
Alapszabály 
  

 A 2016. február 16-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes 
szerkezetben, 

Továbbá a 2019. december 12-én, a közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes 
szerkezetben. 

 
1. A társadalmi szervezet elnevezése, székhelye, jogállása 

 
1.1./ A társadalmi szervezet elnevezése: Magyar Bútor és Faipari Szövetség 

 
A Szövetség Bútorvállalkozók Országos Szövetsége elnevezéssel alakult 1990. november 
27-én az 1989. évi II. törvény rendelkezései szerint. A szövetség tagja lehet valamennyi, az 
érdekeit képviselő érdekképviseleti szervezetnek. A Szövetség az alapszabályát - a 2016. 
február 16-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal - a 2013. évi V. törvény „a 
Polgári Törvénykönyvről” hatálya alá helyezte.  
 
1.2./ Nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 3268 (A bejegyző végzés száma: Pk.64809) 
 
1.3./ A Szövetség székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 1. emelet 116. 
 
1.4./ Rövidített neve: Bútorszövetség 
 

2. A Szövetség célja, feladatköre 
 

2.1./ A Szövetség célja, hogy 
 összefogja a bútor, asztalos - és faipari területen működő gyártó és kereskedelmi 

tevékenységet folytató gazdálkodó szervezeteket és egyéni vállalkozásokat, beleértve 
az e tevékenységhez kapcsolódó kutatás-fejlesztési, tervezési, oktatási, 
minőségbiztosítással összefüggő, és egyéb feladatokat ellátó gazdálkodó 
szervezeteket, intézményeket és intézeteket,  

 a tagok érdekeit szakmai és gazdasági szempontból egyeztesse és képviselje, 
 tevékenységével elősegítse a szabad vállalkozást, 
 szakmai szinten kezdeményezzen, létesítsen és fenntartson kül -és belföldi szakmai és 

gazdasági érdekképviseleti kapcsolatokat. 
 
2.2./ A Szövetség feladatköre: 
 
A szakterületén ellátja az érdekképviseleti, az érdekegyeztető, érdekközvetítő és 
kapcsolattartó feladatokat a következők szerint: 
 

 Kezdeményezi, koordinálja és szervezi tagjai összehangolt fellépését mindazon 
kérdésekben, amelyek a szakterület jó hírneve, és a vállalkozók érdekeinek érvényre 
juttatása körében bármely téren felmerül. 

 
 Tagjai összehangolt véleménye alapján állást foglal a szakmai vállalkozásokat érintő 

döntések és szabályozók tervezeteivel kapcsolatban.  



Állásfoglalását közvetíti a gazdaságirányítási és társadalmi szervezetek felé.  
 
 Figyelemmel kíséri a szakmai vállalkozásokra vonatkozó jogszabályok gyakorlati 

érvényesülését és az illetékes gazdaságirányítási, valamint más érdekképviseleti 
szerveknél kezdeményezi a vállalkozásokat nehezítő szabályozók, intézkedések 
felülvizsgálatát és módosítását. 

 
 Részt vesz a gazdasági és vállalkozás-átalakítási intézkedések kidolgozásában. 

 
 Kidolgozza és karbantartja a szakmára jellemző etikai normákat, ügyel ezek 

betartására és fellép az általánosan elfogadott normáktól eltérő vállalkozói 
magatartással szemben. 
Ezzel összefüggésben etikai bizottságot működtet. 

 
 Segíti a tagjai és egyéb vállalkozók közötti együttműködést. 

 
 A vállalkozások szakmai kérdéseit érintő általános feltételek, ajánlások, útmutatók, 

közreadásával segíti a tagok tevékenységét. 
 

 Információs, egyeztető és döntés-előkészítési együttműködést épít ki és tart fenn az 
állami társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, valamint más érdekcsoportokkal, 
amennyiben a tagok érdekeinek érvényre juttatása azt indokolttá és szükségessé 
teszi. 

