek, hatóságok számára és a szélesebb körű szakmai nyilvánosság 

számára a szociális farm modell kialakítása, fejlesztése, a hátrányos helyzetű emberek 

integrációja, foglalkoztatása fejlesztése érdekében, továbbá javaslatokat fogalmaz meg 

a támogatandó célterületekre vonatkozóan; 

d) az Szövetség nyitott a párbeszédre minden a céljait és tevékenységét érintő 

kérdésben nemzetközi, nemzeti, regionális, megyei, kistérségi, illetve szakmai alapon 

szerveződő testületekkel, szervezetekkel.  

http://www.szocialisfarm.hu/
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e) a szociális farmok témakörében képzések, tréningek, tudományos konferenciák 

szervezése és megvalósítása; 

f)  „Szociális farm” védjegy és tanúsítási eljárás létrehozása, valamint a szociális 

farmként működő szervezetek auditálása, minőségbiztosítása; 

g) a szociális farm modell működésével összefüggő jogszabálytervezetek 

véleményezése, jogszabály módosítások, új jogszabályok figyelemmel kísérése, 

értékelése a gyakorlati szakmai tapasztalatok alapján; 

h) a szakmai működését érintő területeken részt vesz projektek megvalósításában, 

modellprogramok működtetésében. 

2.8. A Szövetség közhasznú tevékenységet végző szervezet. A Szövetség célja, hogy az alapítást 

követő két év alatt a közhasznú minősítés jogszabályi feltételeit teljesítse, és közhasznú 

jogállást szerezzen. Ennek érdekében Alapszabálya már alapításkor rögzíti, hogy mely 

közhasznú tevékenységeket folytat a Szövetség megjelölve azokat a közfeladatokat és az 

azokat előíró jogszabályhelyeket, melyekhez kapcsolódóan végzi azokat az Ectv. 

rendelkezéseinek megfelelően: 

i. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése: A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, 

foglalkoztatásának elősegítése közfeladat, melyeket a foglalkoztatás elősegítéséről és 

a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 3§. ír elő;  

ii. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése: az 

esélyegyenlőség, a társadalmi felzárkózás előmozdítása, az egyenlő bánásmód 

követelményének érvényesítése közfeladat, melyet az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, annak 

preambuluma, illetve 31.§.-ai írnak elő;  

iii. Módszertani feladatok ellátása: Az országos szociális módszertani feladatok ellátása 

közfeladat, amelyet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 58. § (1) bekezdés; és a 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet (1) bekezdés 

a) –h) pontjai írnak elő. 

iv. Kutatási fejlesztési és tudományos tevékenység: A kutatás fejlesztés támogatása 

közfeladat, melyet a 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről 

és innovációról 2. § a); c) pontjai írnak elő. 

v. Fogyatékos személyek rehabilitációja: a fogyatékos személyek rehabilitációja 

közfeladat melynek teljesítését az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek 

jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 20. § , 21. §- ai írnak elő 

vi. Egészség megőrzése, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység: az 

egészség megőrzése, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenységek 

közfeladatok melyeket az alábbi melyet joghelyek írnak elő: Az 1997. évi CLIV. tv. 

az egészségügyről 141. § (1) bekezdése „Az állam - az e törvényben meghatározott 

keretek között - felelős a lakosság egészségi állapotáért, különösen azért, hogy az 

egészséghez szükséges feltételrendszer kialakításával lehetővé váljon a közösségek és 

az egyének számára egészségi állapotuk védelme és fejlesztése, valamint szükség 

esetén lehetséges mértékű helyreállítása.”Az egészségfejlesztés közfeladat melynek 

teljesítését az 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 37. §; 141. § (1) bekezdése, 

illetve 141. § (3) bekezdése a) pontja ír elő. Az egészségfejlesztési, egészségvédelmi, 

betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások biztosítása 

közfeladat melynek teljesítését 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 35. § (2) 
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bekezdése e) pontja ír elő. A Rehabilitáció közfeladat melynek teljesítését 1997. évi 

CLIV. tv. az egészségügyről 100. § (1)-(2) bekezdése ír elő. 

vii. Az egészséges életmóddal kapcsolatos oktatás, képzés tevékenység, amely 

tevékenységet a Szövetség az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi: Az 

egészséges életmód választásához szükséges ismereteknek az oktatási rendszerbe 

történő integrálása közfeladat, melyet az 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 141. 

