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A Fővárosi Bíróság által 1989. évi II. törvény 5 §-ának (1) bekezdése alapján 1989.04.25-én  Pk. 60099/1989/1 

számú határozatával 99. számon  a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vett 

 

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK 

 

2017. május 18 napján megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott 1/2017(05.18.) határozat szerinti, módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt  

 

ALAPSZABÁLYA 
 

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.1. A Szövetség neve, székhelye, jogállása 

 

1.1.1 A Szövetség neve:  

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (rövidítve: VOSZ) 

Angolul: National Association of Entrepreneurs and Employers (NAEE) 

Németül: Landesverband Ungarischer Unternehmer und Arbeitgeber (LUUA) 

  

1.1.2 A Szövetség székhelye: 

1054 Budapest, Hold u. 21. 

 

1.1.3 A Szövetség az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

szerint működő tulajdonosi és munkáltatói érdekvédelmet ellátó országos társadalmi szervezet, 

jogi formáját tekintve egyesület (Ptk. 3:63. § (1)). 

 

1.1.4 A Szövetségnek jogában áll, hogy az érdekképviselet és az érdekegyeztetés nemzetközi 

intézményrendszerébe való bekapcsolódása végett külföldön (képviseleti joggal rendelkező) 

irodát hozzon létre. 

 

1.1.5 A Szövetség Logójának elnevezése: VOSZ-Logó. A VOSZ-Logó 50 fokban döntött, stilizált 

kulcs, melynek felső része piros-fehér-zöld színű kerekített V betű. A kulcs szára és tolla piros 

színű, a kulcs tolla fogazott.  

 
 

A VOSZ Logó védjegy oltalom alatt áll. 

 

A VOSZ-Logó kiegészítő szöveggel is megjeleníthető. A kiegészítő szöveg a kulcs felső része 

alatt, a kulcs szára és tolla mellett írva, a következő forma szerint történhet: 

 

 

 

Vállalkozók és  

Munkáltatók 

Országos Szövetsége 

V O S Z  

 

                     
 

A VOSZ-Logót kizárólag a Szövetség levélpapírján, a Szövetség céljait szolgáló 
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nyomdatermékeken, kiadványokon, ajándéktárgyakon, a Szövetség zászlóján, tisztségviselői 

névjegyén, tagjai névjegyén és levélpapírján lehet feltüntetni. Egyéb felhasználása 

(megjelenítése) tilos. 

 

1.2. A Szövetség célja és feladatai 

 

1.2.1 A Szövetség célja: A Szövetség vállalkozások (Ptk. 8:1 § 4.), valamint ezek, illetve ezek tagjai 

által létrehozott jogi személyek tulajdonosi és munkáltatói érdekképviseletét látja el 

Magyarországon és az ez irányú nemzetközi szervezetekben. Tevékenysége során a Szövetség 

képviseli a Magyarországon működő tőke és a tőkét működtető vállalkozások, és menedzserek 

érdekeit. 

 

A Szövetség független a politikai pártoktól, mozgalmaktól, de azokkal együttműködésre 

törekszik.  

Együttműködik szociális partnereivel, mindenek előtt a Munkaadói és munkavállalói 

érdekképviseletekkel, társadalmi és gazdasági szervezetekkel és az illetékes kormányzati 

szervekkel. 

 

1.2.2 A Szövetség feladatai különösen: 

 A tagság egészét vagy egyes ágazatokat, szövetségeket stb. érintő általános, illetve speciális 

ügyek képviselete az országos és helyi (megyei, regionális, helyi) döntéshozó fórumok előtt 

(országgyűlés, kormány, helyi önkormányzatok, közhivatalok előtt); 

 részvétel a tagságot érintően belföldön a makroszintű érdekegyeztetésben, továbbá 

munkaadói szervezetek nemzetközi kapcsolatrendszereiben, szövetségeiben, szervezeteiben; 

 közvetlen kapcsolatot tart országos és helyi szinten az érdekegyeztető fórumok más 

résztvevőivel, a gazdasági kamarákkal; 

 széleskörűen tájékoztatja a tagokat a szabályozó változásokról, előmozdítja a 

vállalkozásfejlesztést, a piacépítést, a szakmunkásképzést és a felnőttképzést, ennek 

érdekében az illetékes szerveknek javaslatokat tesz, illetve ilyen tartalmú törvényeket és más 

jogszabályokat kezdeményez, véleményez; 

 törekszik, hogy a tagok, illetőleg a tagsággal kapcsolatba kerülő partnerek vitás ügyeiket az 

érdekeltek maguk, társadalmi úton, érdekeik egyeztetésével, szükség esetén felkérésre a 

Szövetség közvetítésével (jószolgálatával) oldják meg; 

 a Szövetség saját tevékenységéről és szakmai kérdésekről kiadványokat, más sajtótermékeket 

ad ki; fórumokat teremt felhasználva az elektronikus és írott sajtó, a médiák lehetőségeit; 

 tagjai számára szervezetei útján különböző üzleti szolgáltatásokat (ingyenes és térítéses 

szolgáltatásokat) nyújt. 

 a Szövetség együttműködik a Prima Primissima Alapítvánnyal, támogatja annak munkáját, 

ezen belül különösen szervezi és lebonyolítja a Területi (Megyei, Regionális) Prima Díjakkal 

kapcsolatos tevékenységeket. 

 

1.2.3 A Szövetség szolgáltatásait a tagdíj, vagy a közvetlen költségek ellenében biztosítja tagjai 

részére. A tagdíjakkal szembeni szolgáltatások körét évente közli tagjaival.  

 

1.2.4 A Szövetség a céljai megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére 

jogosult, céljai elérése érdekében önállóan illetve másokkal jogi személy(eke)t (pl. gazdasági 

társaságot, alapítványt, egyesületet) hozhat létre, illetve ilyenbe tagként/tulajdonosként beléphet, 

csatlakozhat. 

 

1.2.5 A Szövetség feladatainak ellátása során politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártot, 

parlamenti, önkormányzati képviselőt, vagy képviselőjelöltet nem támogat.  

 

 

2. A TAGSÁGI VISZONY  

 

2.1. Tagsági formák 

 

2.1.1 Rendes tag 

 

A Szövetségnek tagja lehet minden Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni, vagy jogi 

személy vállalkozás, illetve egyéb jogi személy szervezet aki, illetve amely a Szövetség 
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Alapszabályát elfogadja és a részére megállapított tagdíj megfizetését vállalja. 

 

 

2.1.2 Különleges jogállású tagsági viszonyok 

 

2.1.2.1 Pártoló tag 

 

A Szövetség pártoló tagja az a személy lehet, aki a Szövetség céljaival egyetért, az 

Alapszabályában foglaltakat elfogadja és a Szövetség működését vagyoni vagy/és 

személyes hozzájárulásával támogatni kívánja. 

 

2.1.2.2 Szűkített szolgáltatást igénybe vevő tag 

 

A Szövetség szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagja lehet minden, a 2004. évi 

XXXIV. Kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerint meghatározott 

vállalkozás, amely Alapszabályát elfogadja és az éves szűkített tagdíj megfizetését 

vállalja. 

 

2.1.2.3 Társult tag 

 

A Szövetség társult tagjának az a rendes vagy pártoló tag minősül, aki munkaadói, 

gazdasági, szakmai és vállalkozói érdekképviseletet ellátó szervezetként saját 

tevékenységében a Szövetséggel koordináltan kíván fellépni. 

 

2.2. A tagok jogai és kötelezettségei 

 

2.2.1 A rendes tag  

 jogosult az állandó lakcíme, jogi személy tag esetében a székhelye szerinti területi 

küldöttválasztáson egy szavazati joggal részt venni.  

 a Küldöttgyűlésen a saját területi küldöttje útján a Szövetséget érintő bármely kérdést 

felvetni, annak napirendre tűzését indítványozni.  

 jogosult rendszeres tájékoztatást kapni a Szövetség tevékenységéről, és jogosult részt venni a 

Szövetség által szervezett – az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - valamennyi 

rendezvényen, azokon véleményének hangot adni, javaslatot tenni. 

 jogosult a Szövetség szolgáltatásainak igénybevételére. 

 a tag jogosult tevékenyen részt venni a székhelye szerinti területi/regionális szervezet 

működésében, valamint a tevékenysége alapján választott szekcióban. 

 jogosult javaslatot és indítványt intézni a Szövetség tisztségviselőihez, testületeihez. 

 a tag érdekeinek veszélyeztetése, sérelme esetén jogosult a Szövetségtől a Szövetség 

lehetőségei szerint védelmet kérni. 

 köteles a tagdíj szabályszerű megfizetésére. 

 köteles minden olyan információt a Szövetség rendelkezésére bocsátani, amely annak 

működése szempontjából jelentőséggel bír- és nem képezi üzleti titok tárgyát, illetve amely a 

szavazati jog (mandátum) és a tagdíj mértékének megállapításához szükséges. 

 

2.2.2 A különleges jogállású tagot az alábbi korlátozott jogok és kötelezettségek illetik és terhelik: 

 

2.2.2.1 Pártoló tag  

 vállalása alapján vagyoni vagy/és személyes hozzájárulásával közreműködik 

a Szövetség céljainak elérésében. 

 küldöttválasztási, illetve szavazati joggal nem rendelkezik.  

 tisztségre nem jelölhet, nem jelölhető és nem is választható. 

 a Szövetség által a tagsági viszony alapján nyújtott mindazon szolgáltatás 

igénybevételére jogosult, amelyet a Szövetség a tagjainak általánosan nyújt.  

 a pártoló tag az általa esetlegesen vállalt vagyoni vagy/és személyes 

hozzájárulás teljesítésére köteles. 

 

2.2.2.2 Szűkített szolgáltatást igénybe vevő tag 

 küldöttválasztási, illetve szavazati joggal nem rendelkezik.  

 sem eseti sem állandó tisztségre nem jelölhet, nem jelölhető és nem is 

választható. 



 4 

 a Szövetség által a szűkített tagdíjat fizetők részére megállapított 

szolgáltatások igénybevételére jogosult.  

 tagdíjfizetési kötelezettsége kizárólag a szűkített tagdíj fizetésére terjed ki.  

 

2.2.2.3 Társult tag  

 társult tag a tagsági viszonya jellegétől függő kötelezettségein és jogain felül 

a társulási megállapodásban meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére 

köteles, illetve jogainak gyakorlására jogosult. 

 

2.2.3 Valamennyi tagra kiterjedő kötelezettségek:  

 

2.2.3.1 a tag nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség 

tevékenységét, jogát és jogos érdekét.  

2.2.3.2 a tag köteles az Alapszabály, valamint a Küldöttgyűlés határozatainak, továbbá a 

Szövetség szerveinek kötelező rendelkezéseit betartani. 

2.2.3.3 önkéntes vállalása, vagy a Szövetséggel kötött egyéb megállapodása esetében köteles a 

vállalását, vagy megállapodás szerinti kötelezettségét teljesíteni. 

2.2.3.4 a tag köteles etikus vállalkozói magatartást tanúsítani. 

2.2.3.5 A Szövetség szervezetében tisztséget (ideértve a Küldötteket, illetve Tisztségviselőket) 

betöltők kötelesek egy olyan egyedi elektronikus postafiókot (e-mail cím) a Szövetség 

részére írásban bejelenteni, amelyre a Szövetség és/vagy a Szövetség szerve a részére 

elektronikus levelet küldhet. Ezen címet az érintett a szervezeti tisztségre történő 

jelölését/választását elfogadó nyilatkozatában köteles legkésőbb megadni. Az így 

megadott elektronikus postafiók fenntartása és tartalmának rendszeres ellenőrzése az 

érintett felelőssége és kockázta. Az érintett köteles biztosítani, hogy az általa megadott 

elektronikus postafiók tartalmához illetéktelen személy ne férhessen hozzá.  

