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A L A P S Z A B Á LY 
 

A jelen Alapszabály mellékletét képező közgyűlési jelenléti íven felsorolt Szövetségi tagok 
jelenlétében a Független Előadó-művészeti Szövetség (Szövetség) 2017. december 11-i közgyűlése 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk) alapján az alábbi, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt fogadta 
el. (A módosításokat az Alapszabály szövegében vastag dőlt, betűs szedés jelzi.) 
 

I. A SZÖVETSÉG ADATAI 

 
1. A Szövetség elnevezése:  Független Előadó-művészeti Szövetség 

 
2. A Szövetség székhelye:  1155 Budapest, Bulcsú utca 44.  
 
3. A Szövetség pecsétje:  kör alakú feliratban: 
   Független Előadó-művészeti Szövetség, 
   alapítva 1994. 

 
4. A Szövetség működési területe:  Magyarország 
 
5. A Szövetség jogállása: A Szövetség önálló jogi személyiséggel rendelkező, egyesületi 

formában működő közhasznú minősítésű szervezet, amely működését Magyarország 
Alaptörvénye, a Ptk., az Ectv. és a kapcsolódó jogszabályok, valamint ezen alapszabály által 
meghatározott keretek között és elveknek megfelelően fejti ki. 

 
II. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 

 
1. A Szövetség céljai: 
 

● kortárs és/vagy független előadóművészek, előadó-művészeti szervezetek, előadó-
művészettel foglalkozó szakemberek érdekszövetségének létrehozása; 

● a szövetség tagjainak képviselete a hivatalos fórumokon, szakmai szervezetekben, a 
támogatásokat elosztó kuratóriumokban; 

● a szövetség tagjainak szakmai és jogi képviselete; 
● innovatív előadóművészeti irányzatok és projektek támogatása és szervezése; 
● fesztiválok, szakmai találkozók, konferenciák és workshopok támogatása, szervezése, intenzív 

szakmai élet biztosítása (beleértve szakmai díjak, életműdíj létrehozását, adományozását); 
● kapcsolatteremtés a hasonló hazai és nemzetközi szervezetekkel; 
● a fenti célokhoz szükséges feltételek megteremtése; 
● érdekegyeztetésen alapuló érdekképviselet; 
● folyamatos információáramlás biztosítása a tagság körében; 
● nyilvános információs adatbázis létrehozása és folyamatos frissítése; 
● a szövetség által képviselt terület szakmai kutatása, dokumentálása, hirdetése; 

 
2. A Szövetség közhasznú tevékenységei: 

 
● az előadóművészetek szociális és pedagógiai hasznosításának kutatása és fejlesztése 

(projektek, konferenciák, továbbképzések, kiadványok); 
● a társművészetekkel és egyéb közösségi és fejlesztői ágazatokkal (tudomány, sport, vallás, 

oktatás) való együttműködések támogatása; 
● a független előadó-művészeti területen dolgozó művészek és közreműködők érdekeinek 

képviselete, illetve támogatása, ennek érdekében közcélú adománygyűjtés, szociális 
támogatás nyújtása. 
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● képzés, oktatási tevékenység szervezése a független előadó-művészeti területen dolgozó 

művészek és közreműködők részére  
● a kortárs előadóművészetről szóló publikációk, folyóiratok, könyvek, kép és hanghordozók 

kiadása, archívum, könyvtár létrehozása; 
● pályázati lehetőségek és pályázati eredmények hozzáférhetővé tétele. 
● nemzetközi szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás,  
● nemzetközi szakmai kapcsolatok, együttműködések, konferenciák, szakmai fórumok és 

workshopok szervezése, megvalósításuk támogatása,  
● a szövetség tagjai részére szakmai és jogi tanácsadás nyújtása, jogi képviselet biztosítása 

 
3. A Szövetség tevékenységét Magyarország Alaptörvénye XI. 1. pontjának érvényesülése 

érdekében folytatja, a II/2. pontban felsorolt közhasznú tevékenységei  

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
7. pontjában, valamint a 23. § (4) bekezdés 16. pontjában; 

- az előadó-művészeti szervezetek jogállásáról szóló 2008. évi XCIX. törvény 1. §-ban, a 3. § (1) 
bekezdésben meghatározott közfeladat teljesítését szolgálja.  

 
A Szövetség célja, hogy tagjain kívül az állampolgárok minél szélesebb rétege részesülhessen a 
közhasznú szolgáltatásaiból. 
A Szövetség működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének 
nyilvánosságát a Szövetség www.fesz.org internetes honlapján (továbbiakban: Szövetség 
honlapja), szórólapokon, programfüzetekben, folyóiratokban valamint elektronikus oldalakon való 
közzététele útján biztosítja. A Szövetség nem zárja ki, hogy közhasznú tevékenységként végzett 
szolgáltatásai tagjain kívül mások is igénybe vegyék.  

