A NEMZETI IFJÚSÁGI TANÁCS SZÖVETSÉG
ALAPSZABÁLYA
I.
A szövetség adatai
1.

A szövetség neve: Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség

2.

A szövetség rövidített neve: NIT

3.

A szövetség angol neve: National Youth Council of Hungary

4.

A szövetség székhelye: 6726 Szeged, Fő fasor 11. I/6.

5.

A szövetség alapító tagjainak nevét és székhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú
mellékletét képezi. Az alapszabály 2. számú mellékletét képezi a hatályos tagnévsor, mely a tagok
nevét és székhelyét tartalmazza.

6.

A szövetség honlapjának címe: www.ifjusagitanacs.hu
II.
A szövetség célja, tevékenysége

1.

A szövetség célja:
A Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség (a továbbiakban: szövetség) olyan önkéntesen létrehozott,
önkormányzattal és jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelynek célja a közös gondolkodás
előremozdítása az ifjúság, az ifjúsági és az ifjúsággal foglalkozó szervezetek között, a fiatalok az
ifjúsági szervezetek és az ifjúsággal foglalkozó szervezetek érdekképviselete hazai és nemzetközi
szinten, valamint az ifjúság segítése és az ifjúsággal foglalkozó szervezetek munkájának
támogatása.

2.

A szövetség tevékenysége:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

javaslataival segíti a mindenkori kormányt az ifjúságot érintő területeken, elősegíti a
mindenkori kormány és az ifjúsággal foglalkozó szervezetek, valamint a fiatalok közötti
párbeszédet és együttműködést;
képviseleti feladatokat lát el nemzetközi szervezetekben;
országos szintű képviseleti feladatokat lát el, a helyi és területi szintű ügyek, problémák
becsatornázásával, az országos érdekek egyeztetésével;
feladatainak ellátása során érdekartikulációs és érdekaggregációs szerepet egyaránt betölt;
biztosítja a kölcsönös és hatékony információáramlást a szövetség tagjai között, lehetőséget
biztosít a konstruktív együttműködések megteremtésére;
garantálja a hiteles kommunikációt és tájékoztatást;
rendezvényeket, programokat, képzéseket tart és közvetít;
dolgozik az ifjúsági korosztály szervezeti kultúrájának előre mozdításán;
a szervezeti kapcsolatok kialakításával az önsegítés irányába vezeti a szervezeteket.
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A szövetség a Magyarországon élő fiatalok és ifjúsági korosztályok iránt elkötelezett:
tevékenysége ellátása során a fiatalokat neveli, segíti:
a) elérésükért közvetett és közvetlen lépéseket is tesz;
b) dolgozik a fiatalok élethelyzetének javításán, foglalkozik az ifjúság helyzetének, problémáinak
feltárásával, a társadalmi jelentőségű egyéni problémákat csoportosan kezeli;
c) érték teremtő és érték közvetítő munkát végez;
d) kiemelt figyelmet fordít a magyarság értékeinek őrzésére;
e) az ifjúsági szervezetek kapacitásának fejlesztésén és támogatásán keresztül részt vesz az aktív
állampolgárságra való nevelésben, közvetíti a döntéshozatalban való részvétel fontosságát,
dolgozik a fiatalok lehető legszélesebb körű megszólításán.
Ezeken túl külön figyelmet fordít a külhoni magyar fiatalokra, ennek érdekében együttműködik
Magyar Ifjúsági Konferenciával, és más, külhoni magyar ifjúsági szervezetekkel.
A magyarországi fiatalok leghatékonyabb érdekképviseletének ellátása érdekében az Európai
Ifjúsági Fórum tagjaként együttműködik nemzetközi ifjúsági szervezetekkel valamint más
nemzetek fiatalokkal foglalkozó szervezeteivel.
III.
A szövetség működésére vonatkozó általános szabályok
1.

A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
IV.
A vagyoni hozzájárulás

1.

A szövetség tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege a nem országosan
működő szövetségi tagok esetében 20.000,- Ft, míg az országosan működő szövetségi tagok
esetében az adott tagnál tagként nyilvántartott jogi személyiséggel rendelkező szervezetek
számához igazodik akként, hogy a tagdíj összege minden jogi személy tag után 20.000,- Ft, de
legfeljebb 100.000,- Ft. A tagdíjat a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés
jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év április 30.
napjáig kell egy összegben, a szövetség bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.
Országosan működő szövetségi tag a 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 13.pont c) alpont alapján az a
szövetségi tag, amely legalább hét megyében tartós tevékenységet végez.
A szövetség megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének
évében a tagsági jogviszony létrejöttéről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül, ezt
követően legkésőbb minden év április 30. napjáig köteles a szövetség bankszámlájára történő
átutalás útján teljesíteni.
V.
A tagság
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1.

A szövetség olyan egyesület, amely két tag részvételével is alapítható, működtethető A szövetség
tagja lehet az az egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil
társaság, ifjúsági egyesület, alapítvány vagy egyéb ifjúsággal foglalkozó szervezet, aki a szövetség
célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván
venni, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. A szövetség tagja természetes
személy nem lehet.

2.