2.2.3.6 A tag köteles állandó lakcíme, illetve nem természetes személy tag esetén székhelye és 

a szervezeti formája szerinti képviselőjének (vezető tisztségviselőjének), valamint 

elérhetőségeinek változását haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 3. 

munkanapon belül írásban bejelenteni a Szövetség részére. Az érintett ezen 

kötelezettsége elmulasztásából, vagy késedelméből eredő következményekért a 

Szövetséget felelősség nem terheli. 

 

2.3. Tagsági jogok gyakorlása:  

 

2.3.1 A tagságból eredő jogokat a tag jogosult gyakorolni, a tagsági jog harmadik személyre nem 

engedményezhető.  

 

2.3.2 A Szövetségbe nem természetes személyként belépő tag a tagsági jogait a Ptk. 3:21 § (3) 

szerinti vezető tisztségviselője (”törvényes képviselő”) útján gyakorolja, aki jogszabály, vagy 

az Alapszabály eltérő rendelékezése hiányában személyében a Szövetség bármely tisztségére 

választható. 

 

2.3.3 A tag tagsági jogainak gyakorlására legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban a polgári 

jog szabályai szerint eseti vagy állandó meghatalmazást adhat. A meghatalmazott csak 

cselekvőképes természetes személy lehet.  

 

2.3.4 Tagot képviselő természetes személy alkalmatlanságának megállapítása iránti eljárás: A 

Szövetség elnöksége egyszerű többséggel hozott határozatával jogosult megállapítani, ha a 

tagot meghatalmazással képviselő természetes személy nem képviseli megfelelően a tag 

érdekeit, nem tesz eleget a Szövetséggel, a Szövetség szerveivel és tagjaival szemben fennálló 

együttműködési és tájékoztatási kötelezettségeinek, ezzel a Szövetség céljainak megvalósítását 

hátráltatja. A tagot képviselő természetes személy alkalmatlanságának megállapítása esetén az 

Elnökség határidő tűzésével felszólítja a tagot arra, hogy gondoskodjon más, megfelelő 

képviselő meghatalmazásáról, vagy a tagsági jogait törvényes képviselője útján gyakorolja és 

igazolja az alkalmatlan meghatalmazott meghatalmazásának visszavonását. Amennyiben ennek 

a tag határidőn belül nem tesz eleget, úgy az Elnökség mérlegelés alapján a tag kizárása 

ügyében eljárást kezdeményezhet. 

 

2.3.5 A tagot a személyes eljárása során (küldött választásszavazás) mindenkor egy természetes 



 5 

személy képviselheti, ezért amennyiben a tag képviseleti joggyakorlására együttes 

joggyakorlás vonatkozik, úgy a tag a személyes eljárással történő joggyakorlásra minden 

esetben köteles a 2.3.3. pont szerint egy adott személyt kijelölni/meghatalmazni.  

 

2.3.6 Egy személy egy adott eljárásban csak egy tagot képviselhet. 

 

2.3.7 A fentiek megfelelően irányadóak a jogi személy tag Küldött képviseletére is azzal, hogy a 

Küldötti jog gyakorlására a 2.3.4 pontban írtak kivételével meghatalmazás nem adható. 

 

2.3.8 A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 

 

2.4. A tagsági viszony keletkezése 

 

2.4.1 A tagfelvételi kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelmező tagfelvételi kérelmében egyben azt 

is kijelenti, hogy a Szövetség Alapszabályát megismerte és azt magára nézve elfogadja. 

 

2.4.2 A tagsági viszony létesítési kérelemről a kérelem beérkezését követően az Elnökség saját 

hatáskörben meghozott határozatával dönt. Az Elnökség a döntését nem köteles külön indokolni. 

A Szűkített szolgáltatást igénybe vevő tag tagsági viszonya a tagsági viszony létesítési 

kérelemének beérkezésével és az éves szűkített tagdíj megfizetésével jön létre. 

 

2.4.3 A tagsági viszony létrejöttéhez a rendes tag esetében az Elnökség tag felvételéről szóló 

határozaton felül az is szükséges, hogy a tagdíjfizetés rendje szerint befizetendő éves tagdíj a 

Szövetség pénzforgalmi számláján, vagy házi pénztárában történő befizetésre (jóváírásra) 

kerüljön.  

 

2.4.4 A tagsági viszony létrejöttéről - kivéve a Szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagot -  az 

Elnökség határozatot hoz és rendes tag esetén a tagdíj befizetése alapján a Főtitkár írásban 

igazolást (Tagsági igazolás) állít ki. Az új belépő tag ezen Tagsági igazolás keltétől jogosult 

tagsági jogai gyakorlására.  

 

2.4.5 A tagokról a Szövetség tagnyilvántartást vezet. 

 

2.5. A tagsági viszony megszűnése 

 

2.5.1  A tagsági viszony megszűnik: 

 a tag egyoldalú írásbeli nyilatkozatával (kilépés),  

 a tag halálával, illetve a tag jogutód nélküli megszűnésével - a halál, illetve jogutód nélküli 

megszűnés napján, 

 a tag kizárásával - a kizárást kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján, 

 a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával – a felmondás közlésével. 

 

2.5.2 A tag tagsági jogviszonyát írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti 

(kilépés). Kilépés esetében a tagsági jogviszony a nyilatkozat Szövetséghez történő 

beérkezésével szűnik meg. 

 

2.5.3 Jogi személy tag jogutódlása esetében a megszűnő tag jogai és köztelezettségei a jogutódlás 

hatályával átszállnak a jogutódjára. Amennyiben tag jogutóddal történő megszűnésére azonban 

úgy kerül sor, hogy a tag jogutódja már maga is a Szövetség tagja, úgy a megszűnő tag tagsági 

jogai és kötelezettségei a jogi formájára irányadó jogutódlással formálisan megszűnnek. 

 

2.6. A tagsági viszony felmondása 

 

2.6.1 Ha a tag nem felel meg az Alapszabály 2.1. pontjában írt feltételeknek, úgy az Elnökség döntése 

alapján az Elnök a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel, indokolva, írásban 

felmondhatja. 

2.6.2 A felmondás ellen a közléstől számított 8 napon belül lehet a Szövetség Ellenőrző Bizottságához 

kifogást benyújtani. 

2.6.3 Az Ellenőrző Bizottság a kifogást a beérkezést követő 8 napon belül megvizsgálja és ha a 

kifogással egyetért, úgy a felmondást határozatával hatályon kívül helyezi, egyéb esetben a 

kifogást elutasítja. 

2.6.4 Az Ellenőrző Bizottság kifogást elutasító határozata ellen az érintett tag a közléstől számított 15 
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napon belül a Küldöttgyűléshez fellebbezhet. 

2.6.5 A fellebbezésről a Küldöttgyűlés a következő ülésén dönt. A Küldöttgyűlés határozata ellen 

fellebbezésnek helye nincs. 

   

2.7. A kizárás  

 

2.7.1 A tag jogszabályt, Alapszabályt vagy Küldöttgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő 

magatartása esetén - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal 

szemben kizárási eljárás indítható. Különösen ilyenek minősül, ha a tag a Szövetség céljait 

veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy vállalkozói magatartásával a Szövetségnek erkölcsi vagy 

anyagi kárt okoz.  

2.7.2 A tag kizárására irányuló kezdeményezést írásban az Elnökséghez kell bejelenteni. 

2.7.3 A bejelentett kezdeményezés alapján az Elnökség a következő ülésén dönt a kizárási eljárás 

megindításáról, vagy az eljárás megtagadásáról. Az Elnökség ezen határozata ellen 

fellebbezésnek nincs helye. 

2.7.4 Kizárási eljárást elrendelő határozat alapján az Elnökség felkérésére az Ellenőrző Bizottság 

vizsgálatot folytat le. A vizsgálat megindításáról az Ellenőrző Bizottság írásban értesíti az 

érintett tagot. Az Ellenőrző Bizottság a vizsgálata során tisztázza a tényállást és a bizonyítékok 

alapján határozati javaslatot is tartalmazó jelentését az Elnökség felkérésétől számított 15 napon 

belül készíti el az Elnökség részére. A vizsgálat időtartamát az Elnök – akadályoztatása esetén az 

Elnökhelyettes - indokolt esetben 15 nappal meghosszabbíthatja. A tag az Ellenőrző Bizottság 

vizsgálatának lezárását követő 3 munkanapon belül az Ellenőrző Bizottság jelentésére és 

javaslatára írásbeli észrevételt tehet. Az Ellenőrző Bizottság a jelentését a tag esetleges 

észrevételével együtt küldi meg az Elnökségnek. Az Elnökség az Ellenőrző Bizottság 

jelentésének kézhezvételét követő ülésén dönt a kizárásról. 

Az Elnökség kizáró határozata ellen az érintett tag, míg a kizárási kezdeményezésnek helyt nem 

adó határozat ellen pedig a kezdeményezést benyújtó tag, továbbá az Elnökség bármely tagja 

fellebbezéssel élhet a Küldöttgyűléshez. A fellebbezést a határozat közlésétől számított 15 napon 

belül írásban kell a Szövetséghez benyújtani. A fellebbezésről a Küldöttgyűlés a soron következő 

ülésén dönt.  

 

2.7.5 Tagsági viszony megszüntetése egyszerűsített eljárásban: A tagdíjfizetési kötelezettség 

szabályszerű teljesítése kiemelt tagsági kötelezettség. Ezért tagdíjfizetéssel összefüggő 

kötelezettség megszegése esetére – a 6.2.3. pontban írottak figyelembe vételével - egyszerűsített 

eljárás indulhat a tag tagsági viszonyának megszüntetése érdekében az alábbiak szerint:  

A tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesítő tagot a Szövetség legalább 

egy alkalommal írásban felszólítja a teljesítésre megfelelő határidő tűzésével.  

Az Ellenőrző Bizottság minden tárgyévet követő első Elnökségi üléséig írásbeli határozati 

javaslatot tesz az Elnökség részére a tárgyévi tagdíjat felszólítás ellenére sem fizető tagok tagsági 

viszonyának egyszerűsített eljárásban történő megszüntetésére.  

Az Elnökség a tagdíjfizetési kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesítő tag tagsági 

viszonyát az Ellenőrző Bizottság javaslatára egyszerűsített határozattal szünteti meg. A tagsági 

viszony a fizetési felszólításban megjelölt póthatáridő eredménytelen elteltét követő napon 

szűnik meg.  

 

2.7.6 A Küldöttgyűlésnek a tag kizárása tárgyában hozott határozata ellen, valamint az Elnökség 

egyszerűsített eljárásban meghozott, tagsági viszonyt megszüntető határozata ellen 

fellebbezésnek helye nincs. 

 

 

3. A TAGDÍJ 

 

3.1. A Szövetség kiadásainak fedezésére elsődlegesen a rendszeres tagdíjbevételek szolgálnak. 

 

3.2. A rendes tagok által fizetett tagdíj számításának alapját/mértékét, számításának módját és a fizetésének 

rendjét a Küldöttgyűlés határozza meg. 