 
4. A Szövetség céljainak elérése érdekében eljár mindazon kérdésekben, amelyek a Szövetség és 

tagjainak érdekével összefüggőek. A Szövetség képviseli tagjainak érdekeit a Szövetség céljának 
megvalósításával összefüggésben különböző hatóságok, illetve egyéb szervezetek előtt. A 
Szövetség fenti céljainak elérése érdekében tagjait szervezi és mozgósítja. A Szövetség kapcsolatot 
tart fenn más civil szervezetekkel. 

 
5. A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a 

bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a civil szervezet által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél 
szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 
III. A SZÖVETSÉG TAGJAI 

 
1. A Szövetség nyilvántartott tagsággal rendelkezik. A Szövetségbe történő be- és kilépés önkéntes. 

A Szövetség tagja lehet természetes vagy jogi személy, amennyiben az alábbi kritériumoknak 
megfelel: 
● rendszeresen és/vagy hivatásszerűen folytat előadó-művészeti vagy előadó-művészethez 
köthető tevékenységet, 
● tevékenységének lényeges eleme a kísérletezés, az innováció, a művészetpedagógia és a 
szociális elkötelezettség, 
● és aki/amely elfogadja a Szövetség Alapszabályát, az Alapszabályban foglalt Szövetségi célokat, 
hajlandó azok megvalósítása érdekében tevékenykedni, vállalja a Szövetségi tagsággal járó 
jogosultságok és kötelezettségek betartását, és  
● legalább 3 tag ajánlja a felvételét a szervezetbe, és 
● belépési szándékát belépési nyilatkozatának aláírásával kifejezésre juttatja, továbbá 
tagfelvételi kérelmét a Szövetség Elnöksége egyszerű szótöbbséggel jóváhagyja. 

 



 

3 
 

Nem lehet a Szövetség rendes tagja az állam vagy önkormányzat tulajdonában vagy fenntartása 
alatt lévő szervezet. 

 
 

A Szövetségnek pártoló tagjai is lehetnek. A pártoló tag – az Alapszabály II. /3-5.) pontjaiban 
foglaltaktól eltérően – a Szövetség közgyűlésén kizárólag tanácskozási joggal vesz részt, szavazati 
joggal nem rendelkezik, nem választható a Szövetség tisztségviselőjének, sem szerveibe, nem 
köteles részt venni a Szövetség céljainak elérését szolgáló tevékenységben. Egyebekben a pártoló 
tag is tagnak minősül.  
A pártoló tagot a Közgyűlés az Elnökség javaslatára választja meg nyílt szavazással, egyszerű 
többséggel. 
 
A Szövetség elnöksége köteles a Szövetség tagjairól nyilvántartást vezetni. 

 
2.     A Szövetség tagjává válást – az Egyesület www.fesz.org honlapján kitöltött és beküldött – belépési 

nyilatkozat benyújtásával kell kezdeményezni. A belépési nyilatkozat űrlapon meg kell jelölni 
legalább két ajánlót a Szövetség tagjai közül. A felvételi kérelemről az ügyvezető titkár 8 napon 
belül elektronikus úton tájékoztatja a tagságot. A tájékoztatással egyidejűleg felhívja a tagokat 
az ajánlás lehetőségére, módjára és határidejére, amely legfeljebb 7 nap lehet.  
Ajánlást az a tag adhat, aki vagy amely 

- legalább két éve a Szövetség tagja 

- tagdíjfizetési kötelezettségét teljesítette. 
A tagfelvételről az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. Az Elnökség a 
tagfelvételi kérelmet elutasítja, ha a jelentkező nem rendelkezik legalább három ajánlással a 
Szövetség tagjai részéről. A jelentkező tagfelvételt elutasító elnökségi határozat ellen a 
kézbesítéstől számított 15 napon belül a Közgyűléshez fellebbezéssel élhet.  

 
3.     Amennyiben a kérelmező nem felel meg a III. pontban meghatározott feltételeknek, az Elnökség 

- a kérelmező egyetértése esetén - javaslatot tehet a Közgyűlésnek pártoló taggá választásra. 
 
4.     Az Elnökség a tagfelvétel tárgyában a Közgyűlés döntését kérheti. 
 
5.A tagfelvételről szóló kérelem Közgyűlés elé terjesztéséről szóló elnökségi döntés meghozatalát, 
illetve a kérelmet elutasító elnökségi döntéssel szembeni fellebbezés beérkezését követően az 
elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli 
közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. Az Elnökség, illetve a Közgyűlés 
határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli 
az érintett taggal. 