A szövetség pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, különösen a politikai pártok ifjúsági szervezete, ifjúsággal foglalkozó
nonprofit kft., valamint más ifjúsági célú szervezet, aki szakmai munkával, bizonyos feltételek
megteremtésével vagy szerződésben lefektetett rendszeres anyagi támogatással (adomány) kívánja
támogatni a szövetség célkitűzéseinek megvalósulását, de tagként abban nem tud, vagy nem kíván
részt venni.
VI.
A tagsági jogviszony keletkezése

1.

A szövetségi 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 azt a Küldöttgyűlés elé terjeszti
határozathozatalra, amennyiben a kérelem a soron következő Küldöttgyűlés napját megelőzően
legalább 35 nappal beérkezett. Amennyiben a tagfelvételi kérelem a soron következő Küldöttgyűlés
napját megelőző 35 napon belül érkezett, úgy azt az elnökség csak a soron következő
Küldöttgyűlést követő Küldöttgyűlésre köteles beterjeszteni.
Küldöttgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak
meghozatalát követő 15 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt
kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
A tagfelvételi kérelem annak elutasítása esetén újra benyújtható.

2.

A tagsági jogviszony a felvételről szóló döntés napjával keletkezik, a tag a felvételről szóló döntés
meghozatalát követő naptól kezdődően gyakorolhatja a tagságból eredő jogait.

3.

A pártoló tag felvételével kapcsolatos nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a
kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a
pártoló tag felvételéről. Határozatát annak meghozatalát követő 15 napon belül írásba foglaltan,
igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. Az elnökség a tagságot is köteles
a szövetség honlapján keresztül, valamint elektronikus levélben tájékoztatni a pártoló tag
felvételéről.
A pártoló tag felvételének elutasítása esetén jogorvoslatért írásban a szövetség Küldöttgyűléséhez
lehet fordulni az Elnökség határozathozataláról szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül.
VII.
A tagsági jogviszony megszűnése

1.

A tagsági jogviszony megszűnik:
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a./ A tag kilépésével.
b./ A tag jogutód nélküli, vagy jogutódlással történő megszűnésével.
c./ A tag kizárásával.
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.

Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a szövetség tagjai közül azt a
tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a Küldöttgyűlés határozatát súlyosan megsérti 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 három hónapos
mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre,
azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely
felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.
A kizárási eljárást bármely tag vagy szövetségi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A
kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére 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 igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15
napon belül Küldöttgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A Küldöttgyűlés a fellebbezés tárgyában a
soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Küldöttgyűlés
határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is
közli az érintett taggal.
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. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
A Küldöttgyűlés kizáró határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, a sérelmet szenvedett tag
bíróságtól kérheti a kizárásáról szóló határozat hatályon kívül helyezését a kézbesítéstől számított
30 napon belül. A keresetindítás lehetőségéről és az illetékes bírósági szervről a tagot a
határozatban tájékoztatni kell.
A tagsági jogviszony megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket a pártoló tagra is értelemszerűen
alkalmazni kell.
VIII.
A tagok jogai

1.

A szövetség tagja jogosult:
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a./ a szövetség tevékenységében részt venni;
b./ a szövetség szolgáltatásait igénybe venni;
A szövetség tagja – képviselőjén keresztül - jogosult:
a./ a megyei, vagy a fővárosi közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés
rendjének megfelelően; felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;
b./ arra, hogy küldöttként a Küldöttgyűlés tagjává válasszák, a Küldöttgyűlésen részt venni,
szavazati jogát gyakorolni, felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
c./ a szövetség irataiba betekintetni;
d./ arra, hogy a szövetség tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban
meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
A tag a megyei, vagy fővárosi közgyűlésen, illetve küldötté választása esetén a Küldöttgyűlésen a
szavazati jogát törvényes képviselője helyett meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A
képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell
foglalni és azt a közgyűlés, illetve a Küldöttgyűlés levezető elnökének a közgyűlés, illetve a
Küldöttgyűlés kezdetén átadni.
A megyei, vagy fővárosi közgyűlésen, valamint a Küldöttgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult
tag egyenlő szavazattal rendelkezik.
2.

A pártoló tagok jogai:
a/ felvilágosítást kérhet a szövetség bármely tisztségviselőjétől;
b/ véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet a szövetséget érintő kérdésekben;
c/ tanácskozási joggal részt vehet a szövetség Küldöttgyűlésén.
IX.
A tagok kötelezettségei

1.

A szövetség tagja:
a./ Nem veszélyeztetheti a szövetség céljának megvalósítását és a szövetség tevékenységét.
b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c./ Köteles a szövetség alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó
előírásait, rendelkezéseit betartani.
d./ Köteles a székhelyének, továbbá a képviselője lakcímének megváltozását, annak megváltozását
követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

2.

A pártoló tagok kötelezettségei:
a/ a szövetség fejlődésének elősegítése;
b/ a szövetség működésének anyagi vagy erkölcsi támogatása;
c/ a vállalt támogatás befizetése, szakmai munka nyújtása vagy feltételek biztosítása.
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X.
A szövetség szervei
1.