 

3.3. Rendkívül indokolt esetben és időkorláttal az esedékes tagdíj mérsékelhető vagy elengedhető, amelyről 

az Elnökség határoz. Az Elnökség döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 

3.4. A Szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagok által fizetendő szűkített tagdíj mértékét és fizetésének 

módját az Elnökség jogosult megállapítani.  
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3.5. A Szövetség tagja önkéntes felajánlásával, vagy a Szövetséggel kötött megállapodása alapján a fentiek 

szerint megállapított tagdíjon felüli (kiegészítő tagdíj), vagy az általános elvek szerinti megállapítandó 

tagdíjat meghaladó tagdíjat (megállapodásos tagdíj) is fizethet. Az ilyen megállapodás megkötése a 

Főtitkár hatáskörébe tartozik. 

 

 

4. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 

 

4.1. Szövetség szervezete 

4.1.1 Küldöttgyűlés 

4.1.2 Elnökség 

4.1.3 Ellenőrző Bizottság 

 

4.2. Küldöttgyűlés  

 

4.2.1 A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a tagok által, maguk közül 5 évre megválasztott 

személyekből álló Küldöttgyűlés. (Tekintve, hogy a Szövetség tagjai közül a küldöttválasztási 

és választhatósági jog csak a rendes tagokat illeti meg, így e körben tag alatt értelemszerűen a 

rendes tagot kell érteni!) 

4.2.2 A Küldötteket a Szövetség országosan az adott küldöttválasztási területhez (ld. 4.3.3) tartozó 

tagok választási gyűléseken (Területi Küldöttválasztó Gyűlés) választja meg, az adott küldött 

választási területhez tartozó tagok közül. 

 

4.3. Küldöttválasztási eljárás 

 

4.3.1 Az országos küldöttválasztás („Küldöttválasztás”) megszervezése és lebonyolítása az Elnökség 

feladata. A Küldöttválasztást az Elnökség szükség szerint, de a 4.2.1 pontban foglaltaknak 

megfelelően legalább ötévente köteles akként megszervezni, hogy a Küldöttgyűlés 

működésének folyamatossága biztosítható legyen. Amennyiben egy küldöttválasztási területen 

(ld. 4.3.3. pont) a küldöttek száma 0-ra csökken, az Elnökség az adott küldöttválasztási 

területen időközi küldöttválasztást szervez. Az időközi küldöttválasztásra a Területi 

Küldöttválasztó Gyűlések szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. 

4.3.2 Az Elnökség a 4.3.1 pontban foglaltak biztosítása érdekében köteles az új Küldöttgyűlés 

megalakulásához szükséges valamennyi Területi Küldöttválasztó Gyűlést az aktuálisan 

megválasztott, működő Küldöttgyűlés megalakulásától számított 5 év elteltét megelőző 365 

napon belül lebonyolítani.  

4.3.3 A küldöttválasztási területek száma 18+1 (18 megye, valamint a központi régió /főváros és 

Pest megye együttesen) 

4.3.4 A tag a Szövetség által nyilvántartott állandó lakcíme, jogi személy tag esetében a Szövetség 

által nyilvántartott székhelye szerint kerül küldöttválasztási területi besorolásra.  

4.3.5 A Küldöttválasztás során a tag egy szavazati joggal rendelkezik és csak egy Területi 

Küldöttválasztó Gyűlésen szavazhat függetlenül attól, hogy az adott Küldöttválasztási eljárás 

során a lakcíme/székhelye utóbb egy olyan választási területre kerül át, ahol még az adott 

választási eljárás szerinti Területi Küldöttválasztó Gyűlésre nem került sor.  

4.3.6 A Szövetség a Küldöttválasztásra vonatkozó hirdetményét legkésőbb a Küldöttválasztás 

sorrendben első Területi Küldöttválasztó Gyűlésének napját megelőző 15 nappal megelőzően 

internetes honlapján, valamint két országos napilapban teszi közzé.  

4.3.7 Az Szövetség Küldöttválasztására vonatkozó hirdetményben a Területi Küldöttválasztó 

Gyűlések helye és ideje, a napirendje (ld. 4.3.11.), választási területeken választható küldöttek 

száma, valamint azok határozatképtelensége miatt megismételt Területi Küldöttválasztó 

Gyűlésekre irányadó (ld. 4.3.16) szabályok kerülnek meghirdetésre. 

4.3.8 Területi Küldöttválasztó Gyűlésen az oda tartozó tagok nyílt szavazással 1+4 fő Küldöttet (1 fő 

„megyei/regionális szervezeti elnök” + 4 küldött) választanak. A Szövetség Főtitkára a 

Küldöttválasztásra vonatkozó hirdetmény közzétételének napját megelőző hónap első napján a 

4.3.4 és 4.3.5  pont figyelembe vételével megállapítja a küldöttválasztási területek 

taglétszámát. Az 1-5. legnagyobb taglétszámú küldöttválasztási területen további 2-2, míg 

sorrendben a 6-10. legnagyobb taglétszámú küldöttválasztási területen további 1-1 Küldöttet 

választanak. (a továbbiakban, illetve együttesen: Küldött/Küldöttek). 

4.3.9 A megválasztott Küldöttek mellé egyben küldöttválasztási területenként a megválasztott 

Küldöttek számának 50 %-ával azonos számú pótküldött is megválasztásra kerül. Az adott 

küldöttválasztási területhez tartozó Küldött küldötti viszonyának lejárat előtti megszűnése 
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esetében a helyébe a sorrendben az adott Területi Küldöttválasztó Gyűlésen legtöbb szavazatot 

kapott pótküldött lép. (Ha esetlegesen a „megyei/regionális szervezeti elnök” funkciót ellátó 

Küldött küldötti viszonya szűnne meg, úgy ez esetben az adott küldöttválasztó területhez 

tartozó Küldöttek (a kieső helyére lépő pótküldöttel együtt) maguk, illetve jogi személy tag 

vezető tisztségviselője közül 30 napon belül megtartott eseti ülésükön egyszerű többséggel 

jelölik ki a „megyei/regionális szervezeti elnök”funkciót ellátó személyt.) 

4.3.10 Az adott küldöttválasztási terület Küldöttje, illetve pótküldöttje azok a küldöttjelöltek lesznek, 

akik az adott Területi Küldöttválasztó Gyűlésen leadott érvényes szavazatok alapján 

sorrendben az adott küldöttválasztási területhez rendelt Küldött, illetve pótküldött számnak 

megfelelő legtöbb szavazatot kapták. 

 

4.3.11 A Területi Küldöttválasztó Gyűlésnek a levezetésével összefüggő tisztségek (pl. levezető 

elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők és szavazatszámlálók) megválasztásán 

felül kizárólag az adott választási területhez tartozó tagok küldötti képviseletét ellátó Küldöttek 

(pótküldöttek) megválasztása tartozik.  

 

4.3.12 A Területi Küldöttválasztó Gyűlésen  

 az adott küldöttválasztási területhez tartozó és a választásra regisztrált tagok, valamint 

 az Elnökség által írásban felkért, vagy meghívott (szavazati joggal nem rendelkező) 

személyek vehetnek részt.  

4.3.13 Az adott küldöttválasztási területhez tartozó tagokat közvetlenül az adott Területi 

Küldöttválasztó Gyűlés előtt és helyszínén, az Elnökség által meghatározott formában, írásban 

regisztrálni kell (jelenléti ív).  

4.3.14 A természetes személy tag, illetve képviselője a regisztráció során köteles személyazonosságát 

és lakcímét hitelt érdemlően (eredeti személyi irataival) igazolni. A tag képviselője ezen 

túlmenően a képviseleti jogosultságát is köteles hitelt érdemlően igazolni. 

  

4.3.15 A Területi Küldöttválasztó Gyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttválasztási területhez 

tartozó tagok 50 %-a + 1 tag jelen van. 

4.3.16 Határozatképtelenség miatt megtartásra kerülő megismételt Területi Küldöttválasztási Gyűlés a 

megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A megismételt Területi Küldöttválasztó 

Gyűlés az eredeti Területi Küldöttválasztó Gyűlés kezdőidőpontját követően, lehetőleg 

ugyanazon a napon legkorábban egy órával későbbi időpontra, de legkésőbb 15 napon belülre 

hívható össze. 

 

4.3.17 Küldött jelölése  

 

4.3.17.1 Küldöttnek bármelyik, az adott küldöttválasztási területhez tartozó tag jelölhető. 

(A „megyei/területi elnök” tisztségre természetes személy tag, vagy jogi személy 

tag vezető tisztségviselője jelölhető.) 

4.3.17.2 Küldöttjelöltet jelölni az adott küldöttválasztási területhez tartozó tag jogosult. Egy 

tag több tagot/személyt, valamint saját magát is jelölheti Küldöttnek.  

4.3.17.3 Küldöttet jelölni az Elnökség által erre a célra rendszeresített – a Szövetség 

internetes oldaláról letölthető, vagy a Szövetség székhelyén, illetve megyei 

szervezeteinél igényelhető - a jelölt és a jelölő személyének beazonosításra 

alkalmas, valós adatokkal és teljes körűen kitöltött jelölő lapon, minimálisan teljes 

bizonyító erejű magánokirati formában lehet. A küldöttjelölt a jelölés 

elfogadásáról a jelölő lap aláírásával nyilatkozik. 

4.3.17.4 A Küldött a jelölése elfogadásakor anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában 

köteles nyilatkozni arról, hogy személyében az adott tisztség tekintetében 

jogszabályi, vagy alapszabályi összeférhetetlenség nem áll fenn. 

4.3.17.5 A jelölés akkor érvényes, ha az alakszerűen kitöltött – a jelölt elfogadó 

nyilatkozatát is tartalmazó - jelölőlap legkésőbb az adott Területi Küldöttválasztó 

Gyűlés szavazási eljárása megkezdéséig a Levezető Elnök részére eredetben 

átadásra kerül. A meghirdetett küldöttválasztásra vonatkozó jelölést az adott 

Küldöttválasztás napját megelőző második munkanapig a Szövetséghez és/vagy a 

Szövetség adott megyei/regionális szervezetéhez is le lehet adni.  

4.3.17.6 Az adott küldöttválasztási területre vonatkozóan beérkezett érvényes jelölések 

alapján a küldöttjelöltek listája az adott Területi Küldöttválasztó Gyűlés helyszínén 

folyamatosan megtekinthető.  

4.3.17.7 Ha egy természetes személy tagot és az általa törvényes képviselőként képviselt 

jogi személy tagot is jelölték Küldöttnek, vagy egyidejűleg több olyan jogi 
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személy tagot jelöltek, akiknek ugyanazon személy a törvényes képviselője, úgy 

csak az egyik jelölés alapján szerezhető küldötti mandátum. 

 

4.3.18 A Küldött jogállása  

 

4.3.18.1 Az adott küldöttválasztási területhez tartozó tagokat a Területi Küldöttválasztó 

Gyűlésén megválasztott Küldött képviseli a Küldöttgyűlésen. A tagok a 

Küldöttgyűléssel összefüggő tagsági jogaikat a Küldötteken keresztül 

gyakorolhatják. A Küldöttgyűlésen a Küldöttnek egy szavazati joga van. 

4.3.18.2 Ugyanaz a természetes személy csak egy küldötti mandátummal bírhat, illetve 

rendelkezhet (lsd. 4.3.17.7.).  

4.3.18.3 Amennyiben nem természetes személy a Küldött, úgy Küldött képviseletében 

történő mindenkori eljárásra a 2.3.2. pontban írtak megfelelően irányadók. 

4.3.18.4 A Küldött megbízása öt évre, a Küldöttválasztást követő első Küldöttgyűléstől 

(tisztújító Küldöttgyűlés) a következő küldöttválasztást követő első Küldöttgyűlés 

(új tisztújító Küldöttgyűlés) ülésének napjáig szól. A Küldött újraválasztható.  