 
3. A Szövetség tagjainak jogai: 

● tanácskozási és szavazati joggal részt vehetnek a Szövetség közgyűlésén; 
● választhatnak, illetve választhatóak a Szövetség ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve 

tisztségeire; 
● javaslatokat és előterjesztéseket tehetnek a Szövetség bármely szervéhez; 
● részt vehetnek a Szövetségi rendezvényeken, fórumokon, igénybe vehetik a Szövetség 

szolgáltatásait, észrevételeket, javaslatokat  tehetnek a Szövetség életével 
kapcsolatban; 

● betekinthetnek a Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba; 
● a vidéki tagság a budapesti közgyűlésen, a budapesti tagság a vidéki közgyűlésen való részvétel 

elősegítése érdekében útiköltség kiegészítésre jogosult; 
● a tagok a Szövetség közgyűlése által hozott döntéseket bármely fórumon képviselhetik; 

-  a Közgyűlés és az Elnökség által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése 
iránt bármely tag - a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, a határozat 

http://www.fesz.org/
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tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat a Fővárosi 
Törvényszék előtt. 

 
4. A Szövetség tagjainak kötelezettségei: 

● a Közgyűlés által megállapított mindenkori éves tagsági díjat a közgyűlés által elfogadott 
határidőre befizetik 

● részt vesznek vagy írásos meghatalmazás útján képviseltetik magukat a Közgyűlésen; 
● részt vesznek a Szövetség belső kommunikációjában; 
● kiállnak a Szövetség közös ügyei mellett; 
● részt vesznek az Elnökség által kezdeményezett nyilvános fórumokon; 
● a Szövetség céljának megvalósítása érdekében tevékenykednek; 
● a Szövetség határozataival és céljaival ellentétes érdekérvényesítést nem folytatnak. 
● írásban bejelentik, ha adataikban változás történik, illetve ha huzamosabb ideig (minimum 8 

nap) nem elérhetőek, vagy ha akadályozva vannak a kommunikációban. 
 

A pártoló tag kötelezettsége a vállalt vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátása. 
 
5. A Szövetség valamennyi tagja – a pártoló tagok kivételével – egyenlő tagsági jogokkal és 

kötelezettségekkel rendelkezik. 
 
6. A Szövetségi tagság megszűnik: 

a) a természetes személy elhalálozásával, illetve a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság megszűnésével vagy megszüntetésével; 
b) kilépéssel a Szövetségből, amelyet írásban kell bejelenteni az Elnökségnél; 
c) felmondással; 
d) kizárással,  

 
7. A kizárás szabályai 
 
Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a Szövetség tagjai közül azt a tagot, aki 
jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő 
magatartást tanúsít. 
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi 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 a Közgyűléshez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az Elnökségnek 
haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A 
Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés határozatát annak 
meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 
 
8.  Kilépés esetén a tagsági jogviszony a kilépésről szóló nyilatkozat napján szűnik meg.  
 
9. Az Elnökség egyszerű többséggel hozott határozattal felmondja a tagsági jogviszonyt, ha a tag a 

tagdíjfizetésre nyitva álló határidő elteltét követően nem fizeti meg, és az Elnökség írásban – 
póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – 
felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, amely felszólítás a póthatáridőn elteltével is 
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eredménytelen maradt. 
 A felmondásról az Elnökség a soron következő Közgyűlésen tájékoztatja a tagokat. 
 

IV. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 
 
1. A Szövetség döntéshozó, illetve ügyvezető szervének határozatának meghozatalakor nem 

szavazhat az,  

 a)  akit vagy akinek közeli hozzátartozóját a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít 

vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; 

 b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

 c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

 d)  akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 

alapítója; 

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

 f)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  

 
Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 
2. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles a Szövetséget előzetesen 

tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 

A) A közgyűlés 
 
1. A Szövetség döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a Szövetség természetes és jogi személy tagok 

képviselőinek összességéből áll, és amely a Szövetséget érintő minden kérdésben dönthet. A pártoló 
tagok tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen. 

 
2. A Közgyűlést évente legalább egyszer – minden év május 20. napjáig – igazolható módon össze kell 

hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A meghívón fel kell tüntetni az egyesület 
nevét és székhelyét is. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze a tagnyilvántartásban szereplő tagok, 
pártfogó tagok előzetes írásbeli – akár visszaigazolható e-mail útján – igazolható módon történő – 
értesítésével, illetve a meghívót a Szövetség honlapján is közzé kell tenni. A Közgyűlést elsődlegesen 
az egyesület székhelyére kell összehívni, amennyiben a Közgyűlést ettől eltérően más helyszínre 
hívják össze, erre a meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét. A meghívót a tagoknak a tervezett 
időpontot megelőzően legalább 8 naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok 
megjelölésével. 