 
 Ellátja - a szükséges mértékben - a munkáltatói érdekképviseletet. E 

tevékenységében együttműködik az ilyen célra alakuló országos és helyi munkaadói, 
valamint illetékes munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel. 

 
 A nemzetközi gazdasági kapcsolatok létrehozása és fenntartása érdekében: 

 segítséget nyújt tagjainak külgazdasági kapcsolataik fejlesztéséhez, relációs 
szakmai információk beszerzésével, szakmai napok megrendezésével, szakmai 
delegációk szervezésével és fogadásával hozzájárul a paci ismeretek 
bővítéséhez, 

 kapcsolatot tart külföldi szakmai és kamarai szervezetekkel, amelyekkel 
kölcsönösségen alapuló megállapodások keretében segíti a vállalatközi 
közvetlen kapcsolatok alakítását és bővítését, 

 nemzetközi szövetségekben és fórumokon képviseli a szakterületen 
tevékenykedő tagokat, 

 közreműködik a szakmai vegyes bizottságok munkájában. 
 

 Folyamatosan tájékoztatja tagjait a távlati és időszerű általános gazdasági fejlesztési 
célokról, gazdaságpolitikai elgondolásokról. 

 
 Elősegíti a szakmai, műszaki fejlődés megismerését és elterjesztését, ennek 

érdekében továbbképzést, szakmai oktatásokat szervez. 
 



 Szakmai sajtó- és propagandamunkát végez a szakterületen tevékenykedő tagok 
munkájának segítésére. 
 

 Tagjai közti vitás ügyek rendezésében felkérésre békéltető, jószolgálati feladatokat 
lát el. 

 
3. A Szövetség tagjai, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagfelvétel módja 

 
 
3.1./ A tag: 
 

A Szövetség tagja lehet minden olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, 
szövetkezet, egyéni cég, oktatási intézmény, vagy költségvetési szerv és más egyéb 
jogi személy, aki/amely a szakma területén magyarországi székhellyel fejti ki 
tevékenységét, aki/amely az Alapszabály rendelkezéseivel egyetért, a Szövetség 
munkájában közreműködik, vállalja a Szövetség közgyűlése által a tagok 
együttműködése és piaci magatartása tekintetében elfogadott etikai normák 
betartását, és eleget tesz az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeknek. 
 
A tagok cégszerűen aláírt tagfelvételi kérelmükben nyilatkoznak arról, hogy ismerik és 
önmagukra nézve kötelezőnek fogadják el a Szövetség Alapszabályában részükre 
előírt jogokat és kötelezettségeket, a tagdíj megfizetését vállalják. A tagfelvételi 
kérelemben meg kell jelölni az egyesület azon két - legalább egyéves tagsági 
jogviszonnyal rendelkező - tagját is, aki a kérelmet támogatja. A tagfelvételi 
kérelemről az elnökség a legközelebbi ülésén határoz. A tagsági jogviszony az 
elnökségi ülés időpontjától kezdve jön létre. 

 
A tagfelvételi kérelmet el lehet utasítani, ha a kérelmezőt, a tagsággal együtt járó 
kötelezettségének ismételt, vagy súlyos megsértése miatt, a Szövetség közgyűlése 
tagjai sorából korábban kizárta és a kizárásról rendelkező határozat, illetve bírósági 
felülvizsgálat esetén az ítélet jogerőre emelkedésétől számított egy év nem telt el. 

 
A Szövetség elnöksége a tagokról tagnyilvántartást vezet. 
 
A tag joga, hogy 

a) a Szövetség tevékenységében és rendezvényein részt vehet, részesülhet 
szolgáltatásaiból, szövetségi tagságát üzleti levelezése során feltűntetheti, 

b) választhat és választható a Szövetség szerveibe, e szervekben szavazati joggal 
rendelkezik, 

c) a Szövetség valamely szervének törvénysértő határozatát - a tudomására jutástól 
számított 30 napon belül- a bíróság előtt megtámadhatja. 