4.3.18.5 A Küldött a megbízásáról bármikor, de legkésőbb a Küldöttgyűlés előtt 30 nappal 

a Szövetséghez megérkező írásbeli nyilatkozatával lemondhat.  

4.3.18.6 A Küldött küldötti viszonyának megszűnése esetén, a megválasztás szerint soron 

következő pótküldött lép a helyére. Amennyiben nincs több pótküldött, abban az 

esetben a Küldöttgyűlést az ötéves választási ciklus végéig (ld. 4.3.18.4.) a 

megmaradt Küldöttek alkotják és új Küldötteket nem választanak, csak abban az 

esetben, ha a Küldöttek létszáma 50 % alá csökken, vagy legalább egy 

küldöttválasztási területen a küldöttek száma 0-ra csökken. Ha a Küldöttek 

létszáma 50 % alá csökken, vagy a küldöttválasztási területen a küldöttek száma 0-

ra csökken, abban az esetben időközi küldöttválasztásnak van helye az általános 

küldöttválasztásra vonatkozó szabályok szerint, az időközi küldöttválasztás 

sajátosságaiból fakadó eltérésekkel. Az időközi küldöttválasztáson megválasztott 

küldött megbízatása az ötéves választási ciklus végéig tart. 

4.3.18.7 A Küldöttet a Szövetségről, annak Tisztségviselőiről, tagjairól tudomására jutott 

mindennemű adat, információ tekintetében, mint banki és/vagy üzleti titokra 

vonatkozó titoktartási kötelezettség terheli. A Küldött a megválasztása esetén 

elfogadó nyilatkozatában ezen kötelezettsége felvállalását írásban is köteles 

megerősíteni.  

 

4.4. A Küldöttgyűlés hatásköre  

 

4.4.1 A Küldöttválasztást követő első Küldöttgyűlés („tisztújító Küldöttgyűlés”) egyetlen érdemi 

napirendi pontja keretében a Küldöttválasztáson megválasztott Küldöttek megválasztják a 

Szövetség elnökét, elnökhelyettesé(i)t, Társelnökeit, az Ellenőrző Bizottsága tagjait és elnökét, 

valamint a tagozati elnököket. 

4.4.2 A Küldöttgyűlés kizárólagos hatásköre:  

 az Alapszabály módosítása; 

 a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

 a tisztségviselők (azon belül a vezető tisztségviselők) megválasztása, visszahívása és 

díjazásának megállapítása; 

 az éves költségvetés elfogadása; 

 az éves beszámoló - ezen belül az Elnökségnek az Szövetség vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének - elfogadása; 

 a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a 

Szövetséggel munkaviszonyban áll; 

 a jelenlegi és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők és az Ellenőrző Bizottság tagjai vagy 

más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

 az Ellenőrző Bizottság tagjainak (azon belül elnökének) megválasztása, visszahívásuk és 

díjazásuk megállapítása; 

 jogszabályi kötelezés, vagy a Küldöttgyűlés ez irányú döntése alapján a választott 

könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

 a végelszámoló kijelölése; 

 döntés a Szövetség stratégiai kérdéseiben; 

 az Ellenőrző Bizottság jelentésének elfogadása; 

 a tagdíjfizetés rendjének és mértékének megállapítása; 
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 döntés a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó jogorvoslatról; 

 döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály, vagy az Alapszabály nem telepített a 

Szövetség más szerve/tisztségviselője kizárólagos hatáskörébe. 

 

4.5. Küldöttgyűlés határozatképessége, határozathozatal  

 

4.5.1 A Küldöttgyűlésen a Küldöttek, az Elnökség tagjai, az Ellenőrző Bizottság tagjai és a tagozati 

elnökök tanácskozási és szavazati joggal vehetnek részt azzal azonban, hogy egy személyt csak 

egy címen illeti meg szavazati jog a Küldöttgyűlésen (sorrendben: Küldöttként, Elnökség 

tagjaként, Ellenőrző Bizottság tagjaként, a 4.10.4 szerinti sorrendben, és tagozati elnökként).  

4.5.2 A Küldöttgyűlésen a szekcióelnökök állandó meghívottként tanácskozási joggal vehetnek részt. 

4.5.3 A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon Küldöttgyűlésen szavazásra jogosultak több 

mint 50 %-a jelen van. 

4.5.4 A határozatképes Küldöttgyűlés határozatait - jogszabály, vagy az Alapszabály eltérő 

rendelkezése hiányában - a jelenlévő szavazásra jogosultak szavazatainak egyszerű (több mint 

50 %) többségével hozza. 

4.5.5 Az Alapszabályának módosításához a Küldöttgyűlésen jelen lévő szavazásra jogosultak 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata, míg a Szövetség céljának módosításához és a 

Szövetség megszűnéséről szóló döntéshez Küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkezők 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

4.5.6 Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén 

a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.  

4.5.7 A Küldöttgyűlés – az Küldöttgyűlés eltérő rendelkezései hiányában - határozatait nyílt 

szavazással hozza. Ezen belül a szavazás történhet:  

4.5.7.1 a szavazati jog számának azonosítására és számolására alkalmas, egyidejű 

vélemény kinyilvánítással (kéz, vagy szavazólap felemelése),  

4.5.7.2 a napirendi pont jellegétől függően az Elnökség által meghatározott formájú és 

tartalmú, a küldött aláírását tartalmazó szavazólap értelemszerű kitöltésével és 

leadásával, 

4.5.7.3 elektronikus (nyomógombos) szavazással /amennyiben ennek biztonságos és 

megbízható technikai feltételei adottak/  

4.5.8 Írásbeli szavazás esetén a teljes szavazólap érvénytelennek tekintendő, ha abban javítás, elírás 

van, vagy a tartalomtól, formától eltérően, vagy hiányosan kerül leadásra. Írásbeli szavazás 

esetén a szavazólapokat a jegyzőkönyvvel együtt és azonosan kell kezelni és irattárazni.  

4.5.9 A Küldöttgyűlés a jelenlévő Küldöttek 1/5-ének javaslatára szótöbbséggel titkos szavazásról is 

dönthet. 

4.5.10 Küldöttgyűlésen a Küldött a jogait a 2.3.2. pontban írtak megfelelően csak személyesen 

gyakorolhatja.  

4.5.11 A szavazás módját a Küldöttgyűlés a jelenlévő szavazásra jogosultak egyötöde a javaslatára 

egyszerű szótöbbséggel a 4.5.7. pontban írtaktól eltérően is meghatározhatja  eseti jelleggel, 

akár adott napirendi pontra vonatkozóan.  

 

4.6.  A Küldöttgyűlés összehívása  

 

4.6.1 Az Elnökség a Küldöttgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles 

összehívni.  

4.6.2 Az Elnökség a Küldöttgyűlés időpontját minimum 15 nappal korábban köteles kitűzni és azt a 

Szövetség internetes oldalán közzétenni. A Küldöttválasztást követő első Küldöttgyűlés 

(tisztújító Küldöttgyűlés) összehívására a Főtitkár a Küldöttválasztást követően legkésőbb 30 

napon belül a rendkívüli Küldöttgyűlés összehívásának szabályai szerint jogosult és köteles (ld. 

4.8.)  

4.6.3 A Küldöttgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a Küldöttek egy ötöde az ok és cél 

megjelölésével indítványozza, vagy ha az összehívását a bíróság, vagy a törvényességi 

felügyeletet ellátó szerv a napirendi pontok megjelölésével elrendeli. Az Elnök 

kezdeményezésére az Elnökség a Küldöttgyűlést bármikor összehívhatja.  

4.6.4 A meghívót a Küldöttgyűlésen szavazati joggal részvevőkkel legalább a Küldöttgyűlést 

megelőző 8 nappal korábban közölni kell. A meghívó akkor is határidőben közöltnek 

tekintendő, ha azt a Küldöttgyűlésen szavazásra jogosultnak a Szövetséghez bejelentett  

nyilvántartott lakcímére, székhelyére (2.2.3.6). a Küldöttgyűlés időpontja előtt 15 nappal 

korábban, igazolhatóan postára adták, vagy az ezen határidőben a Szövetség nyilvántartáshoz 

írásban bejelentett elektronikus postafiókja (ld. 2.2.3.5. és 2.2.3.6) címére megküldték. 

4.6.5 A napirendi pontokat és annak sorrendjét az Elnökség határozza meg. A napirendre fel kell 



 11 

venni azt a kérdést, amelynek megtárgyalását az Elnökhöz írásban a tagok/Küldöttek 10 (tíz) 

%-a, vagy az Elnökség tagja, vagy a Ellenőrző Bizottság legkésőbb 30 nappal a Küldöttgyűlés 

tervezett időpontja előtt az Elnöknél írásban kérte. Amennyiben a napirendi pontra történt 

javaslat a fenti határidő után érkezik az Elnökhöz, úgy a javaslatot a Küldöttgyűlésen a 

napirendi pontokkal összefüggésben ismertetni kell. Az ilyen napirendre vonatkozó javaslat 

tárgyalására a javaslat fenntartása esetén a soron következő Küldöttgyűlésen kerül sor. 

4.6.6 A Küldöttgyűlésre vonatkozó meghívóban közlésre kerül a Küldöttgyűlés helye és ideje, a 

fentiek szerinti napirendi pontok, valamint határozatképtelensége miatt megismételt 

Küldöttgyűlések időpontja és helye, valamint a megismételt Küldöttgyűlésre irányadó 

szabályok (ld. 4.8.1).). 

4.6.7 A Küldöttgyűlés a meghívóban nem szereplő napirendi pontot csak abban az esetben 

tárgyalhatja, ha a Küldöttgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult jelen van és a napirend 

felvételét a Küldöttgyűlés elhatározza.  

4.6.8 Az Elnökség köteles a küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, 

ha 

 a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

 a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

 a Szövetség céljainak elérése veszélybe került. 

 

4.7. Küldöttgyűlés határozatképtelensége:  

 

4.7.1 Határozatképtelenség miatt megtartásra kerülő megismételt Küldöttgyűlés a megjelent 

szavazásra jogosultak számától függetlenül határozatképes.  

4.7.2 A megismételt Küldöttgyűlésen az eredeti meghirdetett napirendi pontokon, illetve azok 

sorrendjén nem lehet változtatni kivéve, ha ezen valamennyi a Küldöttgyűlésen szavazásra 

jogosult jelen van és ezt a megismételt Küldöttgyűlés elhatározza.  

4.7.3 A megismételt Küldöttgyűlést az eredeti Küldöttgyűlés kezdőidőpontját követően, lehetőleg 

ugyanazon a napon legkorábban egy órával későbbi időpontra, de legkésőbb 15 napon belülre 

hívható össze. 

 

4.8. A Rendkívüli Küldöttgyűlés  

 

4.8.1 Rendkívüli Küldöttgyűlés összehívására az Elnökség döntése alapján az Elnök, illetve az 

4.15.9. pont alapján az Ellenőrző Bizottság jogosult. 

4.8.2 A Rendkívüli Küldöttgyűlést az Elnökség által javasolt napirenddel 48 órán belüli időpontra is 

össze lehet hívni. 

4.8.3 A Rendkívüli Küldöttgyűlésre egyebekben a Küldöttgyűlésre vonatkozó rendelkezések az 

irányadóak. 

 

4.9. Küldöttgyűlés lebonyolításának technikai szabályai  

 

4.9.1 A Küldötteket közvetlenül a Küldöttgyűlés előtt a helyszínen az Elnökség által meghatározott 

formában, írásban regisztrálni kell (jelenléti ív).  