 A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől 
vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok és az egyesület szervei a Közgyűlést összehívó 
szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. Az Elnökség 
a napirend kiegészítéséről a kérelem beérkezését követő 2 napon belül dönt, és döntéséről 
egyidejűleg a kérelmezőt írásban, igazolható módon (személyes kézbesítés vagy visszaigazolható 
email útján) tájékoztatja. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Közgyűlést összehívó szerv 
vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A napirendi pontok 
kiegészítéséről, a megtárgyalandó indítványokról egyidejűleg az Elnökség a tagokat írásban, 
igazolható módon (személyes kézbesítés vagy visszaigazolható email útján) tájékoztatja.  
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 Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha 
az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 
megtartásához. 

 A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirendben szereplő kérdésekről lehet határozni, kivéve, 
ha a közgyűlésen minden szavazásra jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 
tárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

3. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Ha egy tag vagy alapító 
valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 
A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell 
tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes és tájékoztatni kell a 
tagokat, pártoló tagokat a távolmaradás – következő bekezdés szerinti – következményeiről.  
A 30 napon belül megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban közölt napirendi pontok körében a 
jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes.   
A Közgyűlés ülései nyilvánosak.  
A Közgyűlést az elnök nyitja meg. A Közgyűlés napirendjének első pontja a Közgyűlés 
tisztségviselőinek megválasztása. A közgyűlés tisztségviselőire a tagok tesznek javaslatot a közgyűlés 
megnyitását követően. 

A közgyűlés tisztségviselői: 

- levezető elnök 
- két fő szavazatszámláló 
- jegyzőkönyvvezető 
- 2 fő jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
4. A Közgyűlésen valamennyi tag egy szavazattal rendelkezik. A Közgyűlés a határozatait a jelenlévő 

Szövetségi tagok egyszerű szótöbbségével (50%+1 szavazat), nyílt szavazással hozza. Az alapszabály 

módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata, az egyesület 

céljának módosításához, a megszűnésről szóló döntés meghozatalához a szavazásra jogosult tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

A Közgyűlésen jelenlévő Szövetségi tagok 50%+1 szavazata szükséges az Elnökségi tagok, illetve a 
Felügyelő Bizottság megválasztásához és visszahívásához és a Szövetség átalakulásának 
kimondásához.  

 
5. A vezető tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt 

kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül 
valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt 
két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás 
győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. 

 Titkos szavazás esetén a levezető elnök osztja ki a szavazólapokat, és a határozatban részt vevő 

tagok rávezetik a szavazatukat a szavazásra bocsátott kérdésben. A kitöltött szavazólapokat a 

szavazatszámlálók gyűjtik össze, a szavazatokat összesítik, és közlik a Közgyűlés levezető elnökével, 

aki kihirdeti a szavazás eredményét.  

 
6. Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

● az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása; 
● az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak titkos szavazással való megválasztása, illetve 

visszahívása; 
● az Elnökség által előterjesztett éves költségvetés elfogadása, a megelőző évi költségvetés 

felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása; 
● az Elnökség munkájáról szóló éves beszámoló elfogadása, a következő időszak teendőinek, 
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feladatainak (munkaterv és stratégia) meghatározása; 
● a Szövetségi tagdíj megállapítása, megváltoztatása; 
● az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása; 
● a Szövetség más civil szervezettel való egyesülésének, szétválásának elhatározása; 
● a Szövetség megszűnésének elhatározása. 
● azon szerződések jóváhagyása, amelyeket az egyesület a tagjával, vezető tisztségviselőjével, 

illetve ezek hozzátartozójával köt, 

7. A Közgyűlés lehet rendes, vagy rendkívüli: 
● a rendes közgyűlést az Elnökségnek évenként legalább egy alkalommal kötelező összehívnia; 
● rendkívüli közgyűlést kell összehívni az Elnökségnek,  

- ha a Szövetségi tagok legalább 1/3 része az ok megjelölésével kezdeményezi azt,  