 
Amennyiben a rendes tag jogi személy, vagy egyéb szervezet, tagsági jogait képviselője 
útján gyakorolja. 

 
A tag kötelezettsége, hogy 



a) megtartsa az Alapszabályban, egyéb közgyűlési határozatokban a tagokra előírt 
rendelkezéseket, a közgyűlés által elfogadott etikai normákat, 

b) megfizesse a közgyűlés által megállapított tagdíjat,  
c) tudásával, személyes közreműködésével, vagy más, tőle elvárható módon vegyen 

részt a Szövetség céljainak megvalósításában, ennek keretében a közös érdekvédelmi 
fellépéshez szükséges - üzleti titkot nem sértő – információkat bocsásson a Szövetség 
rendelkezésére, 

d) tevékenysége során az együttműködés szellemét erősítse a Szövetség tagjai között. 
 
 
3.2./ A tagsági jogviszony megszűnése: 

A tagsági jogviszony megszűnik 
a) a tag felmondásával; 
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 
c) a tag kizárásával; 
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett Írásbeli nyilatkozattal 
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 

 
Megszűnik a Szövetségi tagsági jogviszony 

a) ha a jogi személyiséggel-, illetve azzal nem rendelkező tagszervezet jogutód nélkül 
megszűnik-, illetve ha az egyéni vállalkozó meghal, és annak tevékenységét az 
örökös nem folytatja, 

b) ha a tag a tagsági viszonyát a Szövetség elnökéhez eljuttatott írásbeli 
nyilatkozattal, a nyilatkozattétel naptári évének végére szóló felmondással 
megszűnteti, 

c) ha a rendes tagot a tagsággal együtt járó kötelezettségek, a pártoló tagot a vállalt 
kötelezettségének ismételt vagy súlyos megsértése miatt a Szövetség közgyűlése 
a tagjai sorából kizárja.  

d) a tagsági viszony egyesület által történő felmondására az Egyesület elnöksége 
jogosult abban az esetben, ha a tag a hozzá intézett, írásbeli, igazolhatóan a tag 
által átvett felszólításban foglalt, legalább 8 napos határidőn belül sem fizeti meg 
fennálló tagdíj-hátralékát. Az elnökség döntését e jogkörben 2/3-os többséggel 
hozhatja meg. A felmondást írásba kell foglalni és igazolható módon kézbesíteni 
kell az érintett tagnak a tagdíj-hátralék befizetésére nyitva álló határidőt 
követően. A tagsági viszony ebben az esetben a felmondási idő utolsó napján 
szűnik meg. A jelen bekezdés szerinti felmondási jog gyakorlása ellen 
fellebbezésnek nincs helye, amennyiben a tag sérelmesnek véli a döntést, jogosult 
azzal szemben a kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül bírósághoz 
fordulni. 
 

A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát, vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 
ismételten sértő magatartása esetén az elnökség - bármely egyesületi tag vagy egyesületi 
szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le az alábbi eljárási 
szabályok megtartása mellett. 
 
Amennyiben a Tag a tagsági viszonyból származó kötelezettségeit megszegi, vele szemben az 



Egyesület a kizárás szabályai szerint járhat el. 
 
A fegyelmi jogkör gyakorlója az Egyesület elnöksége, döntését e jogkörben 2/3-os többséggel 
hozhatja meg. 
 
A kötelezettségszegés kapcsán az általános, tehát az elkövetés napjától számított - szubjektív 
15 napos és objektív 90 napos - határidőn belül indíthat eljárást, annak írásbeli 
elrendelésével. Az elrendelésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 nap áll a Tag 
rendelkezésére, hogy írásbeli észrevételeit a fegyelmi jogkör gyakorlójához eljuttassa, 
amelyben jogosult bizonyítási indítványokat előterjeszteni, esetleges személyes 
meghallgatását kérni. Az észrevételek elbírálására a fegyelmi jogkör gyakorlójának 3 nap áll 
rendelkezésére. 
 