4.9.2 A Küldött, illetve a jogi személy Küldött képviselője a regisztráció során köteles 

személyazonosságát személyi azonosító okmánnyal, továbbá lakóhelyét lakcímkártyával 

igazolni. A jogi személy Küldött képviselője ezen túlmenően képviseleti jogosultságát is 

köteles igazolni.  

4.9.3 A Küldöttgyűlésen az azon szavazati joggal résztvevőkön kívül csak az országos 

szekcióelnökök és az Elnökség által meghívott személyek vehetnek részt.  

 

4.9.4 A Küldöttgyűlés Levezető Elnöke  

 

4.9.4.1 A Küldöttgyűlést az Elnök, vagy az  általa előzetesen felkért levezető elnök, míg 

akadályoztatásuk esetében a Küldöttgyűlés által esetileg választott személy vezeti 

le.  

4.9.4.2 A Küldöttgyűlés Levezető Elnöke:  

 biztosítja a napirendi pontok folyamatos és hatékony tárgyalásának 

lehetőségét,  

 biztosítja a határozatok meghozatalának (szavazási eljárás) 

alakszerűségét,  

 amennyiben a Küldöttgyűlés a napirendekkel összefüggő felszólalások, 
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észrevételek időtartamát megállapítja, úgy biztosítja az időkorlátok 

betartását.  

 saját hatáskörben jogosult a szót megvonni bármelyik felszólalótól, 

amennyiben a felszólalásának tartalma, magatartása a Küldöttgyűlés 

munkáját hátráltatja, akadályozza kivéve, ha a Küldöttgyűlés az érintett 

személy további felszólalása mellett dönt.  

4.9.4.3 Amennyiben a Levezető Elnök az adott napirendi pontban érintett, az érintettség 

időtartamára a Küldöttgyűlés által esetileg megválasztott helyettes helyettesíti.  

 

4.9.5 A Küldöttgyűlés jegyzőkönyve  

 

4.9.5.1 A Küldöttgyűlésről írásbeli jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a Levezető 

Elnök által javasolt, és Küldöttgyűlés által nyílt szavazással megválasztott 

jegyzőkönyvvezető vezeti. A szavazásra jogosultak bármelyike indítványára a 

Küldöttgyűlés akként határozhat, hogy az elhangzottakról szószerinti jegyzőkönyv 

készüljön. 

4.9.5.2 A Küldöttgyűlés a szavazásra jogosultak 1/3-ának javaslatára akként határozhat, 

hogy az elhangzottakról hangfelvétel készüljön, amennyiben ehhez a technikai 

lehetőségek rendelkezésre állnak. Az írásbeli jegyzőkönyv a felvétel alapján 

készítendő el, legkésőbb a Küldöttgyűlést követő 15 munkanapon belül. 

Amennyiben a felvétel készítését a Küldöttgyűlés érdemi megkezdését követőn 

határozzák el, úgy a felvétel megkezdése előtt elhangzottakról készült írásbeli 

jegyzőkönyvrészt a Levezető Elnök, a jegyzőkönyvezető és a két jegyzőkönyv-

hitelesítő köteles aláírásával külön is hitelesíteni. A hangfelvételt a Küldöttgyűlést 

követő 365 napig, vagy az adott Küldöttgyűlésen hozott határozat elleni 

felülvizsgálati eljárás kezdeményezése esetében az eljárás jogerős befejezéséig 

kell megőrizni. 

4.9.5.3 A jegyzőkönyvet a Levezető Elnök, a jegyzőkönyvvezető és a Küldöttgyűlés által 

nyílt szavazással megválasztott kettő jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásával hitelesíti.  

4.9.5.4 A jegyzőkönyv, illetve a felvétel megőrzését és irattárazását a Szövetség erre 

vonatkozó szabályzata szerint kell elvégezni 

 

4.9.6 Mandátumvizsgáló Bizottság  

 

4.9.6.1 A Mandátumvizsgáló Bizottság feladata a Küldöttgyűlés előtt és az alatt érkezők 

részvételi jogosultságának ellenőrzése, a Küldöttgyűlés határozatképességének 

felügyelete. 

4.9.6.2 Ennek keretében:  

 a regisztráció adatait ellenőrzi, megállapítja a jelenlevő küldöttek számát, 

személyét,  

 elnöke útján indítványt tesz a Küldöttgyűlés Levezető Elnökének a 

határozatképesség megállapítására vonatkozóan, 

 folyamatosan ellenőrzi a határozatképesség meglétét.  

4.9.6.3 Amennyiben a Mandátumvizsgáló Bizottság bármikor határozatképtelenséget állapít 

meg, mindaddig nem lehet a Küldöttgyűlésen további érdemi határozatot hozni, amíg 

a határozatképesség helyre nem áll, tartós határozatképtelenséget a Levezető elnök 

jogosult megállapítani ez esetben szükség szerint megismételt Küldöttgyűlést kell 

tartani.  

4.9.6.4 A Mandátumvizsgáló Bizottság három főből álló bizottság, melyet az Elnökség jelöl 

ki a Küldöttgyűlést megelőzően eseti jelleggel. 

4.9.6.5 A Mandátumvizsgáló Bizottság munkáját a Szövetség titkársága segíti. A regisztráció 

technikai lebonyolításában a Szövetség munkaszervezetének az Elnök által felkért 

tagjai működnek közre. 

 

4.9.7 Szavazatszámláló Bizottság  

 

4.9.7.1 A Küldöttgyűlés határozatai meghozatalakor a szavazatokat össze kell számolni. A 

szavazatszámlálás módját az Alapszabály rendelkezése szerint a Levezető Elnök 

határozza meg.  

4.9.7.2 A napirendi pontokkal összefüggő szavazatokat a Szavazatszámláló Bizottság 

számolja össze, ide nem értve az elektronikus szavazatszámlálást.  

4.9.7.3 A Szavazatszámláló Bizottságnak a Küldöttgyűlés nyílt szavazással, alkalmanként 
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egy fő elnököt és minimum 2 tagot választ. 

4.9.7.4 A Szavazatszámláló Bizottság ellenőrzi a szavazás szabályszerűségét, elvégzi a 

szavazatszámlálást és beszámol a Küldöttgyűlésnek a szavazás eredményéről.  

4.9.7.5 A szavazatszámlás eredményét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  

 

4.10. Elnökség 

 

4.10.1 A Szövetség választott tisztségviselőkből álló operatív ügyintéző szerve. 

4.10.2 Az Elnökség tevékenységéért a Küldöttgyűlésnek tartozik felelősséggel.  

4.10.3 Az Elnökség a Szövetség valamennyi olyan ügyében döntésre jogosult szerv, amely nem 

tartozik a Küldöttgyűlés vagy az Elnök kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyet az Alapszabály 

nem utal más szerv hatáskörébe. 

4.10.4 Elnökség tagjai: 

 Elnök 

 Elnökhelyettesek 

 Társelnökök 

 Megyei/regionális szervezetek elnökei 

 Tagozati elnökök 

 

4.11. A Szövetség Elnöke és elnökhelyettesei (Ügyvezető elnökség) 

 

4.11.1 A Szövetségnek a Küldöttgyűlés által 5 évre választott egy fő Elnöke és 2 fő elnökhelyettese 

van, akik együtt a Szövetség Ügyvezető elnökségét alkotják. 

4.11.2 Ellátják a Szövetség képviseletét és az Alapszabály keretei között koordinálják a Szövetség 

különböző testületeinek munkáját. 

4.11.3 A Szövetséget az Elnök, akadályoztatása esetében az Elnökhelyettes(ek) képviseli(k). Az 

Elnököt vagy Elnökhelyettest akadályoztatása esetén az általa felkért, az ügy szerint illetékes 

Társelnök, vagy a Főtitkár is helyettesítheti. 

4.11.4 Az Elnökség eltérő döntése hiányában az Elnök, az elnökhelyettesek, a Szövetség 

tisztségviselői a Szövetségben betöltött tisztségükből felfüggeszthetők, valamint a Szövetség 

tagjainak tagsági joga is felfüggesztésre kerülhet abban az esetben, ha a tisztségviselővel, 

illetve a taggal szemben megalapozott gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy súlyos 

kötelezettségszegést követett el, a Szövetség alapelveivel és értékrendjével ellentétes 

magatartást tanúsított, megsértette az Alapszabály, illetve a Szövetség egyéb szabályzatainak 

és határozatainak a rendelkezéseit. A felfüggesztésre vonatkozó indítványt az Elnök, vagy 

legalább az egyik Elnökhelyettes terjeszthet az Elnökség elé. A felfüggesztő határozat 

meghozatala az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik. A felfüggesztő határozat az 

Elnökség szabad belátása szerint azonnali hatályú is lehet. A felfüggesztés határozott ideig, 

legfeljebb az Alapszabály 2.7 pontja szerinti kizárás iránti eljárásban hozott határozat 

meghozataláig tart. A felfüggesztő határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. 

4.11.5 Elnök és Elnökhelyettesek a Szövetség Ptk. 3:77. § szerinti vezető tisztségviselőjének 

minősülnek. 

 

4.12. A Szövetség Társelnökei 

 

4.12.1 A Szövetségnek legfeljebb 15, a Küldöttgyűlés által 5 évre választott Társelnöke lehet.  

4.12.2 A Társelnökök közül 12-t a Küldöttválasztást követő első Küldöttgyűlés nyílt szavazással 

választ a természetes személy tagok, illetve a jogi személy tagok törvényes képviselői közül. 

Többes jelölés esetén a sorrendben legtöbb szavazatot elnyert személyek tekintendők 

megválasztottnak. 

4.12.3 Amennyiben a Szövetség feladatainak bővülése indokolja, úgy az Elnökség a kibővült 

feladatok ellátása érdekében jogosult a tisztújító Küldöttgyűlésig további, legfeljebb 3 

természetes személy tagot, illetve jogi személy tag törvényes képviselőjét kooptálni. 

 

4.13. Az Elnökség kizárólagos hatásköre 

 a Szövetség küldöttgyűlési beszámolójának előterjesztése, 

 a Szövetség stratégiai kérdéseiben döntés a két Küldöttgyűlés között, 

 nemzetközi szerződések jóváhagyása, 

 állandó vagy eseti bizottságok létrehozása; a bizottságokat az Elnökség által felkért szakemberek 

vezetik, akik meghatározzák a bizottság tagjait, 

 a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása és módosítása, 
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 döntés tagfelvételről és tag kizárásáról, tagsági viszony felmondásáról. 

 a Szövetség legfeljebb 3 társelnökének kooptálása; 

 a Főtitkár megválasztása; 

 a szekcióalapítás feltételeinek a meghatározása, a szekciók alapítása és megszüntetése.  

 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a Ellenőrző Bizottsága tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

 döntés a Szövetség által, vagy részvételével történő jogi személy alapítása, vagy ilyenben tagság 

szerzése kérdésében; 

 a Szövetség nemzetközi szervezeti tagsága tárgyában hozott döntés; 

 a Szövetség stratégiai céljai érdekében megyei, regionális, vagy más területi szintű szervezetek 

létrehozása, azok számára az önálló jogi személyként való működés engedélyezése, ezen szervezetek 

nyomós indokkal történő megszüntetése; 

 a Szövetség Alapszabályával, a jogszabályokkal ellentétesen működő megyei, regionális, vagy 

más területi szintű szervezetek tisztségviselőinek visszahívása. 

 

 

4.14. Az Elnökség összehívása és működése 

 

4.14.1 Az Elnökséget az Elnök, akadályoztatása esetén az Elnök által korábban kijelölt Elnökhelyettes 

is összehívhatja. 

4.14.2 Az Elnökséget szükség szerint, de legalább minden naptári félévben legalább kétszer össze kell 

hívni.  