- ha kizárás esetén legalább 3 tag, vagy a kizárt tag az ok megjelölésével kéri,  

- ha az Elnökség azt indokoltnak tartja 

- az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

- az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

- az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
 
8.. A Közgyűlésről hangfelvétel készül, amely alapján a jegyzőkönyv tartalmazza a Közgyűlésen 

elhangzott legfontosabb felszólalásokat és a meghozott határozatokat. Az Elnök gondoskodik a 
jegyzőkönyv a tagság részére elektronikus úton történő megküldéséről. Akit a jegyzőkönyvben 
foglaltakat érintenek, a jegyzőkönyv számított 8 napon belül változtatási kérelemmel élhet, 
amennyiben a jegyzőkönyvbe lejegyzésre került felszólalás nem pontos. A jegyzőkönyvet a 
Közgyűlés levezető elnöke írja alá és a Közgyűlésen megválasztott két tag hitelesíti aláírásával. A 
jegyzőkönyvet a Közgyűlés megalakulásakor a jegyzőkönyv vezetőjének megválasztott személy 
vezeti. A Közgyűlés jegyzőkönyveit a jegyzőkönyvvezető is aláírja. A jegyzőkönyvvezető köteles 
összeszámolni a nyilvánosan leadott szavazatokat, illetve titkos szavazás esetén ő a Közgyűlésen 
megválasztandó háromtagú szavazóbizottság elnöke.  
A Közgyűlést levezető elnök a Közgyűlés által hozott határozatokat köteles aláírásával ellátva 
haladéktalanul bejegyezni a Határozatok Könyve elnevezésű nyilvántartásba, amelyben rögzíteni 
kell a meghozott döntés tartalmát és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. 
A Határozatok Könyvében a döntéseket évente egytől emelkedő sorszámmal kell ellátni, 
feltüntetve a határozat meghozatala időpontját is. A Határozatok Könyvébe történt bejegyzést a 
jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti.  
 

9.  A közgyűlési határozatokat, továbbá az alapszabályt és az alapszabály módosítását a Szövetség 
honlapján (www.fesz.org) kell nyilvánosságra hozni. A honlapon a határozatot annak meghozatalát 
követő első munkanapon kell közzétenni, 15 nap időtartamra. A közgyűlés határozatát a 
közgyűlésen szóban ki kell hirdetni, továbbá amennyiben az konkrét személyre rendelkezést 
tartalmaz, a határozat meghozatalától számított 15 napon belül az érintett személlyel írásban – 
ajánlott levélben – közvetlenül is közölni kell. 
 

B) Az Elnökség 
 
1. A Szövetség ügyvezető szerve a 3 tagú Elnökség, amelynek tagjai a Szövetség vezető tisztségviselői, 

akik társelnökként látják el megbízatásukat. Az Elnökség két Közgyűlés között irányítja és szervezi 
a Szövetség tevékenységét. 

 
2. Az Elnökség tagjainak megbízatása két évre szól. 
 
3. Nem lehet vezető tisztségviselő az,  

- nem nagykorú, 

-  akinek cselekvőképességét a tevékenység ellátásához szükséges körben korlátozták, 
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- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

- akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 

megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

- akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban megszabott 

időtartamig. 

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - 

annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 

vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte. 

 
4. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés titkos választáson 50%+1 szavazat szótöbbséggel bármikor 

visszahívhatja. 
Megszűnik az elnökségi tagság  

- a megbízatás lejártával,  

- visszahívással,  

- a vezető tisztségviselő halálával, 

- vezető tisztségviselő lemondásával,  

- vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő korlátozásával; 

- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

amely esetekben az Elnökség köteles 30 napon belül Közgyűlést összehívni az új elnökségi tag 
megválasztása érdekében. Az időközben választott új Elnökségi tag megbízatása a már hivatalban 
lévő Elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól. 
Az Elnökség tagja a megbízatásáról az Elnökség másik tagjához vagy a Közgyűléshez címzett 
nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy 
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik 
hatályossá. 
Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon legalább két tagja jelen van. Határozatképtelenség 
esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni, amely ülés szintén csak 
akkor határozatképes, ha azon legalább 2 Elnökségi tag jelen van.  

 
6. Az Elnökség feladatai: 

● a Szövetség napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 
meghozatala; 

● döntés a tagfelvételről és a tag kizárásáról; 
● a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
● az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 
● az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
● a Szövetség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 

megválasztásának előkészítése; 
● a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
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● az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
● részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
● a tagság nyilvántartása; 
● a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
● a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
● a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;  
● gondoskodik valamennyi közgyűlési határozatnak a Szövetség honlapján történő 

megjelenéséről a határozat meghozatalától számított három munkanapon belül; 
● biztosítja a Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, vagyis az éves elnöki 

beszámolókba, az éves beszámolókba, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való 
betekintést a Szövetség tagjai részére, 

● szervezi a Szövetségi munkát és gondoskodik a tagság aktivitásáról 
● a jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik; 
● gondoskodik a közgyűlési és elnökségi határozatoknak az érintettekkel való egyeztetéséről és 

közléséről; 
● dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 
● a Szövetség közgyűlésének határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető 

szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számaránya megállapítható. 
 