Az eljárás alá vont Taggal, a meghallgatás alkalmával közölni kell a tényálláshoz kapcsolódó 
megállapításokat és bizonyítékokat. Módot kell adni számára, hogy azokra észrevételeket 
tehessen, bizonyítási indítványokat terjeszthessen elő. Amennyiben e bizonyítási 
indítványokat nem fogadták el, az eljárást befejező döntésben erre külön ki kell térni. 
 
Amennyiben az eljárás során tanú, vagy szakértő meghallgatására kerül sor, ezt az eljárás alá 
vont Tag jelenlétében kell megtartani, kivéve a ki nem mentett távolmaradás esetét. A 
tanúkat figyelmeztetni kell igazmondási kötelezettségükre, ezt követően pedig egyenként 
kell őket meghallgatni. A tanúnyilatkozatok közötti ellentmondás esetén szembesítésnek van 
helye, aminek eredményét a jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az eljárás alá vont Tag minden 
egyéb bizonyítási cselekménynél is jelen lehet. Minden eljárási cselekményről jegyzőkönyvet 
kell felvenni. Az eljárás alá vont Tag részére minden Tag ugyanazon kötelezettségszegés 
miatt együttesen kerül eljárás alá, az ügyüket egyesíteni is lehet. 
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni, indokolással kell ellátni, és az írásba 
foglalt határozatot igazolható módon kell vele közölni; 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 fegyelmi jogkör gyakorlója köteles gondoskodni arról, hogy a jogerős döntést az Egyesület 
mindazon szervei kézhez kapják, akiknek a döntés alapján intézkedniük kell arról is, hogy a 
végrehajtás megtörténjen. 
A határozattal szemben a tag annak kézhezvételétől számított 30 napon belül bírósághoz 
fordulhat.   
 
 
 

4./ A Szövetség közgyűlése 
 

4.1./ A Szövetség legfőbb testületi szerve a Szövetség tagjaiból álló közgyűlés. 
 
A közgyűlés hatáskörébe tartozik 
a) az alapszabály módosítása,· 
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,· 
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,· 
d) az éves költségvetés elfogadása,· 



e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről 
szóló jelentésének- elfogadása,· 
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 
egyesülettel munkaviszonyban áll,· 
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,· 
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági 
tagok, vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 
döntés, 
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk, és díjazásuk megállapítása,· 
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása,· és 
k) a végelszámoló kijelölése. 
 
4.2./ A közgyűlés összehívása: 
 
A közgyűlés összehívására az elnök útján az elnökség jogosult a 4.6. pontban foglaltak 
szerint. A Szövetség évente egyszer rendes közgyűlést tart az Egyesület székhelyén. Minden 
évben a rendes közgyűlés napirendjére fel kell venni a 4.1. b) c) d) e) pont szerinti 
kérdéseket. 
Az elnökség, valamint az ellenőrző -és etikai bizottság tagjainak megválasztása céljából 
háromévenként tisztújító közgyűlést kell összehívni. Minden egyéb - Alapszabályban előírt 

- esetben rendkívüli közgyűlést kell összehívni. 
 
A közgyűlést, az összehívására irányuló kérelemnek a Szövetség elnökségéhez történő 
beérkezését követő 30 napon belül akkor is össze kell hívni: 

 ha azt legalább a tagok egy tizede - az ok és a cél megjelölésével - írásban kéri, 
 ha azt az ellenőrző bizottság indítványozza, 
 ha azt a bíróság elrendeli. 

 
Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,· 
vagy 
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
A fentiek szerint kötelezően összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot 
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az egyesület 
megszüntetéséről dönteni.  
 