4.14.3 Az Elnökség üléseit az Elnök, akadályoztatása esetén az Elnök által felkért Elnökhelyettes, 

vagy a Főtitkár vezeti. 

4.14.4 Az Elnökség feladatainak ellátásáról a Küldöttgyűlést rendszeresen tájékoztatja.  

4.14.5 Az Elnökség határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen van.  

4.14.6 Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, általában nyílt szavazással hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén 

a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.  

4.14.7 Az Elnökség ülésén szavazásra jogosult egy személyt csak egy címen (a 4.10.4. szerinti 

sorrendben) illeti meg szavazati jog.  

4.14.8 Az Elnökség ülésére az Ellenőrző Bizottság Elnökét, alelnökét és a Főtitkárt, az Ügyvezető 

Igazgatót, a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottsága elnökét és titkárát és az országos 

szekcióelnököket tanácskozási joggal meg kell hívni. 

4.14.9 Az Elnökség ülés összehívása nélkül, elektronikus úton is jogosult szavazni, amennyiben az 

Elnök, illetve akadályoztatása esetén az Elnök által előzetesen kijelölt elnökhelyettes így 

rendelkezik. A szavazási felhívásnak tartalmaznia kell az elektronikus szavazás módját, a 

szavazásra nyitva álló határidőt, annak kezdő és befejező időpontját, a szavazásra bocsátott 

kérdésekre vonatkozó részletes tájékoztatást, a határozatok tervezetét, valamint arra vonatkozó 

figyelmeztetést, hogy a szavazás csak „igen” vagy „nem” szavazattal történhet. A szavazatok 

megküldésére nyitva álló idő a szabályzattervezet megküldésétől számított hetvenkét óra. A 

szavazásra nyitva álló határidőbe kizárólag a munkanapok számítanak bele, a szavazás ideje 

meghosszabbodik a közbeékelődött munkaszüneti napok időtartamával. Az elektronikus úton 

lebonyolított szavazás akkor érvényes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele szavazott. 

Érvénytelen a szavazat, amennyiben azt nem a szavazásra megszabott határidőben adták fel, a 

szavazatot feltételhez kötötték, vagy a válasz nem „igen” vagy „nem” szavakat tartalmaz. A 

szavazat megérkezéséről a szavazó automatikus visszaigazolást kap, amennyiben elektronikus 

levelező rendszerét akként állítja be, hogy a címzett küldjön részére elolvasási visszaigazolást. 

Egyéb igazolást a szavazás feladója részére az Elnök, illetve akadályoztatása esetén az 

elnökhelyettes nem küld. A beérkezett szavazatok alapján meg kell állapítani a beérkezett 

szavazatok számát, ennek alapján azt, hogy a szavazás érvényes vagy érvénytelen, eredményes 

vagy eredménytelen volt. Amennyiben a szavazás érvényes volt, meg kell állapítani az 

érvényes szavazatok számát, az „igen” és „nem” arányát, ezek alapján a szavazás 

végeredményét, illetve azt, ha a szavazás eredménytelen volt. A határozatképességet és a 

szavazás eredményét a szavazásra megadott határidőt követő 3 munkanapon belül kell 

megállapítani. A szavazólapokat a jegyzőkönyvvel együtt kell kezelni és irattározni. 

 

4.15. Ellenőrző Bizottság (Felügyelő Bizottság) 

 

4.15.1 A Szövetség a jogszabályok, az Alapszabály rendelkezéseinek, a Szövetségi szervek 

határozatai végrehajtásának, betartásának ellenőrzésére a Területi Küldöttválasztásokat követő 
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első Küldöttgyűlés által 5 évre választott 1 fő elnökből és legfeljebb 6 tagból álló Ellenőrző 

Bizottságot (Felügyelő Bizottság) választ a természetes személy tagok, illetve a jogi személy 

tagok törvényes képviselői közül. 

4.15.2 Az Ellenőrző Bizottság feladatai körében többek között  

 figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Szövetség alapszabályszerű munkáját, működését, a 

Küldöttgyűlés, az Elnökség működésének és határozatainak jogszerűségét, 

 ellenőrzi a Szövetség költségvetésének végrehajtását, a Szövetség pénzügyeit, 

gazdálkodását. 

4.15.3 Ennek során a Szövetség bármely Tisztségviselőjétől jelentést, a szervezet munkavállalóitól 

pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá Szövetség könyveibe és irataiba 

betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Ellenőrző Bizottság – az Alapszabály eltérő 

rendelkezése hiányában - a Szövetség bármely szervének ülésén tanácskozási joggal vehet 

részt. 

4.15.4 Az Ellenőrző Bizottság munkáját valamennyi testület és a Szövetség tagjai támogatni 

kötelesek.  

4.15.5 Az Ellenőrző Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. 

4.15.6 Az Ellenőrző Bizottság munkájáról évente köteles írásban beszámolni a Küldöttgyűlésnek. 

4.15.7 Az Ellenőrző Bizottság Elnöke feladata az Ellenőrző Bizottság tevékenységének koordinálása. 

Az Ellenőrző Bizottság elnökének akadályoztatása esetén az Ellenőrző Bizottság ügyrendjében 

tagjai közül az elnök jogkörének ideiglenes ellátására helyettest (alelnök) jelölhet. 

4.15.8 Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a 

Küldöttgyűlést vagy Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról 

szerez tudomást, hogy 

 a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult a Küldöttgyűlés, 

illetve az Elnökség döntését teszi szükségessé; 

 a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

4.15.9 Küldöttgyűlést, vagy az Elnökséget az Ellenőrző Bizottság indítványára - annak megtételétől 

számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen 

eltelte esetén a Küldöttgyűlés és az Elnökség összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult. 

4.15.10 Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

 

 

5. A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE 

 

5.1. A Szövetség képviseletét  

 az Elnök,  

 az Elnökhelyettes(ek) 

 a Főtitkár 

látja el, akik képviseleti jogosultsága önálló és a Szövetséget nyilvántartó bíróságnál a  megválasztásukról 

szóló Küldöttgyűlési határozat alapján bejegyzésre kerül. 

5.2. Az Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata a képviselők eljárási jogosultságát általánosan, vagy 

meghatározott ügycsoportokra korlátozhatja. A nyilvántartásába bejegyzett képviselője képviseleti 

jogának korlátozása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel 

szemben nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy a korlátozásról vagy a feltétel bekövetkeztének 

vagy a jóváhagyásnak a szükségességéről és annak hiányáról tudott vagy tudnia kellett volna 

5.3. A Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata egyes ügycsoportok tekintetétben általánosan, és eseti 

jelleggel is eljárási, utalványozási és aláírási jogosultságot a biztosíthat a Szövetség tisztségviselőjének, 

munkavállalójának. 

 

 

6. A SZÖVETSÉG SZAKMAI SZERVEZTE 

 

6.1. A Szövetség szakmai szervezete  

6.1.1 Területi (regionális) szervezeti egységek 

6.1.2 Tagozatok 

6.1.3 Szekciók 

6.1.4 A Szövetség által alakítható más szervezeti egységek 
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6.1.5 Titkárság  

 

6.2. Megyei, regionális szervezeti egységek 

 

6.2.1 A Szövetség a Küldöttválasztás szerinti küldöttválasztási területenként megyei, illetve 

regionális szervezeti egységekben fogja össze és szervezi tagságát, illetve tevékenységét. A 

megyei, illetve regionális szervezeti egységek tisztségviselőinek visszahívásáról nyomós indok 

alapján az Elnökség dönt. Nyomós indoknak minősül az, ha a megyei, illetve regionális 

szervezeti egység működése jogszabályba, az Alapszabályba, a Szövetség szervezeti és 

működési szabályzatába, illetve egyéb szabályzatába ütközik, a Szövetség elfogadott 

programjával és célkitűzéseivel ellentétes, illetve teljesítménye nem éri el a Szövetség által 

elvártakat. A megszüntetés nem érinti egyetlen tag tagsági viszonyát sem. A megyei, illetve 

regionális szervezeti egység élére új tisztségviselőket kell választani az időközi 

küldöttválasztás szabályai szerint. Az Elnökség tisztségviselőket visszahívó határozata ellen 

fellebbezésnek nincs helye. Megszüntetés esetén a megyei, illetve regionális szervezeti egység 

küldötteinek – beleértve a „megyei/regionális elnök” küldöttet is – és vezető testületi (vezető 

szerve, elnöksége) tagjainak, mint természetes személy tisztségviselőinek minden 

Szövetségben viselt választott tisztsége (küldötti és egyéb vezetői) is megszűnik. A 

mandátumukat vesztett megyei, illetve regionális szervezeti egységek tisztségviselői – az 

Elnökség ellentétes döntésének hiányában – a Szövetségben, illetve megyei és regionális 

szervezeti egységeiben tisztséget nem viselhetnek, tisztségek betöltésére nem jelölhetők.  

 

6.2.2 A megyei/regionális szervezeti egységek működésükre saját belső szervezetükre az Elnökség 

által elfogadott ügyrendet alkothatnak. A szervezeti ügyrend nem lehet az Alapszabállyal 

ellentétes.  

6.2.3 A megyei/regionális szervezeti egységeket a Területi Küldöttválasztó Gyűlésen 

megyei/regionális elnökként megválasztott személy vezeti, aki egyébként a Szövetség 

Elnökségének ülésén tanácskozási és szavazati joggal részt vehet. A megyei/regionális 

szervezethez tartozó tagság fejlesztéséért, a tagokkal való kapcsolattartásért, 

információáramlásért elsődlegesen a megyei/regionális elnök felel. 

6.2.4 A megyei/regionális elnök évente legalább egyszer személyesen beszámol az adott 

megyei/területi tagság részére megyei/regionális szervezeti egység működéséről 

(megyei/regionális beszámoló gyűlés). A megyei/regionális beszámoló gyűlésnek információ 

és véleményközlő szerepe van, hatáskörrel nem bír, azonban elnökén keresztül javaslatot, 

ajánlást fogalmazhat meg az Elnökség felé. 

6.2.5 A Szövetség stratégiai céljai érdekében az Elnökség egyéb megyei, regionális, vagy más 

területi szintű szervezetet is létrehozhat, és azok számára az önálló jogi személyként való 

működést is engedélyezheti, illetve e szervezeteket nyomós indokkal megszüntetheti 

mérlegelést követően. Nyomós indoknak minősül különösen, de nem kizárólagosan az, ha a 

szervezet fenntartása nem indokolt többé a Szövetség stratégiai céljainak megvalósításához, 

illetve az, ha a szervezet működése azokkal ellentétes. A döntés ellen nincs fellebbezésnek 

helye. 

 

6.3. A tagozatok 

 

6.3.1 A Szövetség a tagjainak szövetségen belüli tevékenységét munkáját 4 szakmai tagozat 

keretében felosztva végzi és koordinálja. 

6.3.2 A tagozatok elnökét az Elnökség választja öt évre, nyílt szavazással. 

6.3.3 A tagozat elnöke tanácskozási és szavazati joggal vehet részt a Küldöttgyűlésen és az Elnökség 

ülésein. 

6.3.4 A Szövetség tagozatai 

 Ipari tagozat 

 Kereskedelmi tagozat 

 Szolgáltatási tagozat 

 Mezőgazdasági tagozat 

6.3.5 A tagozatok működését, tevékenységének koordinálását az adott tagozat elnöke végzi. 

6.3.6 A tagozatok feladata a Szövetség ágazati, szakmai érdekképviseletének szakmai és 

adminisztratív előkészítse. 