6. Az Elnökség egyebekben maga állapítja meg ügyrendi szabályzatát a jelen alapszabály és a 
vonatkozó jogszabályok keretei között. 

 
7. Az Elnökség a tagjai közül nyílt szavazással választja meg az Elnököt.  
 
8. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést, határozatait nyílt 

szavazással, szótöbbséggel hozza meg azzal, hogy ha az ülésen két tagja van jelen, a határozati 
javaslat elfogadásához egyhangú döntés szükséges. Az ülések nyilvánosak. Az elnökségi ülést az 
Elnök hívja össze valamennyi Elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a 
tervezett időpontot megelőzően legalább 8 naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok 
pontos megjelölésével. Az elnökség határozatát az ülésen szóban ki kell hirdetni, továbbá 
amennyiben az konkrét személyre rendelkezést tartalmaz, a határozat meghozatalától számított 15 
napon belül az érintett személlyel írásban – ajánlott levélben – közvetlenül is közölni kell. 

 
D) Felügyelő bizottság 

 
1. A Szövetség 3 tagú Felügyelő Bizottságát a Közgyűlés titkos szavazással három év időtartamra 

választja. A felügyelő bizottság tagjai közül maga választja az elnökét. 
 
2. A felügyelő bizottság évenként legalább egy ülést tart. Üléseit az elnök hívja össze írásos 

meghívóval, mely tartalmazza az ülés napirendjét. Az ülés határozatképes, ha az elnök és egy tag 
jelen van. A felügyelő bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza, a határozathozatalhoz két 
egybehangzó szavazat szükséges. A felügyelő bizottság társadalmi munkában látja el feladatát, de 
a munkája során felmerülő költségeket a Szövetség megtéríti. 

 
3. A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a 

vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 

 
4. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
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● a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 
döntését teszi szükségessé;  

● a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.  
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől 
számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető 
szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés 
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles 
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
 

5. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság 

tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy 

akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a. az Elnökség tagja, 

b. a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp 

nem rendelkezik,  

c. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásában részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve  

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

e. akivel szemben az Ectv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn. 
 

E) Ügyvezető titkár 
 

1. A Szövetség munkaszervezetét az Ügyvezető titkár irányítja. Az Ügyvezető titkár kijelöléséről az 

Elnökség határoz, tevékenységét munkaviszonyban látja el, munka- és feladatkörét az Elnökség 

határozza meg, felette a munkáltatói jogokat az Elnökség által kijelölt társelnök gyakorolja. 

 

2. Az Ügyvezető titkár ellátja a Szövetség működésével kapcsolatos döntéselőkészítő, nyilvántartási, 

végrehajtó és adminisztratív feladatokat, így különösen az Elnökség feladatkörébe tartozó ügyek 

előkészítését és a döntések végrehajtását, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Szövetség 

munkavállalói felett, önállóan és általános terjedelemben képviseli a Szövetséget. 

 

3. Az Ügyvezető titkárra a vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 

irányadóak. 

 
V. A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSE, ÜGYVITELE 

 
1. A Szövetség a bíróság által történő nyilvántartásba vétellel jön létre. 
 
2. A Szövetség a civil szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok 

előírásainak megfelelő rend szerint éves pénzügyi terv alapján működik. 
 
3. A Szövetség céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében gazdasági-

vállalkozási tevékenységet folytathat, azonban gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak 
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A Szövetség az 
egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 
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A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen Alapszabályban 
meghatározott tevékenységére fordítja. 
A Szövetség a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség 
befektetési tevékenységet nem végez. 
A Szövetség tagjai a Közgyűlés által előírt tagdíj megfizetésén túl a Szövetség tartozásaiért saját 
vagyonukkal nem felelnek. 

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

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
5. A Szövetség működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést. 
 
6. A Szövetség ügyvitele 
 Elektronikus nyilvántartásban kell rögzíteni a Szövetséghez beérkező kérelmeket, a Közgyűlésről 

készített jegyzőkönyveket, valamint mindazokat az anyagokat, amelyekről az alapszabály, 
jogszabály, a Közgyűlés vagy az Elnökség így rendelkezik. A nyilvántartásért az Elnökség által 
kijelölt személy a felelős.  