§ (1) bekezdése, illetve 141. § (3) bekezdése g) pontja ír elő.  

viii. A természet védelme, a biológiai sokféleség megőrzése: a természet védelme, a 

biológiai sokféleség megőrzése közfeladat, melyet a 1996. évi LIII. törvény a 

természet védelméről 53. § (1) bekezdése ír elő. 

ix. A termőföld védelme: A termőföld védelme közfeladat, melyet a 2007. évi CXXIX. 

törvény a termőföld védelméről 32. § ír elő. 

2.9. Az Szövetség biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. 

2.10. A Szövetség céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-

vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet a Szövetség fő tevékenysége. 

A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az 

alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja és a tagok részére nyereséget 

nem juttathat. Amennyiben a Szövetség befektetési tevékenységet végezne, Közgyűlése köteles 

befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni. 

2.11. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési 

és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. 

2.12. A Szövetség bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat 

olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, 

hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél 

szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

2.13. A Szövetség ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind 

hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. 

3. TAGSÁGI JOGVISZONY 

 

3.1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 4. § (3) bekezdés értelmében a szövetség 

olyan egyesület, amely két tag részvételével is alapítható, működtethető. A szövetség tagja 

egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy 

civil társaság lehet; szövetség tagja természetes személy nem lehet. 

3.2. A tagság formái: rendes tagság és pártoló tagság. 

3.3. Rendes tagság:  

3.3.1. A Magyar Szociális Farm Szövetség rendes tagja lehet minden egyesület, alapítvány, 

egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil 

társaság, amely szociális farmot működtet, vagy azok létrehozását tervezi, továbbá 

elfogadja a Magyar Szociális Farm Szövetség céljait, az alapszabályban 

foglaltakat, és belépési nyilatkozatot tesz, melyben vállalja, hogy tevékenyen részt 

vesz a Szövetség munkájában és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek 

teljesítését vállalja. 
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3.3.2. Az egyesületi tagság az alapításkor a szövetség nyilvántartásba vételével keletkezik. A 

szövetség megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával 

keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a 

kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 

napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt 

kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye 

nincs. 

3.3.3. A Szövetség jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező tagjai törvényes 

képviselőjük útján tesznek jognyilatkozatot, illetve gyakorolják tagsági jogaikat, 

teljesítik kötelezettségeiket. A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott 

képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást 

teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a 

közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. 

3.3.4. A Szövetség rendes tagjainak jogai: 

a) jogosult a szövetség tevékenységében részt venni  

b) jogosult a szövetség szolgáltatásait igénybe venni 

c) jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés 

rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és 

észrevételeket tenni; 

d) a szövetség irataiba betekintetni 

e) jogosult arra, hogy a szövetség tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele 

szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn; 

f) jogosultak részt venni a Szövetség rendezvényein; 

g) igénybe vehetik a Szövetség által nyújtott kedvezményeket; 

h) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást 

kaphatnak; 

i)  a Szövetség rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő 

kötelezettségek terhelik; 

j) A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők; 

k) A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját 

vagyonukkal nem felelnek. 

l) A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal 

rendelkezik. 

3.3.5. A szövetség rendes tagjainak kötelességei: 

a) nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület 

tevékenységét; 

b) köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni; 

c) köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá 

vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani; 

d) Köteles a tagnyilvántartásban feltűntetett adatai megváltozását követő 8 

napon belül az elnökséghez bejelenteni 

3.4. Pártoló tagság 
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3.4.1. Pártoló tag lehet bármely egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság, aki tagfelvételét 

ilyen címen kéri, és aki elfogadja a szövetség alapszabályát, valamint anyagi 

hozzájárulásával a szövetség céljainak megvalósítását rendszeresen segíti.  

3.4.2. A pártoló tag tanácskozási joggal vehet részt a Közgyűlés munkájában. Igénybe veheti 

a Magyar Szociális Farm Szövetség szolgáltatásait. Jogosult az általa nyújtott 

anyagi juttatás felhasználásának ellenőrzésére. A pártoló tag részt a szövetség 

testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható. A pártoló 

tagnak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs, egyebekben jogai és kötelezettségei 

megegyeznek a rendes tagokéval. Kötelezettsége a vállalt vagyoni hozzájárulás 

teljesítése. 

3.4.3. A pártoló tagnak a belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv 

a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 

napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt 

kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye 

nincs. 