4.3./ A közgyűlés meghívójának anyagai, napirendje: 
 
A közgyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni, írásbeli meghívó kiküldésével és 
annak igazolható módon történő kézbesítésévei, ami lehet tértivevényes levél, vagy 
visszaigazolható elektronikus levél. A meghívók elküldése és a közgyűlés napja között 
legalább tizenöt napi időköznek kell lennie. A meghívók postai, valamint a tag kérelmére 
elektronikus úton is egyaránt kiküldhetők. 
A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell: 



a) a közgyűlés helyét és idejét, a közgyűlés határozatképtelensége esetén az egy óra 
elteltével megtartandó megismételt közgyűlés időpontját és helyét, 

b) a közgyűlés napirendi pontjait, az egyes előterjesztések írásbeli vagy szóbeli voltának 
tételes megjelölésével,  

c) az alapszabály, a költségvetés elfogadása és módosítása, az éves beszámoló 
elfogadása egyesülés, szétválás és a Szövetség megszűnése tárgykörét érintő 
határozat tárgyában készült közgyűlési előterjesztések anyagát, 

d) a távolmaradás esetleges jogkövetkezményére (a megismételt, a jelenlévők számától 
függetlenül határozatképes közgyűlés lehetőségére, ennek döntési hatáskörére, 
helyére, időpontjára és az eredetivel azonos napirendjére) vonatkozó 
figyelmeztetést, 

e) határozatot nem igénylő egyéb napirendi pontok megjelölését, 
f)  a c) pontban említett közgyűlési előterjesztések anyagát a tagoknak a közgyűlési 

meghívóval, egyéb írásos anyagokat 8 nappal korábban kell megküldeni, rendkívüli 
esetben mód van azonban az írásbeli előterjesztések helyszíni kiosztására is. 
Amennyiben a c) pont szerinti napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyag kizárólag a 
helyszínen került kiosztásra, úgy a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz arról, 
hogy az adott napirendi pontot, vagy előterjesztést tárgyalja-e, vagy a 15 napon túli, 
de 30 napon belüli időpontra összehívandó rendkívüli közgyűlés összehívását rendeli 
el, 
g) A napirend kiegészítése A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől 
számított, 8 napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó 
szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 
indokolásával.  
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy 
jogosult dönteni. 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. 
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha 
az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 
megtartásához. 
A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben 
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a 
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
 

4.4./ A közgyűlés határozatképessége: 
 
A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele 
jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés egy óra 
elteltével az eredeti napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevő küldöttek számától 
függetlenül határozatképes . 
 
Nem hozható azonban érvényes határozat a 4.1./ a), f), g), és h) pontban felsorolt 
kérdésekben, amennyiben a megismételt közgyűlésen legalább a tagok egyötöde nincs jelen. 
 



Amennyiben az eredetileg határozatképes közgyűlés a munkája során határozatképtelenné 
válik, úgy a közgyűlést határozatképtelenség miatt félbe kell szakítani és a 4.4.2. pont szerinti 
megismételt közgyűlést kell összehívni. 
 
4.5./ A közgyűlés határozathozatala: 
 
A közgyűlés a határozatait általában a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű 
szótöbbségévei hozza. A közgyűlésen minden jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagnak 
egy-egy szavazata van. A tag közgyűlési jogait kizárólag személyesen gyakorolhatja, a 
tagszervezetek pedig képviselőjük útján, az adott cég-, illetve az adott más szervezet 
képviseletére vonatkozó szabályok szerint. 
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 
határozata szükséges. 
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő 
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni 
kell. 
Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat 
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki 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. 
 
4.6./ A közgyűlés levezetése, jegyzőkönyv: 
 
A közgyűlés levezető elnöke a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén az elnökség 
közgyűlés által kiválasztott tagja. 
A szavazások általában nyílt formában történnek, de a jelenlévők egyötöde 
kezdeményezésére egyszerű szótöbbséggel a közgyűlés titkos szavazást rendelhet el.(A 
személyi kérdésekben a szavazás titkos akkor is, ha a betöltendő tisztségekre többes jelölés 
nincs) TÖRÖLVE. 
 