 
7. A Szövetség ügyvezető szervének és döntéshozó szervének ülése személyes részvétel helyett 

elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is lefolytatható.  
 Az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközök:  
konferenciatelefon 
videotelefon (Skype, ZOOM, egyéb alkalmazás)  

 
Az ülés abban az esetben folytatható le elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével, ha a 
kezdeményező tag vagy képviselője írásban, visszaigazolható email útján maga kéri a kommunikációs 
eszköz alkalmazását, és egyidejűleg megadja a pontos címét, illetve ha - a kizárólag a távollévők 
részvételével tartott ülés esetében - valamennyi részvételre jogosult rendelkezik alkalmas eszközzel és 
kapcsolattal, és a tagok azonosítása, valamint a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes 
kommunikáció folyamatosan biztosított és megfelelő színvonalú. 
Kizárólag távollévők részvételével csak az Elnökség ülését lehet megtartani. Ha az ülést kizárólag 
távollévők részvételével kívánják lefolytatni, erről a meghívóban a részvételre jogosultakat tájékoztatni 
kell. A részvételre jogosultak a meghívó kézhezvételétől számított 5 napon belül írásban tiltakozást 
nyújthatnak be az Elnökséghez az ülés hírközlő eszközök igénybevételével történő megtartása ellen. 
Ebben az esetben a tagok személyes részvételével tartandó ülését a IV.B.8. pontban meghatározott 
módon össze kell hívni.  
A tagok azonosítása konferencia- és a videotelefon esetén személyes bejelentkezés (hang, kép) alapján 
a név és a képviselt szervezet nevének érthető közlésével történik. 
 
8.  Írásbeli határozathozatal 
 
8.1. A Szövetség ügyvezető és döntéshozó szerve az Elnökség kezdeményezésére ülés tartása nélkül 
határozhat a hatáskörébe tartozó kérdésekben azzal, hogy nem lehet ülés tartása nélkül dönteni 

- az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról 

- a tag kizárásáról 

- a Szövetség megszűnéséről 

- a vezető tisztségviselők megválasztásáról és visszahívásáról. 
 
8.2. A részvételre jogosultak a meghívó kézhezvételétől számított 5 napon belül írásban tiltakozást 
nyújthatnak be az Elnökséghez írásbeli határozathozatal ellen. Ebben az esetben az Elnökség ülését 
vagy a közgyűlést a IV.A.2. pontban, illetve a IV.B.8. pontban meghatározott módon össze kell hívni. 
 
8.3. A határozati javaslatot írásban, igazolható módon kell eljuttatni a tag részére az általa 
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meghatározott levelezési címre (postai vagy elektronikus cím). A szavazásra felhívó küldemény 
tartalmazza: 
- a határozati javaslatot 
- a szavazat leadásának, visszaküldésének határidejét, a leadás helyét, illetve módját. 
 
A határozati javaslatot olyan részletességgel kell megfogalmazni, hogy a tag kellően megalapozott 
döntést hozhasson. A határozati javaslatra vonatkozó szavazat leadásának, visszaküldésének 
határidejét oly módon kell meghatározni, hogy kellő idő álljon a tag rendelkezésére az álláspontja 
kialakításához. 
 
8.4. A határozati javaslat akkor tekintendő elfogadottnak, ha a szavazásra jogosultak több mint fele 
érvényes, a határozati javaslattal egyetértő (IGEN) szavazatot adott le a határozati javaslat 
visszaküldésére nyitva álló határidő elteltét követő 5. napig.  
 
8.5. A szavazás eredményét az Elnökségnek a határozati javaslatban megjelölt tagja állapítja meg. A 
határozathozatal napja határidő utolsó napja, de ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, az utolsó 
szavazat leadásának napja. 
 
8.6. A határozatot a IV.A.9. pontban, illetve a IV.B.8 pontban meghatározott módon ki kell közölni az 
érintettekkel. 
 

VI. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 
 
1. A Szövetség működésének nyilvánossága 

A Szövetség működése során keletkezett iratokat bárki megtekintheti. Az iratok megtekintésére 
vonatkozó igényt az Elnökség felé kell bejelenteni, aki a kérelemnek, annak kézhezvételétől 
számított 15 napon belül köteles eleget tenni, figyelemmel kell lennie azonban a személyiségi 
jogokra és az adatvédelemre. 
A Közgyűlésekre és elnökségi ülésekre vonatkozó meghívókat – amelyek tartalmazzák a napirendi 
pontokat is – közzé kell tenni a Szövetség honlapján legalább 15 nappal a Közgyűlést, illetve 8 nappal 
az Elnökségi ülést megelőzően.   
A Szövetség működésének nyilvánosságát biztosítják továbbá – a jelen alapszabály más pontjaiban 
foglalt – a Közgyűlés, illetve az Elnökségi ülések nyilvánosságára, a határozatok nyilvántartására, 
közlésére és nyilvánosságára vonatkozó rendelkezések is. 