A szövetség szervei:
a./ Küldöttgyűlés
b./ területi alapon (megyénként és főváros) szerveződő Közgyűlések
c./ Elnökség
d./ Felügyelőbizottság
A Küldöttgyűlés

2.

A Küldöttgyűlés a szövetség legfőbb döntéshozó szerve.

3.

A Küldöttgyűlés szavazati jogú tagja a területi alapon szerveződő megyei közgyűlések, illetve a
fővárosi közgyűlés által a közgyűlés tagjai közül delegált 1-1 küldött, valamint az alapszabály 1.
számú mellékletét képező tagjegyzékben feltüntetett országosan működő szövetségi tagok által
delegált 1-1 küldött, valamint a szövetség elnöke.
Küldötté olyan nagykorú személy választható, aki a 35 életévét nem töltötte be.
A Küldöttgyűlésben minden szavazati jogú tagnak 1 szavazata van.

4.

A Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:
a. az alapszabály módosítása;
b. a szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c. a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok megválasztása, visszahívása;
d. az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
e. az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek a szövetség vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének - elfogadása;
f. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a
szövetséggel munkaviszonyban áll;
g. az olyan 500.000 forintot meghaladó szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a
szövetség saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
h. a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
i. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

5.

A Küldöttgyűlés évente legalább két alkalommal ülésezik.

6.

A Küldöttgyűlést az elnökség legalább 30 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval és
lehetőség szerint az előterjesztett dokumentumokkal együtt, elsődlegesen a szövetség székhelyére
vagy telephelyére 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).
A küldöttgyűlési meghívó tartalmazza a szövetség nevét, székhelyét, a Küldöttgyűlés helyét, idejét
és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
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részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A
meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Küldöttgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt
Küldöttgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt
Küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes lesz, amennyiben az eredeti meghívóban szereplő időponthoz képest legalább 3,
legfeljebb 15 napon belüli időpontra hívják össze.
A küldöttgyűlési meghívót a szövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 10 napon belül a tagok és a
szövetség 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.
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a módosított, kiegészített
napirendi pontoknak a tagok részére való megküldése nem igazolható, úgy a Küldöttgyűlés 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 az eredeti napirenden
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.
7.

Az elnök köteles a Küldöttgyűlést haladéktalanul 10 napon belül összehívni (rendkívüli
Küldöttgyűlés) a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a./ a szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b./ a szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c./ a szövetség céljainak elérése veszélybe került;
d./ amennyiben azt a tagok legalább 20%-a együttesen kezdeményezi;
e./ amennyiben a felügyelőbizottság az ok megjelölésével egyhangú határozatban ezt kéri,
f./ amennyiben úgy ítéli meg, hogy a szövetség működésével, vagy céljával összefüggő
halaszthatatlan ügy azt indokolja.
Ezekben az esetekben az összehívott Küldöttgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a szövetség megszüntetéséről dönteni.

8.

A Küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

9.

A Küldöttgyűlés megnyitásáig a felügyelőbizottságnak ellenőriznie kell, hogy a küldöttek
rendelkeznek-e a megyei, illetve fővárosi Közgyűlés delegálásával a szavazati jog gyakorlásának
vonatkozásában. A szavazati jog gyakorlását a jegyzőkönyv igazolja, a jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell a kiállító Közgyűlés megnevezését, a küldött nevét, a szövetség azon tagjának
(szervezet) megnevezését, amely szervezetet a megyei vagy fővárosi Közgyűlés küldötté
megválasztott, továbbá a közgyűlési határozat számát, amellyel küldötté választották, a keltezést és
a közgyűlés levezető elnökének aláírását.
Amennyiben a küldött nem rendelkezik mandátumigazolással, vagy annak tartalma nem felel meg
az alapszabályban foglaltaknak, úgy a küldöttet a határozatképesség megállapításánál figyelmen
kívül kell hagyni, valamint a szavazati jogát a Küldöttgyűlésen nem gyakorolhatja.
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10.

A Küldöttgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet,
vagyis az aktuálisan szavazati joggal rendelkező tagok létszámához képest a megjelent és
szavazásra jogosult tagok számát. A Küldöttgyűlés 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 legalább két
fős szavazatszámláló bizottságot.

11.

A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet 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.

12.

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 hozzátartozója érdekelt a döntésben,
e. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Azt a tagot, aki a döntéshozatalban nem vehet részt, a határozatképesség megállapításánál
figyelmen kívül kell hagyni.

13.

A Küldöttgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A szövetség alapszabályának módosításához a
szavazati joggal rendelkező tagok több mint felének jelenléte és a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A szövetség céljának módosításához és a szövetség
megszűnéséről szóló Küldöttgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

14.

A Küldöttgyűlés titkos szavazással dönt a személyi kérdésekben - ide nem értve X/10. pontban foglalt
eseteket - továbbá titkos szavazással dönt bármely kérdésben, ha a titkos szavazás elrendelését a
Küldöttgyűlés valamely tagja javasolja és azzal az egyszerű többség egyetért.

15.

Küldöttgyűlési határozatokat a levezető elnök a Küldöttgyűlésen 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.

16.