3.5. A szövetség tagjairól naprakész nyilvántartást vezet. 

3.6. A tagsági viszony megszűnése 

3.6.1. A tagsági jogviszony megszűnik: 

a) A tag kilépésével. 

b) A tag jogutód nélküli megszűnésével. 

c) A tag kizárásával. 

3.6.2. A tagsági jogviszonyát a tag a szövetség elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával 

bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az 

elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.  

3.6.3. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a szövetség tagjai 

közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát 

súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. Kizárható a tag akkor is, ha hat 

hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének 

elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás 

elteltét követően az elnökség írásban, – igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a 

jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a 

tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen 

maradt. 

3.6.4. A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség 

folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére írásban, igazolható módon 

meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére 

történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az 

ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is 

képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és 

indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló 

tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az 

elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 

napon belül meghozza és 8 napon belül írásban, igazolható módon közli az érintett 

taggal. 
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3.6.5. A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől 

számított 15 napon belül közgyűléshez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés 

tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A 

közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, 

igazolható módon is közli az érintett taggal. 

 

4. A SZÖVETSÉG SZERVEI 

4.1. A szövetség szervei: 

a) Közgyűlés, 

b) Elnökség, 

c) Felügyelő Bizottság. 

4.2. A Közgyűlés 

4.2.1. A Közgyűlés a szövetség döntéshozó szerve.  A Közgyűlés a szövetség tagjaiból áll. 

4.2.2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály elfogadása 

b) az alapszabály módosítása; 

c) a szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

d) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása; 

e) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása 

f) az éves költségvetés elfogadása,  

g) a tagdíj összegének és esedékességének megállapítása; 

h) az Ectv. szerinti éves beszámoló, és annak mellékletei (közhasznúsági és 

kiegészítő melléklet) elfogadása 

i)  az Elnökség szövetség vagyoni helyzetéről szóló jelentésének elfogadása; 

j) a vezető tisztségviselő felett a munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő a szövetséggel munkaviszonyban áll; 

k) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a szövetség saját 

tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 

l) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni 

kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

m) a végelszámoló kijelölése 

n) a tagkizárás ügyében kimondott fellebbezés elbírálása 

o) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe 

utal. 

4.2.3. A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést a szövetség évente 

egyszer tart.  

4.2.4. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni:  

- A tagok legalább egytizede által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az 

összehívás okát és célját; 

- Az ügyvezető szerv (Elnökség) köteles a közgyűlést összehívni a szükséges 

intézkedések megtétele céljából, ha 

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat 

esedékességkor teljesíteni; vagy 

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került 
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az a) –c) pontban foglalt esetekben összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek 

az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést 

tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 

4.2.5.  A közgyűlést az Elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött 

meghívóval, elsődlegesen a szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható 

módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott 

vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési 

címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön 

(elektronikus tértivevény). Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését 

megelőzően a szövetség tagjai a közgyűlés napirendi pontjaira javaslatot 

tehessenek. 

4.2.6. A közgyűlési meghívó tartalmazza a szövetség nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, 

idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban 

legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok 

álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a 

közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és 

időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti 

napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül 

határozatképes lesz.  

4.2.7. A közgyűlési meghívót a szövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell 

hozni. 

4.2.8. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a 

tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a 

kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 

napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a 

kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített 

napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 

napon belül igazolható módon közli a tagokkal. A közgyűlés csak olyan kérdést 

tárgyalhat meg, amely a közgyűlés meghívójában szerepel. 

4.2.9. Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet 

elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 

megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a 

szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható 

határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem 

szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. 

4.2.10. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét 

képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden 

határozathozatalnál vizsgálni kell. 

4.2.11. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a 

határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és 

szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását 

megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető 

elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő 

személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot. 

4.2.12. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése 

hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az alapszabály 

módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 

szükséges. A szövetség céljának módosításához és a szövetség megszűnéséről 

szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
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4.2.13. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett 

szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat 

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 az egyesületnek nem 

tagja; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

4.2.14. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök, a 

jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv 

tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és 

hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, 

személyét) A határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani vagy az 

azokat tartalmazó jegyzőkönyvet kell őrizni. A jegyzőkönyvnek – ha a határozatot 

nem foglalják külön dokumentumba – tartalmaznia kell az üléseken elfogadott 

határozatok pontos szövegét. 

4.2.15. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az 

érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, 

igazolható módon is közli a határozatnak a szövetség honlapján történő 

közzétételével egyidejűleg. 