 
2. A Szövetség szolgáltatásai igénybevétele módjának nyilvánossága 

A Szövetség céljaihoz és közhasznú tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét 
bárki kérelmezheti. 
A Szövetség szolgáltatásai igénybevétele lehetőségének közléséről, nyilvánosságra hozataláról az 
Elnökség köteles gondoskodni. A Szövetség működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, 
beszámolói közlésének nyilvánosságát hirdetmény közzétételével biztosítja – az azokra vonatkozó 
igénybejelentés, jelentkezés határidejének, határnapjának lejárta előtt legalább egy hónappal –a 
Szövetség honlapján. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmeket az Elnökség – az igény, 
jelentkezés beadására megállapított határidő vagy határnap lejártát követő – 30 napon belül bírálja 
el, ezt követően 5 napon belül nyilvánosságra hozza döntését a Szövetség honlapján történő 15 nap 
időtartamban való közzététel útján. Azoknak a személyeknek azonban, akik az Elnökség döntése 
alapján a szolgáltatás igénybevételére jogosulttá válnak, ezen döntést annak meghozatalától 
számított 15 napon belül ajánlott levélben közvetlenül is meg kell küldeni. 

 
3. A Szövetség beszámolói közlésének nyilvánossága 
 

A Szövetség működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint 
beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és a Szövetség honlapján tájékoztatja a 
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nyilvánosságot.  
 

VII. A SZÖVETSÉG VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 
 
  1. A Szövetség bevételei: 

a) tagdíj; 
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 
c) a költségvetési támogatás: 
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből 
juttatott támogatás; 
cc) az Európai Unió költségvetéséből, alapjaiból, vagy más államtól, nemzetközi szervezettől 
származó támogatás; 
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt 
összege; 
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; 
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 
f) amennyiben a Szövetség befektetési tevékenységet folytat, az ebből származó bevétel; 
g) egyéb bevétel. 
 
2. Az egyesület tartozásaiért kizárólag a Szövetség vagyonával felel, a tag – a tagdíj összegén felül  
saját vagyonával nem. 
 
3. A Szövetség költségei, ráfordításai (kiadásai) 

a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó 
költségek; 
c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció 
költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez 
használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 
d) egyéb költség.  
 

4. A Szövetség bevételeit az VIII./1. pont szerinti részletezésben, költségeit és ráfordításait 

(kiadásait) az VIII./3. pont szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja 

nyilván. A Szövetség VIII./3. c) és d) pontja szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél 

szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység, továbbá közhasznú jogállás esetén a 

közhasznú tevékenység között az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) 

arányában kell évente megosztani. 

 

5.  A Szövetség az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli 

szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással 

való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét 

és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az egyesület, mint közhasznú szervezet által 

nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

 

6. A tagdíj megállapításának elveit, összegét, befizetésének módját a Közgyűlés a 

tagdíjszabályzatban határozza meg. A tagdíjszabályzat az alapszabály melléklete, módosítása az 

alapszabály módosítását nem igényli. A tagok tagdíjbefizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz 

kapcsolódó nyilvántartást vezet. 
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VIII. ÉVES BESZÁMOLÓ, KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 

 

1. A Szövetség a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával (december 31.), illetve a megszűnés 
napjával mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint készít beszámolót. 

2. A Szövetség beszámolója tartalmazza: 
a) a mérleget (egyszerűsített mérleget), 
b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést), 
c) a kiegészítő mellékletet. 

 
3. A Szövetség köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A 
közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, 
ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás 
megállapításához szükséges, az Ectv. 32. § szerinti adatokat, mutatókat. 
 
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a 
közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását. 
 

4. A Szövetség a Közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - 
kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának 
elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év 
mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (tárgyévet követő év május 31-ig) - a civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
törvényben meghatározott módon - letétbe helyezi és közzéteszi, kötelező könyvvizsgálat esetén 
ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót 
felülvizsgálta. 
 
5. A Szövetség a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet adatainak lekérdezését a Civil 
Információs Portál számára lehetővé teszi. A Szövetség beszámolójába bárki betekinthet, illetve 
abból saját költségére másolatot készíthet. 

6. A Szövetség a beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a honlapján is elhelyezi. A 
Szövetség a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a 
közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 
 

IX. KÉPVISELET 
 
A Szövetséget a Társelnökök és az Ügyvezető Titkár önállóan képviselik. 
 

X. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 
 
Az egyesület megszűnésére a Ptk. 3:48. § (1) bekezdése, a 3:83. §-a és 3:84 §-a irányadó. 
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XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 2011. évi CLXXV. 

törvény (Ectv)  rendelkezései irányadóak. 

Igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetű alapszabály szövege megfelel az alapszabály korábbi 
módosításai alapján hatályos tartalmának. (A 2020. október 14-én elfogadott módosításokat vastag 
dőlt betűs szedés, a törlést áthúzás jelzi.) 
 
Budapest, 2020. október 14. 
 