A Küldöttgyűlés a határozatait ülés megtartása nélkül is meghozhatja. Ebben az esetben a
Küldöttgyűlés összehívására és a határozatok meghozatalára vonatkozó szabályokat a 17.-25.
pontokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

17.

A Küldöttgyűlés ülés megtartása nélküli határozathozataláról az elnökség dönt. Az elnökség a
határozathozatalt megelőző legkésőbb 30 nappal a tagok hivatalos elérhetőségére kiküldött
előterjesztéssel és határozati javaslattal kezdeményezi az ülés tartása nélküli határozathozatalt. Az
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előterjesztést és valamennyi a határozathozatallal összefüggő levelezést, azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesítve és aláírva kell megküldeni a tagok, illetve a
szövetség hivatalos levelezési címére.
18.

Az előterjesztés tartalmazza a szövetség nevét, székhelyét, a határozat meghozatalával kapcsolatos
részletes tájékoztatást és minden olyan további információt, amely szükséges ahhoz, hogy a
Küldöttgyűlés szavazásra jogosult tagjai álláspontjukat kialakíthassák. Az előterjesztéshez meg kell
küldeni a határozati javaslatot is.

19.

Az előterjesztés megküldésétől számított 10 napon belül a tagok és a szövetség szervei az
elnökségtől az előterjesztés módosítását, kiegészítését kérhetik írásban (e-mail formájában), az
indokok megjelölésével. Az előterjesztés kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül
dönt. Az elnökség az előterjesztés módosítását kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt
adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített, módosított előterjesztést minden esetben
annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül közli a tagokkal.
Ha az elnökség az előterjesztés módosítása, kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a
módosított, kiegészített előterjesztésnek a tagok részére való megküldése nem igazolható, úgy a
Küldöttgyűlési határozathozatal időpontját el kell halasztani. A halasztás időtartama meg kell, hogy
egyezzen annak a késedelemnek az időtartamával, amely alatt az elnökség a feladatát megfelelően
ellátta.

20.

Amennyiben a szavazat megküldésére nyitvaálló határidőn belül bármely tag, vagy az elnökség
tagja az ülés megtartását kezdeményezi, úgy az elnökség köteles az ülést összehívni.

21.

A Küldöttgyűlés ülés megtartása nélküli határozathozatala akkor érvényes, ha a leadható
szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult a határozat meghozatalaként
meghatározott határidőn belül a szavazatát leadta. Amennyiben az alapszabály ettől magasabb
részvételi arányt állapít meg valamely határozat meghozatala kapcsán, úgy a határozathozatal
abban az esetben lesz érvényes, amennyiben a szükséges számú jogosult a rendelkezésre álló
határidőn belül leadta a szavazatát.

22.

A tag (küldött) szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag, illetve a
képviseletében eljáró személy (küldött) kiléte, az, hogy a küldött szavazati joggal rendelkezik
(mandátumigazolás) továbbá, hogy melyik előterjesztéshez kapcsolódóan milyen döntést hozott
(határozat sorszáma és az arra adott szavazat). A mandátumigazolásnak tartalmaznia kell, az
igazolást kiállító Közgyűlés megnevezését, a szövetség azon tagjának (szervezet) megnevezését,
amely szervezetet a megyei vagy fővárosi Közgyűlés küldötté megválasztott és a nevében eljáró
személy (küldött) nevét, továbbá a közgyűlési határozat számát, amellyel küldötté választották, a
keltezést és a közgyűlés nevében eljáró személy aláírását.
Amennyiben a küldött nem rendelkezik mandátumigazolással, vagy annak tartalma nem felel meg
az alapszabályban foglaltaknak, úgy a küldött által leadott szavazatot figyelmen kívül kell hagyni.

23.

A határozathozatal napja a határozathozatalra (szavazás) megállapított határidő utolsó napja, vagy
amennyiben valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének
9

napja. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi
tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától
számított három napon belül – az elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további
három napon belül közli a tagokkal.
24.

A szavazatok leadására - figyelemmel a X/17. pontban foglaltakra is - legalább 30 napot biztosítani
kell.

25.

A tagok határozatukat a szavazásra jogosult tagok szavazatának többségével hozzák meg. A
határozat meghozatalában nem vehet részt
a.
b.
c.
d.
e.
f.

akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
akinek hozzátartozója érdekelt a döntésben,
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Azt a tagot, aki a határozathozatalban nem vehet részt, a határozathozatalhoz szükséges
szavazatszám megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.
26.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Küldöttgyűlés összehívására, határozathozatalára vonatkozó
szabályok az irányadók.
A közgyűlések

27.

A közgyűlések a szövetség területi (megyei, illetve főváros) alapon szerveződő döntéshozó szervei.

28.

A területi közgyűlések tagjai a szövetség azon tagjai, amelyeknek székhelye, vagy telephelye,
illetve fióktelepe az adott megyében található és az alapszabály 1. számú melléklete alapján nem
minősülnek országos szervezetnek.
A fővárosi közgyűlés tagjai a szövetség azon tagjai, amelyeknek székhelye, telephelye, vagy
fióktelepe a fővárosban található és az alapszabály 1. számú melléklete alapján nem minősülnek
országos szervezetnek.