A közgyűlés levezető elnöke: 

a) megállapítja a közgyűlés összehívásának szabályosságát és határozatképességét, 
b) vezeti a tanácskozást, 
c) felkéri a jegyzőkönyvvezetőt a jegyzőkönyv vezetésére, 
d) a napirendi pontok megtárgyalásáról és a határozatokról felveendő jegyzőkönyv 

hitelesítésére javasol kettő jelenlévő tagot, 



e) a szavazatszámláló bizottság tagjaiként javasol legalább kettő jelenlévő tagot, 
f) elrendeli a szavazást, és a szavazatszámláló bizottság jelentésének meghallgatását 

követően kihirdeti a szavazás eredményét. 
 
A jegyzőkönyv vezetőjére, hitelesítőjére és a szavazatszámlálók személyére vonatkozó 
javaslat kérdésében a közgyűlés egyszerű többséggel nyílt szavazással dönt. 
 
A közgyűlésen megjelent tagoknak jelenléti ívet kell aláírniuk, amelyen a közgyűlés helyén és 
idején túl fel kell tüntetni a tagok (szervezet esetén a képviselő) nevét és címét. 
 
4.7./ A közgyűlésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 

a) a közgyűlés helyét és idejét, 
b) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv-

hitelesítőknek és a szavazatszámlálóknak a nevét, 
c) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat az 

indítványozó nevének a feltüntetésével, 
d) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, 

valamit a szavazástól tartózkodók számát, továbbá - amennyiben ezt indítványozzák – 
a kisebbségi véleményt, 

 
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá a megválasztott 
jegyzőkönyv-hitelesítőkkel együtt. 
 
A közgyűlés jegyzőkönyvének egy hiteles példányát, a jelenléti ívet, a közgyűlés 
összehívásáról szóló hirdetményt, vagy a meghívást igazoló más bizonylatokat az elnökség 
köteles irattárazni. 
Bármely tag a közgyűlés jegyzőkönyvéből kivonat, vagy másolat kiadását kérheti az 
elnökségtől, és az elnökség azt köteles részére 8 hivatali napon belül kiadni. 
 
A Szövetség elnöke gondoskodik arról, hogy a közgyűlési határozatot - a határozat 
tartalmának, időpontjának és hatályának feltüntetésével - a közgyűlés levezető elnöke, 
továbbá a jegyzőkönyvvezető, vagy a hitelesítők közül egy további hitelesítő aláírásával 
felvegyék a „Közgyűlési Határozatok Tárába". A Szövetség elnöke a határozatokat a 
határozat meghozatalát követő 15 napon belül a Szövetség székhelyén kifüggeszti, vagy más 
alkalmas módon közzéteszi.  
A Szövetség tagjai az egyesület irataiba és a „Közgyűlési Határozatok Tárába" a Szövetség 
székhelyén hivatali időben betekinthetnek, arról - saját költségükön - kivonat, vagy másolat 
kiadását kérhetik az elnökségtől, és az elnökség azt köteles részükre 8 munkanapon belül 
kiadni. 
 

5./ Az elnökség 
 

A Szövetség tevékenységét két közgyűlés között a közgyűlés határozatainak megfelelően az 
elnökség irányítja. Az elnökség a közgyűlés által három évre választott (ÖT) TÖRÖLVE   11 
főből áll: 10 fő elnökségi tag és 1 fő elnök  tagból álló testületi szerv. A 10 fő 6 
munkacsoport-vezetőből és 4 tagozati elnökből áll össze. 
A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani. 



 
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak - az eltiltás hatálya alatt - az ítéletben 
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
Amennyiben két közgyűlés között az elnökség tagjainak száma 3 fő alá csökken, úgy 30 
napon belül rendkívüli közgyűlést kell összehívni a hiányzó elnökségi tagok megválasztása 
céljából, egyéb esetekben a két tisztújítás között megüresedett tisztség betöltésére a 
következő rendes évi közgyűlésen kerül sor. . 