6.3.7 A tagozat vagy annak elnöke önálló jogkörrel, hatáskörrel nem rendelkezik. Az Elnökség eseti, 

vagy állandó jelleggel felhatalmazhatja a tagozat elnökét, hogy adott szakmai kérdésben 

harmadik személy felé a Szövetség nevében a Szövetség hivatalos álláspontjának megfelelően 

véleményt, álláspontot közöljön. 
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6.3.8 A tagozati elnök a saját, valamint az általa irányított tagozat tevékenységéről szükség szerint 

köteles beszámolni az Elnökségnek, illetve az Elnöknek, Elnökhelyettes(ek)nek.  

 

6.4. Szekciók 

 

6.4.1 A Szövetség a tagozatai tevékenyégének elősegítésére, szakirányú támogatására a Tagozati 

elnök felügyelete alatt tevékenykedő országos és/vagy megyei szerveződésű szekciókat hozhat 

létre a Szövetség tagjaiból.  

6.4.2 A szekció alapításról és megszüntetéséről az Elnökség dönt. Szekciót érintő  egyéb 

kérdésekben történő döntés az Elnökség eltérő rendelkezése hiányában - a  felügyeletét ellátó 

tagozati elnök hatáskörébe tartozik.  

6.4.3 A szekció alakulásának feltételeit az Elnökség állapítja meg. A szekciók megalakításához – 

Elnökség eltérő döntése hiányában - minimálisan 25 az adott szekcióban érdemi 

közreműködést vállaló tag alapítási szándéka szükséges. A szekció – Elnökség eltérő döntése 

hiányában - évente legalább egy szakmai rendezvényt (szekcióülés) köteles tartani. 

6.4.4 A szekciók az Elnökség által elfogadott saját ügyrendjük alapján működnek, amely nem lehet 

ellentétes a Szövetség Alapszabályával.  

6.4.5 Szekció Elnökét, Társelnökét és elnökségét a szekció tagjai választják. Tevékenységük a 

szekció szakmai működésére és működtetésére korlátozódik.  

6.4.6 A szekció önálló jogkörrel, hatáskörrel nem rendelkezik, a Szövetség nevében harmadik 

személy felé nyilatkozattételre az Elnökség jóváhagyásával jogosult. A szekció tevékenységét 

a felügyeletüket ellátó Tagozati elnökkel közösen fejti ki a Szövetség felé.  

6.4.7 A szekciók üléseiről Emlékeztetőt kell készíteni, melyet a jelenléti ívvel együtt a Tagozati 

elnökön keresztül 5 munkanapon belül meg kell küldeni a Titkárságnak. 

6.4.8 A szekciók ülésein a Szövetség bármely tisztségviselője tanácskozási joggal részt vehet. 

6.4.9 Az országos szekciók elnöke tanácskozási joggal a Küldöttgyűlés és az Elnökség ülésének 

állandó meghívottja.  

 

6.5. A Szövetség által alakítható más szervezeti egységek 

 

6.5.1 Az Elnökség jogosult egyéb eseti és állandó bizottság létrehozására, vagy megszüntetésére.  

6.5.2 A Szövetség stratégiai céljai elérése érdekében az Elnökség az eddigiekben fel nem sorolt 

szervezetet is létrehozhat. Ilyen szervezeti formát általában akkor lehet engedélyezni, ha 

létrehozatalából a Szövetségnek kimutatható haszna származik, és az abban tömörülő tagság a 

Szövetség általánosan elfogadott tagdíján felüli forrásokból önmagát eltartja és képes a jogi 

előírások szerinti jogkövető feladatoknak teljes körűen megfelelni.  

 

6.6. Titkárság 

 

6.6.1  A Titkárság dolgozói a Szövetséggel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló más 

jogviszonyban álló munkatársak. A Titkárság döntés-előkészítő, operatív ügyintéző, és 

végrehajtó szervezet, mely a Szövetség folyamatos és szakszerű működését hivatott biztosítani.  

6.6.2 A Titkárság gondoskodik a Küldöttgyűlés, az Elnökség határozatainak előkészítéséről és 

végrehajtásáról.  

6.6.3 Segíti a Szövetség szakmai szervezetének (pl. tagozatok, szekciók) munkáját. 

6.6.4 Szervezi a tagok véleményeinek és javaslatainak összehangolását, majd gondoskodik azoknak 

az illetékes testületekhez, szervezetekhez történő továbbításáról. 

6.6.5 Előkészíti a Szövetség éves tevékenységéről szóló küldöttgyűlési előterjesztést. 

6.6.6 Évente beszámol a Szövetség gazdálkodásáról a Küldöttgyűlésnek. 

 

6.6.7 A Főtitkár  

6.6.7.1 munkaviszony keretében az Alapszabály, a Közgyűlés és az Elnökség 

határozatainak megfelelően vezeti és irányítja a Szövetség munkaszervezetét  

6.6.7.2 A főtitkárt az Elnökség választja meg, a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja.  

6.6.7.3 Gyakorolja a Szövetség munkavállalói felett a munkáltatói jogokat.  

6.6.7.4 Irányítja, koordinálja a Szövetséggel munkavégzésre irányuló, egyéb  

jogviszonyban álló munkatársak tevékenységét. 

6.6.7.5 Gondoskodik a Közgyűlés/Küldöttgyűlés, az Elnökség határozatainak 

előkészítéséről és végrehajtásáról, valamint a Szövetség munkaszervezete 

tevékenységének és a Titkárság működésének felelős irányításáról. 

6.6.7.6 Irányítja a Szövetség alaptevékenységet és a szolgáltatásokat, 

6.6.7.7 a Szövetség gazdálkodásának irányítása a Küldöttgyűlés által jóváhagyott éves 
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költségvetésnek megfelelően, 

6.6.7.8 Önálló jogkörrel képviseli a Szövetséget a Küldöttgyűlés erre vonatkozó 

határozata alapján, ennek hiányában az Elnök és/vagy a Elnökhelyettesek 

felhatalmazásával meghatalmazottként járhat el a Szövetség nevében . 

6.6.8 A Főtitkárt eseti vagy tartós akadályoztatása esetén a Szövetséggel munkaviszonyban álló 

Ügyvezető Igazgató helyettesítheti. Az Ügyvezető Igazgató a Főtitkár helyettesítésén kívül 

rendszeres feladatként ellátja az országos testületi ülések, összejövetelek technikai szervezési 

feladatait, továbbá a Szövetség szolgáltató irodáinak irányítását és ellenőrzését. 

 

 

7. A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

7.1. A Szövetség Tisztségviselője alatt a Szövetség Küldöttjei, Elnökségének tagjai, Ellenőrző Bizottságának 

elnöke és tagjai, valamint a Megyei/Regionális szervezetek elnökei, Tagozati elnökök, továbbá a Szekció 

elnökök értendők. 

 

7.2. A Tisztségviselő a választott tisztségéből eredő a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése során a 

jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően, a Szövetség más tisztségviselővel kölcsönösen 

együttműködve köteles eljárni. 

 

7.3. Tisztségviselő a tisztsége fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - nem tanúsíthat olyan 

magatartást, amellyel Szövetség jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. 

 

7.4. A Tisztségviselőtől a szövetségi tevékenységén kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely közvetlenül 

és ténylegesen alkalmas a Szövetség jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a választott tisztsége 

céljának veszélyeztetésére.  

 

7.5. A Tisztségviselő véleménynyilvánításhoz való jogát a Szövetség jó hírnevét, jogos gazdasági és 

szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja. 

 

7.6. A Tisztségviselő köteles a tevékenysége során, vagy azzal összefüggésben a tudomására jutott szervezeti, 

személyes és üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, 

amelyet a tisztsége betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a Szövetségre 

vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. (A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok 

nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási 

és tájékoztatási kötelezettségre.) 

 

7.7. A Tisztségviselők tisztségviselői tevékenységesükért díjazásban nem részesülnek, de a Szövetség 

érdekében kifejtett konkrét feladatok után - előre történt megállapodással - költségtérítésre (pld: utazás, 

szállás, napidíj) igényt tarthatnak. 

 

7.8. A Tisztségviselő megbízatása megszűnik 

 választása szerinti mandátuma lejártával, 

 lemondással, 

 visszahívással, 

 a közügyektől eltiltó jogerős bírói ítélettel, 

 a jogi személy tag vezető tisztségviselői megbízatása megszűnésével, 

 a tagként, illetve jogi személy tag vezető tisztségviselőjeként tisztségre választott személy esetében a 

tag tagsági viszonyának megszűnésével, 

 természetes személy tag, illetve jogi személy tag vezető tisztségviselőjeként tisztségre választott 

személy esetén a tag halálával, 

 a megyei, illetve regionális szervezeti egység tisztségviselőjének visszahívásával a 6.2.1 pontban 

meghatározott esetben, 

 a megyei, illetve regionális szervezeti egység megszűntetésével a 6.2.5 pontban meghatározott 

esetben. 

 

7.9. A Tisztségviselőt, ha megszegi az Alapszabályban írt kötelezettségei bármelyikét, az őt megválasztó 

fórum szavazásra jogosult tagjainak legalább 1/5-ének indokolt, írásbeli kezdeményezésére az adott 

választó fórum a választással azonos eljárással visszahívhatja.  

 

7.10. Kötelező tisztség, vagy minimális létszámú szerv esetében a visszahívással egyidejűleg a Tisztségviselő 
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szükségszerű pótlásáról is gondoskodni kell. 

 

 

 

8. A TISZTSÉGVISELŐKRE VONATKOZÓ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 

 

8.1. Tisztségviselő csak az nagykorú személy lehet, aki a Szövetség tagja, illetve a jogi személy tagjának 

vezető tisztségviselője, és akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 

korlátozták.  

 

8.2. Nem lehet a Szövetségben Tisztségviselő  

8.2.1 akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült; 

8.2.2 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.); 

8.2.3 az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az Elnökség tagja az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

8.3. Egy adott Szövetségi szerv – ide nem értve a Küldöttgyűlést - tagjai nem állhatnak egymással a Ptk. 

szerinti közeli hozzátartozói kapcsolatban. 

8.4. Az Ellenőrző Bizottság tagja, elnöke nem lehet az Elnökség tagja és az Elnökség tagjának Ptk. szerinti 

közeli hozzátartozója sem. 

8.5. A Szövetség Tisztségviselői országos politikai párt (politikai szervezet, politikai mozgalom) országos, 

megyei (regionális) vagy helyi vezető testületeinek és szerveinek tisztségviselői nem lehetnek, vezetői 

megbízást nem végezhetnek, közigazgatási és közszolgálati jogviszonyban nem állhatnak. A megyei 

(regionális) vagy helyi önkormányzati képviselői tisztség azonban nem jelent összeférhetetlenséget. 

8.6. A Tisztségviselők munkavállalói érdekképviseleteknek nem lehetnek tagjai. 

8.7. A Tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a Főtitkárra is alkalmazni kell. 

 

 

9. A SZÖVETSÉG SZERVEZETEINEK (TESTÜLETEINEK, SZERVEKNEK) 

HATÁROZATHOZATALÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

9.1.1 A Szövetség szervei testületként tevékenykednek.  

9.1.2  A Szövetség szerveinek ülését az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában az elnöke hívja 

össze. A meghívó kiküldését megelőzően a szerv tagjai az ülés napirendi pontjára javaslatot 

tehetnek.  

9.1.3 A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak 

a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

9.1.4 Az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában meghívó közzétételétől számított 8 napon belül 

a tag az elnöktől a napirend kiegészítését kérheti, a kiegészítés indokolásával. Az Alapszabály 

eltérő rendelkezése hiányában a napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. 

Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a szerv a 

napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 

kiegészítésének tárgyában. 

9.1.5 Szövetség szervei a döntéseiket határozati formában hozzák.  

9.1.6 A Szövetség szervei határozataikat Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában egyszerű 

szótöbbséggel nyílt szavazással hozzák. Szavazategyenlőség esetén szavazást meg kell 

ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.  

9.1.7  A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

 akit, illetve jogi személy tagot képviselő személy esetében az által képviselt tagot a 

határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség terhére 

másfajta előnyben részesít;  

 aki, vagy akinek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója egyébként személyesen érdekelt 

adott döntésben (ide nem értve az tagokra általánosan vonatkozó döntéseket). 

9.1.8 Tisztségviselő választás során ugyanazon személy nem lehet egyben a jelölő és 

szavazatszámláló bizottság tagja. Sem a jelölő bizottságban sem a szavazatszámláló 

bizottságban nem járhat el az, aki maga, vagy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, illetve ezek 

által képviselt jogi személy tag az adott eljárásban jelöltként szerepel.  

9.1.9 A szavazás eredményét, valamint a határozat rendelkező részét az azt meghozó ülés 

jegyzőkönyvében írásban is rögzíteni kell. 

9.1.10 A határozatot naptári évenként és a naptári évente újra induló folyamatos sorszámozással kell 
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ellátni.  

9.1.11 A Szövetség szervei – Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – akkor határozatképesek, ha 

azon az adott szervben szavazati joggal rendelkezők több mint fele jelen van.  

9.1.12 A szerv ülésére a meghívót 8 nappal korábban kell legalább elektronikus úton (ld. 2.2.3.5.) 

megküldeni az adott testület/szerv ülésén szavazati joggal rendelkezők részére. 

9.1.13 A tag tagsági viszonya megszüntetéséről (kizárás, felmondás) hozott határozatot a döntés 

alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat tartalmazó indokolással, továbbá a biztosított 

jogorvoslatra, vagy a bírósági felülvizsgálat lehetőségére való kioktatással ellátva, írásban 

külön íven szerkesztve kell a kizárással, felmondással érintett taggal közölni.  

 

9.2. Határozat bírósági felülvizsgálata 

 

9.2.1 A Szövetség bármely tagja, Elnökségének tagja és Ellenőrző bizottságának tagja kérheti a 

bíróságtól a jogi személy bármely szerve által hozott jogerős határozat hatályon kívül 

helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. Az eljárásra a Ptk. 

3:35-37. § rendelkezései az irányadók. 

 

9.3. A Szövetég szerveinek (testületeinek) határozatait   

 

9.3.1 a határozat meghozatalát követő 15 napon belül a Szövetség a weboldalán közzéteszi.  

9.3.2 a közzétételkor fel kell tűntetni a közzététel időpontját.  

9.3.3 a konkrét, a tagot érintő egyedi ügyekben hozott határozatot a határozat meghozatalát követő 

15 napon belül a taggal külön is közölni kell. 

9.3.4 A Határozatok közzétételért, illetve megküldésért a Főtitkár felel. 

 

9.4. A határozat közöltnek minősül  

9.4.1 a Szövetség weboldalán közzétett határozat esetében a közzététel napjával. 

9.4.2 egyedi ügyben (pl. felmondás, kizárás) hozott határozat esetben a személyes átadáskor, a tag 

Szövetségnél nyilvántartott címére/székhelyére posta regisztrált küldeményként feladás 

esetében a kézhezvételkor, azzal azonban, ha a kézhezvétel a címzett érdekkörében felmerülő 

okból sikertelen (nem kereste, nem vette át, ismeretlen, elköltözött) a határozat akkor is 

közöltnek minősül a regisztrált küldeménykénti feladást követő 3. munkanapon. (Ez egyébként 

irányadó a tag részére küldött felszólítások esetében is!)       

 

9.5. A határozat eredeti példányát bármely rendes tag a Szövetség mindenkori bejegyzett székhelyén, az 

Elnök értesítése mellett a Főtitkárral előzetesen egyeztetett időpontban megtekintheti, arról az 

adatvédelmi rendelkezések megtartása mellett másolatot kérhet. 

 

 

10. A SZÖVETSÉGBEN ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK 

 

10.1. A Szövetség Tiszteletbeli Elnök/ei/ 

 

10.1.1 Azon szervezet /intézmény/ képviselője, melyet az Elnökség tagszervezetei érdekérvényesítése 

szempontjából kiemelkedő jelentőségűnek tart.  

10.1.2 A Tiszteletbeli Elnök/ök/ a Küldöttgyűlésen és az Elnökség ülésein tanácskozási joggal 

vehet/nek/ részt.  

10.1.3 Tiszteletbeli Elnök/ök/nek állami, vagy politikai tisztségviselő nem választható.  

 

 

10.2. Év Vállalkozója díj 

 

10.2.1 Az Év Vállalkozója díjat évente egy alkalommal, lehetőleg december hónapban, ünnepélyes 

keretek között kell átadni.  

10.2.2 Az Év Vállalkozója díjat pályázat, vagy jelölés alapján lehet elnyerni. A pályázat nyertese lehet 

az a vállalkozó (munkáltató), aki: 

 lehetőleg a Szövetség tagja;  

 vállalkozása a közterheket maradéktalanul megfizette, ellene büntetőeljárás nem indult; 

 a megyében (a fővárosban), a szakmában elismert vállalkozó (munkáltató); 

 köztiszteletben álló személyiség. 

10.2.3 Pályázatot (jelölést) nyújthat be a díj elnyerése érdekében: 
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 a tag; 

 a Szövetség területi szervezete, országos szekciója, társszövetsége, bel- és külföldi 

partnerszervezete; 

 gazdasági, hivatásrendi, szakmai kamara. 

10.2.4 A pályázat lebonyolításának rendjét és a díjazás módját az Elnökség szabályozza. A pályázati 

kiírást a Szövetség internetes oldalán is közzé kell tenni. 

10.2.5 A díj odaítéléséről az Elnökség dönt. 

 

10.3. Megyei Év Vállalkozója díj: 

 

10.3.1 Megyei Év Vállalkozója díjat (min 2 db–ot - maximum 10 db-ot) évente egy alkalommal, 

ünnepélyes keretek között, a Megyei PRIMA Díj rendezvényeken kell átadni. 

10.3.2 A Megyei Év Vállalkozója díjat pályázat, vagy jelölés alapján lehet elnyerni.  

10.3.3 A pályázat nyertese lehet az a vállalkozó (munkáltató), aki: 

 lehetőleg a Szövetség tagja; 

 a megyében, a szakmában elismert vállalkozó (munkáltató); 

 köztiszteletben álló személyiség. 

10.3.4 Pályázatot (jelölést) nyújthat be a díj elnyerése érdekében: 

 a tag; 

 a Szövetség területi szervezete, országos szekciója, társszövetsége, bel- és külföldi 

partnerszervezete (jelölés); 

 gazdasági, hivatásrendi, szakmai kamara. 

 a megyei szervezet által felkért grémiumok 

10.3.5 .Mindezen feltételek megléte esetén az illetékes Megyei (regionális) Elnökség dönt a díj 

odaítéléséről és az Elnökség hagyja jóvá. 

10.3.6 A pályázat lebonyolításának pontos rendjét és a díjazás módját az Elnökség határozatban 

szabályozza. 

 

10.4. Címzetes Társelnök kitüntető cím 

 

10.4.1 Címzetes Társelnök kitüntető címben részesíthető a Szövetség tagja (jogi személy tag 

képviselője), aki a Szövetség helyi vagy országos ügyeire meghatározó jelentőségű hatással bír 

és ezt a Szövetség Elnöksége az általa adott megbízás, vagy elismert feladatvállalás, vagy a tag 

által nyújtott támogatás alapján megítéli.  

 

10.4.2 A Címzetes Társelnök cím viselésének joga/lehetősége meghosszabbítható és visszavonható. 

 

10.4.3 A Címzetes Társelnök kitüntető címet (feliratot) a részesített jogosult névjegyén, levélpapírján 

feltüntetni és az elismerésnek megfelelő módon használni (gyakorolni) az adott címet odaítélő 

Elnökség ciklusa alatt. A Címzetes Társelnök cím következő ciklusra történő 

meghosszabbításáról az újjáválasztott Elnökség megalakulását követő fél éven belül dönt, 

addig a címet a tag (mandátum lejártát követően is) használhatja. 

 

 

 

10.5. Küldöttgyűlés határozatával egyéb kitüntetést is jogosult alapítani, illetve kitüntető címet adományozni.  

 

 

11. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA 

 

11.1. A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.  

 

11.2. A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért – a tagdíjfizetési valamint és az önkéntes, vagy megállapodás 

szerinti fizetési kötelezettségükön túlmenően – nem felelnek.  

 

11.3. A Szövetség a vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi 

szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.  

 

 

12. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 
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12.1. Az Egyesület megszűnik: 

12.1.1 ha a Küldöttgyűlés a Szövetség feloszlását kimondja; 

12.1.2 ha feloszlatják; 

12.1.3 a Szövetség megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem 

határoztak meg; vagy 

12.1.4 a Szövetség a tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt; 

12.1.5 ha más szervezettel egyesül; 

12.1.6 ha megszűnését megállapítják. 

 

12.2. A Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre 

válhat szét. 

 

12.3. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben a 

Szövetségnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül 

– a Szövetség törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a 

részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át 

kellett volna adni. 

 

12.4. A Szövetség megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők a Szövetség megszűnésétől 

számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni a Szövetség hitelezőivel szemben mindazon 

tartozásokért, amelyeket a Szövetség vagyona vagy a vagyoni hozzájárulást nem szolgáltató egyesületi 

tagoknak a jogi személy általános szabályai szerinti helytállási kötelezettsége nem fedezett. 

 

12.5. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó 

vagyont az alapszabályban meghatározott - ennek hiányában a nyilvántartó bíróság által kijelölt -, a 

Szövetség céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell 

átadni. 

 

12.6. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a 

vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog a 

Szövetség törlésével száll át az új jogosultra. 

 

 

 

13. ÁTMENETI SZABÁLYOK, VEGYES, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

13.1.1 A Szövetség és tagjai közötti gazdálkodási kapcsolatokat a tagsági viszony határozza meg.  

 

13.1.2 A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítás elfogadásakor már tagsági 

viszonnyal rendelkezők Tagsági igazolás nélkül is a Szövetség tagjainak tekintendők. 

 

13.1.3 A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítást követő első tisztújító 

Küldöttgyűlésig  

13.1.3.1 a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szerinti Elnök funkciót a módosítás 

előtti Alapszabály szerinti ”Szövetség Ügyvezető elnöke” látja el. 

13.1.3.2 az Elnökhelyettes funkcióit a hatálybalépés előtti Alapszabály szerinti ”Soros elnök” 

(más néven)” Szövetség Elnöke” látja el. 

13.1.4 A Szövetség jelenleg már a Törvényszéki nyilvántartásba bejegyzett két, önálló képviseleti 

jogkörrel rendelkező képviselője mellett a Főtitkár képviseleti jogának bejegyzésére a jelen 

egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítást elfogadó Küldöttgyűlés vonatkozó 

határozata alapján kerül sor. 
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ZÁRADÉKOK 

 

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Szövetség Küldöttgyűlésének 2017. május 18. 

napján megvitatta és a 1/2017.(05.18.) számú határozatával jóváhagyta.  

 

Budapest, 2017. május 18. 

 

 

Demján Sándor  

Elnök (Ügyvezető elnök) 
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