29.

Amennyiben egy tag több megyében is végez tevékenységet, és a székhelyén kívül más megyében
telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkezik, de nem minősül országos szervezetnek, úgy írásban
nyilatkozhat akként, hogy a székhelyétől eltérő, valamely telephely, fióktelep szerinti megyei
közgyűléshez kíván csatlakozni. Nyilatkozat hiányában a tag a székhelye szerinti megyei közgyűlés
tagjának minősül. A nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani. Az elnökség a nyilatkozatban
foglaltak helytállóságát megvizsgálja, amennyiben a nyilatkozatban foglaltak megfelelnek a
valóságnak, úgy az elnökség határozatban jóváhagyja az adott megyei közgyűléshez való
csatlakozást.

30.

A közgyűlésekben minden tagnak 1 szavazata van.
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31.

A közgyűlés kötelezettsége:
a) a küldött és póttag megválasztása, visszahívása
b) a Küldöttgyűlés napirendi pontjai kapcsán közös álláspont kialakítása
c) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
A közgyűlés, a küldöttet és a póttagot 1 évre választja meg. A közgyűlés a Küldöttgyűlés
valamennyi döntést igénylő napirendi pontja kapcsán közös álláspontot fogad el. A küldött a közös
állásponthoz a Küldöttgyűlésen kötve van.
Amennyiben a Közgyűlésnek két tagja van, és a küldött, vagy a póttag megválasztására irányuló
szavazás, majd a megismételt szavazás is eredménytelen, úgy a küldött, vagy póttag személyét a
tagszervezetek neve kezdőbetűjének a magyar ABC-ben elfoglalt helye alapján kell meghatározni,
vagyis az a tagszervezet delegálhat küldöttet vagy póttagot, amelynek a neve kezdőbetűje a magyar
ABC szerinti betűrendben előbbre helyezkedik el. Ebben az esetben az így megválasztott küldött
mandátumának lejártát követően a soron következő küldöttet vagy póttagot választás nélkül a másik
tagszervezet jogosult delegálni
A póttag a küldött akadályoztatása vagy megbízatásának megszűnése esetén gyakorolja a küldött
jogait. A póttagra a küldöttre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A közgyűlés a küldöttet, illetve a póttagot bármikor - indokolás nélkül visszahívhatja – a
visszahívásról a közgyűlés az általános szabályok szerint dönt.

32.

A közgyűlés évente legalább két alkalommal – a soron következő Küldöttgyűlést megelőző 10
napon belül - ülésezik.

33.

A közgyűlést a küldött, vagy a 20 pontban foglaltakra tekintettel a póttag legalább 10 nappal az ülés
időpontja előtt kiküldött meghívóval és az előterjesztett dokumentumokkal együtt 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).
A közgyűlést a szövetség elnöksége hívja össze, amennyiben küldött és póttag megválasztására
még nem került sor, vagy a küldött és a póttag megbízatása is megszűnt.
A közgyűlési meghívó tartalmazza a szövetség nevét, és székhelyét, közgyűlés megnevezését, 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.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok és
szövetség szervei a küldöttől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A
napirend kiegészítésének tárgyában a küldött 2 napon belül dönt. A küldött a napirend kiegészítését
elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a módosított,
11

kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon
belül igazolható módon közli a tagokkal.
Ha a küldött a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a módosított kiegészített
napirendi pontok igazolt megküldése nem állapítható meg, 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 az eredeti napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.
34.

35.

A küldött köteles a közgyűlést haladéktalanul 5 napon belül összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából,
a. amennyiben azt a tagok legalább 20%-a együttesen kezdeményezi.;
b. amennyiben a felügyelőbizottság az ok megjelölésével egyhangú határozatban ezt
kéri,
c. amennyiben rendkívüli küldöttgyűlés összehívására kerül sor.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni.
A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra
jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

36.

A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis
az aktuálisan szavazati joggal rendelkező tagok létszámához 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 legalább két
fős szavazatszámláló bizottságot.

37.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet 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.

38.

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. akinek hozzátartozója érdekelt a döntésben;
c. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
d. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Azt a tagot, aki a döntéshozatalban nem vehet részt, a határozatképesség megállapításánál
figyelmen kívül kell hagyni.

39.

A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

40.

A közgyűlés titkos szavazással dönt a személyi kérdésekben - ide nem értve X/10. pontban foglalt
eseteket - továbbá titkos szavazással dönt bármely kérdésben, ha a titkos szavazás elrendelését a
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küldött, vagy a Közgyűlés valamely tagja javasolja és azzal az egyszerű többség egyetért.
41.

A közgyűlési határozatokat a küldött a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli.

42.

A közgyűlés a határozatait ülés megtartása nélkül is meghozhatja. Ebben az esetben a közgyűlés
összehívására és a határozatok meghozatalára vonatkozó szabályokat a 43.- 53. pontokban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.

43.