4.2.16. A szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a szövetség 

székhelyén – az Elnökével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, 

azokról saját költségre másolatot készíthet. 

4.2.17. A szövetség honlapján keresztül nyilvánosságra hozza szolgáltatásainak 

igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működés módját, illetve azok 

mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi 

beszámolót. A szövetség által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által 

megismerhetők. 

4.3. Az Elnökség 

4.3.1. A szövetség ügyvezető szerve a 3 tagból álló Elnökség. Az elnökség tagjait a 

közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra. Az Elnökség tagjai: a közgyűlés által 

választott elnök és a közgyűlés által választott két elnökségi tag. Az Elnökség tagjává az 

választható, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti, és nem esik kizáró ok alá. Az 

elnökség dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a 

közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az elnökségi tagok tisztségüket ingyenesen látják el, 

költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. 

4.3.2. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel 

kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről 

beszámolni. 

4.3.3. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok és kizáró okok: 

a) Jelen Alapszabály a vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi 

szabályokat a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú 



 10 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 39. § (1) -

(2) bekezdése alapján rögzíti: 

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. 

(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. 

b) Jelen Alapszabály a vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró 

okokat 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv 3:22. § [A vezető 

tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok] alapján is rögzíti: 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a 

természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A 

vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni 

kell. 

(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányos következmények alól nem mentesült. 

(5) 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. 

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

c) Összeférhetetlenségi szabályok a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, 

a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról 38. § (1) – (3) bekezdése alapján: 

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. 
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(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet 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. 

 

4.3.4. Az elnökség feladatai 

Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik? 

a) az szövetség napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a 

döntések meghozatala; 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 

d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 

vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 

végrehajtása; 

e) a szövetség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak 

meghatározása; 

h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

i) a tagság nyilvántartása; 

j) a szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

k) a szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

l) a szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 

m) jelen alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. 

 

4.3.5. Az elnökség tagjai, a szövetség vezető tisztségviselői 

Az elnökség első tagjai: 

A szövetség elnöke:  

a) szervezet neve: 

b) nyilvántartási száma: 

c) székhelye: 

d) képviseli: 

e) a vezető tisztségviselő feladatok ellátására kijelölt személy 

neve: 

anyja születési neve: 

lakóhelye: 

elnökség tag (1):  

a) szervezet neve: 

b) nyilvántartási száma: 

c) székhelye: 

d) képviseli: 

e) a vezető tisztségviselő feladatok ellátására kijelölt személy 

neve: 
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anyja születési neve: 

lakóhelye: 

elnökség tag (2):  

a) szervezet neve: 

b) nyilvántartási száma: 

c) székhelye: 

d) képviseli: 

e) a vezető tisztségviselő feladatok ellátására kijelölt személy 

neve: 

anyja születési neve: 

lakóhelye: 

A szövetség törvényes képviseletét az elnök látja el. 

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 

Az elnöknek az intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell 

megtennie, döntés hiányában pedig a szövetség céljaival összhangban. 

4.3.6. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

a) a megbízás időtartamának lejártával; 

b) visszahívással; 

c) lemondással - A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az 

egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor 

lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új 

vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában 

legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá; 

d) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával; 

f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 

 

4.3.7. Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) a szövetség napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 

meghozatala; 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 

d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 

vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 

végrehajtása; 

e) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

f) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

g) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

h) a tagság nyilvántartása; 

i) a szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 

vezetése; 

j) a szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
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k) a szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és 

annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 

l) a tag felvételéről való döntés. 

m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a 

hatáskörébe utal 

 

4.3.8. Az elnökség ülései:  

A szövetség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi 

ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen 

az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon 

történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a 

tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés 

visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). Az elnökségi ülésre szóló meghívó 

tartalmazza a szövetség nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt 

napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel 

kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák. 

Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – 

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a 

szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi 

tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat. 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat 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 az egyesületnek nem tagja; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnökség tagjai írják 

alá. Az elnökség döntéseit határozatba foglalja. A határozatokat a határozatok tárában kell 

nyilván tartani, vagy az azokat tartalmazó jegyzőkönyvet kell őrizni. A jegyzőkönyvnek – ha a 

határozatokat nem foglalják külön dokumentumba – tartalmaznia kell az ülésen elhangzottak 

pontos szövegét. 

Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a 

határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 

5. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

5.1. A Ptk. 3:82. § (1) bekezdése értelmében kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több 

mint fele nem természetes személy, vagy ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja.  