 
Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a 
döntések meghozatala; 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, 

a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
i) a tagság nyilvántartása; 
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata, és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előirt intézkedések megtétele; és 
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.  

 
Az elnökség éves munkaterv alapján működik. Szükség szerint, de legalább évente 4 
alkalommal ülésezik. Üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Állandó tanácskozási jogú 
meghívottja az főtitkár és az ellenőrző bizottság elnöke. Az elnökségi ülésre a meghívót a 
napirend közlésével a tagoknak és az állandó meghívottaknak a tervezett ülést megelőzően 
legalább 8 nappal kell írásban, tértivevényes levél vagy visszaigazolható elektronikus levél 
formájában megküldeni. Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a 
fele jelen van. Tagjainak egy-egy szavazata van. Döntéseit általában nyílt szavazással a 
jelenlévő elnökségi tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a 
javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
 
Rendkívüli ülés összehívását az elnökség bármely tagja, és az ellenőrző bizottság 
kezdeményezheti az elnöknél, akadályoztatása esetén az általános elnökhelyettesnél. 



Haladéktalanul össze kell hívni az elnökséget, ha az elnökség tagjainak legalább egyharmada 
kéri. 
 
Az elnökségi ülésekről 'a határozatokat a szavazatszámmal együtt tartalmazó emlékeztetőt 
kell készíteni, amelyet az ülést levezető elnök és a jelenlévők közül e célra megválasztott 
személy hitelesít. Bármely tag az elnökségi ülés emlékeztetőjéből kivonat, vagy másolat 
kiadását kérheti az elnökségtől és az elnökség azt köteles részére 8 hivatali napon belül 
kiadni. 
 
6./ Ellenőrző Bizottság: 
 

6.1./ A Szövetség közgyűlése választja meg három évre az ellenőrző bizottság elnökét 
és annak két tagját. Amennyiben két közgyűlés között az ellenőrző bizottság tagjainak 
száma 3 fő alá csökkent, vagy a bizottság elnöki tiszte üresedik meg, úgy 90 napon 
belül rendkívüli közgyűlést kell összehívni a hiányzó tagok megválasztása céljából. 

 
Az (felügyelőbizottság) TÖRÖLVE ellenőrző bizottság 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, 
alábbi kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető 
tisztségviselője. 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 
az, 
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 
6.2./ Az ellenőrző bizottság évente legalább kétszer ülést tart. Üléseit az elnök hívja össze és 
vezeti. Az ülésre a meghívót a napirend közlésével a tagoknak a tervezett ülést megelőzően 
legalább 8 nappal kell írásban, tértivevényes levél vagy visszaigazolható elektronikus levél 
formájában megküldeni. Az ülés akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen 
van. Tagjainak egy-egy szavazata van. Döntéseit általában nyílt szavazással, a jelenlévő tagok 
egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell 
tekinteni. Az ellenőrző bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg. 

 
6.3./ Az ellenőrző bizottság ellenőrzi a Szövetség működését és gazdálkodását. Ennek során a 
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá a Szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 
Az ellenőrző bizottság tagja az elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 
Az ellenőrző bizottság köteles az intézkedésre jogosult elnökséget, vagy a közgyűlést 
tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 



a) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése 
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult 
vezető szerv döntését teszi szükségessé, 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
Az intézkedésre jogosult elnökséget, vagy a közgyűlést az ellenőrző bizottság 
indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell 
hívni. 
E határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökség vagy a közgyűlés 
összehívására az ellenőrző bizottság is jogosult. 

 
7./ Az elnök feladatköre és a Szövetség képviseletére vonatkozó szabályok 
 
Az elnök feladata: 
 
A Szövetség elnöke a Szövetséget önállóan képviseli, két elnökségi ülés között az elnökség 
határozatainak megfelelően irányítja a Szövetség tevékenységét. 
A Szövetség elnökét a közgyűlés választja három évre. Az elnök csak magyar állampolgár 
lehet. 
A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani. 
 