A közgyűlés ülés megtartása nélküli határozathozataláról a küldött – akadályoztatás, vagy a pozíció
betöltetlensége esetén a póttag - dönt. A küldött a határozathozatalt megelőző legkésőbb 10 nappal
a tagok hivatalos elérhetőségére kiküldött előterjesztéssel és határozati javaslattal kezdeményezi az
ülés tartása nélküli határozathozatalt. Az előterjesztést és valamennyi a határozathozatallal
összefüggő levelezést, azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesítve
és aláírva kell megküldeni a tagok, illetve a szövetség hivatalos levelezési címére.

44.

Az előterjesztés tartalmazza a szövetség nevét, székhelyét, a határozat meghozatalával kapcsolatos
részletes tájékoztatást és minden olyan további információt, amely szükséges ahhoz, hogy a
közgyűlés szavazásra jogosult tagjai álláspontjukat kialakíthassák. Az előterjesztéshez meg kell
küldeni a határozati javaslatot is.

45.

Az előterjesztés megküldésétől számított 5 napon belül a tagok és a szövetség szervei az küldöttől
az előterjesztés módosítását, kiegészítését kérhetik írásban (e-mail formájában), az indokok
megjelölésével. Az előterjesztés kiegészítésének tárgyában a küldött 2 napon belül dönt. A küldött
az előterjesztés módosítását kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését,
továbbá elfogadás esetén a kiegészített, módosított előterjesztést minden esetben annak
meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül közli a tagokkal.

46.

Ha a küldött az előterjesztés módosítása, kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a
módosított, kiegészített előterjesztésnek a tagok részére való megküldése nem igazolható, úgy a
közgyűlési határozathozatal időpontját el kell halasztani. A halasztás időtartama meg kell, hogy
egyezzen annak a késedelemnek az időtartamával, amely alatt a küldött a feladatát megfelelően
ellátta.

47.

Amennyiben a szavazat megküldésére nyitvaálló határidőn belül bármely tag, vagy a küldött az
ülés megtartását kezdeményezi, úgy a küldött köteles az ülést összehívni.

48.

A közgyűlés ülés megtartása nélküli határozathozatala akkor érvényes, ha a leadható szavazatok
több mint felét képviselő szavazásra jogosult a határozat meghozatalaként meghatározott határidőn
belül a szavazatát leadta. Amennyiben az alapszabály ettől magasabb részvételi arányt állapít meg
valamely határozat meghozatala kapcsán, úgy a határozathozatal abban az esetben lesz érvényes,
amennyiben a szükséges számú jogosult a rendelkezésre álló határidőn belül leadta a szavazatát.

49.

A tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag, illetve a
képviseletében eljáró személy (küldött) kiléte az, továbbá, hogy melyik előterjesztéshez
kapcsolódóan milyen döntést hozott (határozat sorszáma és az arra adott szavazat).

50.

A határozathozatal napja szavazat leadására megállapított határidő utolsó napja, vagy amennyiben
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valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. A
szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag
szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított
három napon belül – a küldött megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon
belül közli a tagokkal.
51.

A szavazatok leadására figyelemmel a X/43. pontban foglaltakra is, legalább 10 napot biztosítani
kell.

52.

A tagok határozatukat a szavazásra jogosult tagok szavazatának többségével hozzák meg. A
határozat meghozatalában nem vehet részt
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 hozzátartozója érdekelt a döntésben,
e. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

53.

Azt a tagot, aki a határozathozatalban nem vehet részt, a határozathozatalhoz szükséges
szavazatszám megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

54.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a közgyűlés összehívására, határozathozatalára vonatkozó
szabályok az irányadók.
1.
A szövetség tisztségviselői

55.

A szövetség tisztségviselői:
a./ elnök (vezető tisztségviselő)
b./ elnökségi tag
c./ felügyelőbizottság tagja.

56.

Tisztségviselővé – a felügyelőbizottság tagja tisztség kivételével - a szövetség tagja választható.

57.

A vezető tisztségviselővé, illetve elnökségi taggá választott tag köteles kijelölni azt a természetes
személyt, aki a tisztségviselői feladatokat nevében ellátja, oly módon, hogy a tisztségviselő
megválasztását megelőzően köteles a mandátum teljes idejére szóló (2 év) felhatalmazást adni a
kijelölt természetes személynek.

58.

A tisztségviselői megbízás a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre.
Vezető tisztségviselői, illetve elnökségi tag feladatot - a tag nevében - olyan nagykorú személy
láthat el, aki
a. a 35 életévét nem töltötte be,
b. pártpolitikai szerepet, pártban tisztséget nem tölt be, valamint közvetlen politikai
tevékenységet nem végez, és
c. akinek a cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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Vezető tisztségviselővé, illetve elnökségi taggá az a tag választható, aki a felügyelőbizottság által
jóváhagyott, előre megismerhető eljárás során pályázatot nyújtott be. A pályázat érvényességéről a
felügyelőbizottság jogosult dönteni.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet tisztségviselő
az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet
tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet
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. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott
időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől.
59.

A felügyelőbizottság tagjává az a nagykorú személy választható, aki megfelel X/34. pont b./-c./
pontjaiban foglalt feltételeknek és aki a elnökség által jóváhagyott, előre megismerhető eljárás
során pályázatot nyújtott be. A pályázat érvényességéről az elnökség jogosult dönteni.