5.2. A szövetség felügyelő szerve a 3 évre választott felügyelő bizottság, amely 3 főből áll. Az 

felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelőbizottság feladata az egyesületi 

szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, 

betartásának ellenőrzése. 

5.3. A felügyelő bizottsági tagra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok a 2011. évi CLXXV. 

törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról 38. § (3) bekezdése alapján: 
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5.3.1. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 

személy, aki 

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem 

értve az Egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

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/Alapítvány által 

tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően 

nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 

5.3.2. d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

5.3.3. A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő 

bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, 

továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. [2013. 

évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv 3:26. §] 

5.3.4. A felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. A 

felügyelő bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk 

értelmében vállalják. 

5.3.5. A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az 

ülések összehívását a felügyelő bizottság bármely tagja kezdeményezheti a napirend 

egyidejű közlésével meghívó útján, úgy hogy a meghívó igazolható kézbesítése és a 

felügyelő bizottsági ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. A felügyelő 

bizottság ülését összehívó személynek a Ptk. 3:17.§ (2)-(3) bekezdései szerinti 

meghívóval igazolható módon, a helyszín megjelölésével és a napirend közlésével kell 

összehívnia az ülést. A felügyelő bizottság határozatképes, ha legalább két bizottsági tag 

jelen van. Két felügyelő bizottsági tag jelenléte esetén kizárólag egyhangú határozat 

hozható. 

5.3.6. A felügyelő bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, 

szavazategyenlőség esetén a szavazásra bocsátott javaslat kapcsán a szavazást meg kell 

ismételni. ismételt szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

5.3.7. A felügyelő bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így 

különösen: jogosult a Tovább Élni Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, 

jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, illetve 

munkavállalóitól, a az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 

megvizsgálhatja. A Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés 

vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását 

kezdeményezni. 

5.3.8. A felügyelő bizottság ülései nyilvánosak, sorszámozott jegyzőkönyvet készít, 

határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a 

jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a 

hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell 

vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható 

legyen. A felügyelő bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve 

feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság 

ülésén a résztvevő tagok aláírják.  

5.3.9. A felügyelő bizottság feladata és hatásköre: 
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a) a felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, 

melynek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 

tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és 

irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja; 

b) a felügyelő bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén 

tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha a jogszabály vagy a létesítő okirat 

így rendelkezik; 

c) a felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és 

annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése 

vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult 

vezető szerv döntését teszi szükségessé; 

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel; 

- az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak 

megtételétől számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni, 

mely határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő 

bizottság is jogosult; 

- ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul 

értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

 

6. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA 

6.1. A szövetség vagyoni eszközei 

6.2. A szövetség bevételei: 

a) tagdíj; 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 

c) a költségvetési támogatás: 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 

cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 

költségvetésből juttatott támogatás; 

cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 

támogatás; 

cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt 

összege; 

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; 

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 

f) az a)-e) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

 

6.3. Tagdíj: 

6.3.1. A szövetség tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 

10.000,- Ft, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre 

emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 15 

napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy a szövetség  

bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. 

6.3.2. A szövetség megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya 

keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony 

létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 15 
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napjáig köteles a szövetség házipénztárába vagy a szövetség bankszámlájára történő 

átutalás útján teljesíteni. 

6.4. A szövetség pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő 

évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az Elnökség készíti el 

és az Elnök terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett. A költségvetés egyes tételei közötti 

évközi átcsoportosításokat, amennyiben azt a feladatok indokolják, az Elnökség határozhatja el, 

melyről a legközelebbi Közgyűlésen be kell számolnia. 

6.5. A szövetségre vonatkozó beszámolási szabályok 

6.5.1. A szövetség köteles az elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét 

az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe 

helyezni és közzétenni.  

6.5.2. A szövetség a letétbe helyezési kötelezettségének a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben 

meghatározott módon tesz eleget.  

6.5.3. A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint mellékletei saját honlapon 

történő elhelyezésére is.  

6.5.4. A szövetség a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább 

a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

6.5.5. A beszámoló és mellékletei elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.  

6.5.6. A beszámolóba és annak mellékleteibe bárki betekinthet, abból saját költségére 

másolatot készíthet. 

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak. 

 

Kelt: Budapest, 2016. április 15.  

 

…………………………………………… 

A Szövetség elnöke 

 

 

 

Ellenjegyzem  Budapesten …………hó………….napján 