Az elnök dönt mindazokban a vagyoni kérdésekben, amelyek nem tartoznak az elnökség 
vagy a közgyűlés hatáskörébe. 
A Szövetség elnöke gyakorolja az Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat. Az 
elnök a Szövetséggel megbízási viszonyban állhat, és e tisztség betöltésével kapcsolatban 
költségtérítés illeti meg. 
Az elnök díjazásának megállapítása közgyűlési hatáskör. 
 
8./ A Szövetség képviseletére vonatkozó szabályok: 
 
A Szövetség képviseletére az elnök önállóan jogosult. A Szövetség általános képviseletére az 
elnök akadályoztatása esetén két elnökségi tag együttesen jogosult. 
 
A Szövetség elnöke képviseleti jogkörét, az ügyek meghatározott csoportjára nézve a 
főtitkárra írásban átruházhatja. 
 
A bankszámla felett való rendelkezési jog a fenti képviseleti szabályok szerint gyakorolható. 
 
A Szövetség munkavállalói felett a Szövetség főtitkára gyakorolja a munkáltatói jogokat. A 
Szövetség főtitkára felett a munkaviszony létesítésével, megszűntetésével és a 
munkaszerződés módosításával kapcsolatos jogokat az elnökség, minden egyéb munkáltatói 
jogot az elnök gyakorolja. 
 
 
9./ A Szövetség gazdálkodása, a működés pénzügyi forrásai, az éves költségvetés 

és a beszámoló (mérleg) elfogadási rendje, a gazdálkodás szabályai 
 



A Szövetség vagyona elsősorban a Szövetség közgyűlése által megállapított összegű, a tagok 
által fizetett tagdíjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, 
hozzájárulásaiból képződik. 
A Szövetség elnöksége a tag kérelmére a tagdíj egyösszegű megfizetése helyett a tárgyév 
első, illetve második félévében teljesítendő részletfizetést engedélyezhet. 
 
Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 
tevékenység végzésére jogosult. 
 
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén, a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése 
után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával 
megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A 
nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az 
alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az 
alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem 
szerezheti meg. 
 

10./ A főtitkár és a Szövetség ügyintéző szervezete 
 
A Szövetség feladatai ellátására saját ügyintéző szervezettel (iroda) rendelkezik, amelynek a 
vezetését a főtitkár látja el. A főtitkár a Szövetséggel megbízási jogviszonyban álló, vezető 
állású személy, aki gyakorolja az ügyintéző szervezet dolgozói felett a munkáltatói jogokat. A 
főtitkár részletes feladatkörét az elnökség határozza meg. Az ügyintéző szervezet szervezeti 
és működési szabályairól és az iroda ügyrendjéről az elnökség jogosult rendelkezni. 
 

10./ Záró rendelkezések 
 

Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
(Az Alapszabályt az 1990. november 27-i közgyűlés fogadta el és a Fővárosi Bíróság 1991. 
január 
24-én kelt Pk.64809 számú végzésével 3268 szám alatt a társadalmi szervezetek 
nyilvántartásába vette.)TÖRÖLVE 
Budapest, 2019. december 12. 
 
Záradék: 
Jelen Alapszabály módosítást és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalást a 
Szövetség 
2019.december 19. napján tartott közgyűlése elfogadta. 
 

(Wilheim Gábor) 
  elnök 

 
A jelen okirat dőlt betűvel és aláhúzással jelzett módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt változatát készítette és ellenjegyezte, igazolva ezzel, hogy a létesítő okirat egységes 
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítok alapján hatályos 
tartalmának: 



 
Szerkesztette és ellenjegyzem 
2019. december  5.  napján,  
dr. Lékó László Ügyvéd,  
1016 Budapest, Krisztina körút 99,  
Lékó és Társa Ügyvédi Iroda,  
KASZ szám: 36064490 