60.

Egy természetes személy legfeljebb három teljes cikluson – összesen hat éven – keresztül lehet
tisztségviselő, azzal a megkötéssel, hogy egy titulusra (elnökségi tag, elnök) maximum kétszer
választható meg.
Megszűnik a tisztségviselői megbízatás:
a. a megbízás időtartamának lejártával;
b. visszahívással;
c. a jogi személy a vezető tisztségviselői feladatok ellátására más természetes személyt kíván
kijelölni;
d. lemondással;
e. a tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt természetes személy halálával vagy a jogi személy
jogutód nélküli megszűnésével;
f. a tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt természetes személy cselekvőképességének a
tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
g. a tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt természetes személlyel szembeni kizáró vagy
összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;
h. a vezető tisztségviselői, elnökségi tag feladatok ellátására kijelölt természetes személy 35.
életévének betöltése napján.
A Küldöttgyűlés a tisztségviselőt az alapszabályban meghatározott okból, indokolt döntésével
hívhatja vissza. A visszahívást az Elnökség, vagy a tagok 1/3-a indoklással ellátott írásbeli
beadvánnyal kezdeményezheti az Elnökségnél. Amennyiben a beadvány megfelel a formai
követelményeknek, úgy az Elnökség azt köteles a Küldöttgyűlés napirendjére felvenni.
A visszahívásról a Küldöttgyűlés titkos szavazással az összes szavazati jogú tag több mint felének
egybehangzó szavazatával dönt. A tisztségviselő megbízatása a visszahívás napjával szűnik meg.
Amennyiben a szövetség működőképessége ezt megkívánja, a visszahívást követően a
Küldöttgyűlésen új vezető tisztségviselőt kell választani.
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A tisztségviselő visszahívható ha:
a. 60 napja nem vesz részt a szövetség munkájában
b. súlyos jogszabály, vagy szabályzatsértést követ el
c. a szövetségnek, vagy valamely tagnak szándékosam kárt okoz.
A tisztségviselő megbízatásáról a szövetséghez címzett, a szövetség vezető tisztségviselőjéhez
intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a szövetség működőképessége ezt megkívánja, a
lemondás az új tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől
számított hatvanadik napon válik hatályossá.
61.

Amennyiben valamely tisztségviselő mandátuma bármely okból idő előtt megszűnik és a
következő tisztségviselő választásig több mint 6 hónap van hátra, úgy a megüresedett helyre
időközi választást kell kiírni. Az időközi választás során mandátumot nyert tisztségviselő
megbízatása a megszűnt mandátumból még hátralévő időre szól.
Elnök

62.

A szövetség vezető tisztségviselője a szövetség elnöke.
A szövetség törvényes képviseletét az elnök látja el. A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme:
általános. A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

63.

Az Elnök feladatai:
a./ összehívja és vezeti az Elnökség ülését,
b./ gyakorolja a szövetség munkavállalói felett a munkáltatói jogokat,
c./ szervezeti a szövetség szakmai tevékenységét,
d./rendelkezési jogot gyakorol az szövetség bankszámlája felett, ideértve az utalványozás jogát is,
e./ gondoskodik a szövetség határozatainak végrehajtásáról,
f./ellátja az szövetség vagyonának kezelésével kapcsolatos feladatokat a Küldöttgyűlés és az
Elnökség által meghatározottak szerint,
g./irányítja a szövetség tevékenységét, gondoskodik a működéshez szükséges személyi és
tárgyifeltételek meglétéről.
Elnökség

64.

Az elnökség a szövetség ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály
vagy alapszabály nem utal a más szövetségi szerv, vagy személy kizárólagos hatáskörébe.
Küldöttgyűlés titkos szavazással elnököt és hat elnökségi tagot választ 2 év határozott időtartamra,
oly módon, hogy az elnök az az elnök jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta, elnökségi tag
pedig a hat legtöbb szavazatot kapott elnökségi tag jelölt lesz. Az Elnökség megválasztásra csak
akkor kerülhet sor, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van.

65.

A szövetség vezető tisztségviselője:
A szövetség elnöke:
Fiatalok a Városért Egyesület Kisvárda, 4600 Kisvárda, Krúdy park 5/B 3./2/a
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kijelölt képviselője: Hegedüs Zoltán (an.: Illés Erika, lakcím: 4600 Kisvárda, Krúdy park 5/B.)
Az Elnök a megválasztott elnökségi tagok közül két Alelnököt javasol, melyet a Küldöttgyűlés
titkos szavazással jóváhagy vagy elutasít. Elutasítás esetén az Elnöknek újra Alelnökö(ke)t kell
jelölnie és a Küldöttgyűléssel jóváhagyatnia.
66.

Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a./ a szövetség napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a Küldöttgyűlés elé terjesztése;
c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a Küldöttgyűlés elé terjesztése;
d./ a szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e./ a Küldöttgyűlés összehívása, a tagság és a szövetség szerveinek értesítése;
f./ az elnökség által összehívott Küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; g./ részvétel a
Küldöttgyűlésen és válaszadás a szövetséggel kapcsolatos kérdésekre; h./ a tagság nyilvántartása;
i./ a szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; j./ a szövetség
működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k./ a szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele; és
l./ a pártoló tag felvételéről való döntés, valamint a tagfelvételi kérelmek Küldöttgyűlés elé
terjesztése;
A jogszabályban, valamint az Alapszabályban nem szabályozott kérdésben az Elnökség a
Küldöttgyűlés határozataiban foglaltak, valamint az Elnökség által meghatározott eljárásrend
szerint jogosult eljárni azzal, hogy tevékenysége nem lehet ellentétes a jogszabályban, az
Alapszabályban valamint a Küldöttgyűlés határozataiban foglaltakkal.

67.

Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább 12 alkalommal tarja. Az elnökségi ülést az
elnök legalább 5 nappal (legalább 120 órával) 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).
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.

68.

Az szövetség elnöke az Elnökség ülését azonnal intézkedést igénylő ügyben 34. pontban
meghatározottnál közelebbi időpontra telefonon, vagy szóban is összehívhatja.

69.

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. Négy elnökségi tag jelenléte
eseténkizárólag egyhangúlag hozható határozat.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
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b.
c.
d.
e.
f.

másfajta előnyben részesít;
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a szövetségnek nem tagja;
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Azt az elnökségi tagot, aki a döntéshozatalban nem vehet részt, a határozatképesség
megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.
70.

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 a szövetség
honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
Felügyelőbizottság

71.

A szövetségnél a jogszabályok, az alapszabály betartásának és a szövetség által hozott határozatok
végrehajtásának ellenőrzése érdekében három tagból álló felügyelőbizottság működik.

72.

A felügyelőbizottság tagjait a Küldöttgyűlés választja 3 év határozott időtartamra. A
felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
Megszűnik a felügyelőbizottsági megbízatás:
a./ a megbízás időtartamának lejártával;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d./ a felügyelőbizottsági tag halálával
e./ a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
f./ a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;
A Küldöttgyűlés a felügyelőbizottság tagját az alapszabályban meghatározott okból, indokolt
döntésével hívhatja vissza. A visszahívást az Elnökség, vagy a tagok 1/3-a indoklással ellátott
írásbeli beadvánnyal kezdeményezheti az Elnökségnél. Amennyiben a beadvány megfelel a formai
követelményeknek, úgy az Elnökség azt köteles a Küldöttgyűlés napirendjére felvenni. A
visszahívásról a Küldöttgyűlés az összes szavazati jogú tag több mint felének egybehangzó
szavazatával dönt. A felügyelőbizottsági tag megbízatása a visszahívás napján szűnik meg. Ha a
szövetség működőképessége ezt megkívánja, a visszahívást követően a Küldöttgyűlésen új
felügyelőbizottsági tagot kell választani.
A felügyelőbizottsági tag megbízatásáról a szövetséghez címzett, a szövetség vezető
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a szövetség működőképessége
ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag kijelölésével vagy megválasztásával, de
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

73.

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel
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szemben a tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek
hozzátartozója a szövetség vezető tisztségviselője.

a

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A
felügyelőbizottság tagjai a szövetség szerveitől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.
A felügyelőbizottság tagja a szövetség elnökségének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
A felügyelőbizottság tagja kötelezően vesz részt a vezető szerv ülésén, ha jogszabály így
rendelkezik. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a
hatáskörrel rendelkező döntéshozó szervet (Küldöttgyűlés, közgyűlés) vagy az ügyvezető szervet
tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a./ 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 vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b./ a tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A hatáskörrel rendelkező döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a felügyelőbizottság
indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell
hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a hatáskörrel rendelkező döntéshozó szerv és az
ügyvezető szerv összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseketnem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
ellenőrzést ellátó szervet.
74.

A felügyelőbizottság működése:
A felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ, kialakítja saját ügyrendjét.
A felügyelőbizottság köteles a Küldöttgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel
kapcsolatos álláspontját a Küldöttgyűlésen ismertetni.
A felügyelőbizottság a szövetség irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a
vezető tisztségviselőktől és a szövetség munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a szövetség fizetési
számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és
szakértővel megvizsgáltathatja.
A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

75.

A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége:
A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő
teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való
felelősség szabályai szerint felelnek a szövetséggel szemben.
XI.
Záró rendelkezések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
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(Ptk.) és az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2020. július 11.

Hegedüs Zoltán
elnök

A fenti alapszabályt a szövetség közgyűlése a 19/KGY//2019. (XII. 7.) számú határozatával elfogadta.
Záradék:
Dr. Pintér Mihály ügyvéd, mint a Szövetség jogi képviselője igazolom, hogy a létesítő okirat egységes
szerkezetben foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos tartalomnak. Lényegi módosítás: az
időközi választásra vonatkozó rendelkezés, a küldöttgyűlés és közgyűlések ülés megtartása nélküli
határozathozatalára a vonatkozó szabályok megalkotása,

Ellenjegyzem: Budapesten, 2020. július 11. napján

Dr. Pintér Mihály ügyvéd (1027 Budapest, Lipthay utca 5. 1/11.)
KASZ: 36079500
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