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A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG  
ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 
Az alulírott társadalmi szervezetek képviselői a mai 
napon megtartott alakuló közgyűlésen kimondjuk jelen 
társadalmi szervezetek szövetségének megalakítását, 
megállapítjuk alapszabályát, és megválasztjuk ügyintéző 
és képviseleti szervét az alábbiak szerint. 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, 
Biszexuális és Transznemű Szövetség 

1.2. Rövid neve: Magyar LMBT Szövetség 
1.3. Angol neve: Hungarian LGBT Alliance 
1.4. Székhelye: 1132 Budapest, Csanády utca 4/B. 
1.5. Működési területe: a Magyar Köztársaság egész 

területe. 
1.6. Jogállása: A szövetség jogi személyiséggel 

rendelkező, közhasznú társadalmi szervezet 
(társadalmi szervezetek szövetsége).  

2. A SZÖVETSÉG CÉLJA 

A szövetség célja a leszbikus, meleg, biszexuális és 
transznemű (továbbiakban röviden: LMBT) emberek 
jogegyenlőségének és érdekképviseletének 
előmozdítása, valamint az LMBT csoportok és 
szervezetek érdekvédelmi képviselete. A szövetség célja 
továbbá az emberi jogok védelme, a diszkrimináció és az 
előítéletek visszaszorítása, az LMBT emberek társadalmi 
befogadásának, láthatóságának növelése, öntudatának 
és identitásának erősítése. 

3. A SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGEI: 

3.1. ellátja az LMBT emberek érdekvédelmét, 
érdekképviseletét (főtevékenység); 

3.2. összefogja és koordinálja az LMBT emberekért 
tevékenykedő szervezeteket; 

3.3. tájékoztatja az LMBT közösség és a szélesebb 
társadalom tagjait a közösséget érintő kérdésekről; 

3.4. figyelemmel kíséri és véleményezi a jogalkotást; 
3.5. kutatásokat és tanulmányokat készít; 
3.6. kiadványokat készít és terjeszt; 
3.7. rendezvényeket szervez, és részt vesz más 

szervezetek rendezvényein; 
3.8. szakértői tevékenységet folytat, tanácsadást nyújt; 
3.9. képzéseket, tréninget tart; 
3.10. kampányokat szervez és bonyolít le; 
3.11. pályázatokat ír ki és ösztöndíjakat folyósít; 
3.12. közösségi teret hoz létre és működtet; 
3.13. segélyszolgálatot működtet; 
3.14. elősegíti a tagszervezetek kapacitásának 

fejlesztését, a tagszervezetek közti 
információáramlást; 

3.15. együttműködik más ernyőszervezetekkel és 
nemzetközi szervezetekkel; 

3.16. segíti az LMBT emberekért tevékenykedő új 
kezdeményezések és szervezetek megalakulását. 

3.17. A szövetség céljainak megvalósítása érdekében 
kifejtett tevékenységeit úgy valósítja meg, hogy 
kifejezetten figyelemmel van a többszörösen 
hátrányos helyzetű emberek, így az LMBT 
közösségen belül különösen a nők, romák, 
fogyatékosok, vidéken élők, idősek, fiatalok, 
transzneműek és HIV pozitívok jogaira és érdekeire. 

3.18. A szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 

4. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK 

Az szövetség a fentiekben felsorolt tevékenységei a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI. törv. 26. 
§-ában megjelölt tevékenységek közül a következőknek 
felelnek meg: 
4.1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, 

egészségügyi rehabilitációs tevékenység (1); 
4.2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak 

gondozása (2); 
4.3. tudományos tevékenység, kutatás (3); 
4.4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 

ismeretterjesztés (4); 
4.5. kulturális tevékenység (5); 
4.6. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági 

érdekképviselet (10); 
4.7. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének segítése (11); 
4.8. emberi és állampolgári jogok védelme (12); 
4.9. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, 

valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos 
tevékenység (13); 

4.10. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak 
közhasznú szervezetek által igénybe vehető – 
szolgáltatások (20); 

4.11. bűnmegelőzés és az áldozatvédelem (23). 

5. A TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE 

5.1. A szövetség alapítói azok az LMBT emberek 
érdekében tevékenykedő, jogi személyként 
bejegyzett egyesületek vagy más társadalmi 
szervezetek, amelyek kimondják a szövetség 
megalakítását és elfogadják annak alapszabályát, és 
megválasztják első tisztségviselőit. Az alapítók a 
szövetség tagjának (továbbiakban: tagszervezet) 
minősülnek. 

5.2. Az alapítókon kívül a szövetség tagszervezete lehet 
minden olyan, az LMBT emberek érdekében 
tevékenykedő, jogi személyként bejegyzett 
egyesület vagy más társadalmi szervezet, amely 
írásbeli belépési nyilatkozattal az alapszabály 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, 



 

 

és kötelezettséget vállal a szövetségi célok 
megvalósítása érdekében történő közreműködésre 
és a tagdíj megfizetésére. A tagszervezetté válás 
további feltétele, hogy a szövetség legalább egy 
tagszervezete írásban, indokolással ellátva 
előzetesen javasolja a tagfelvételt, továbbá a 
felvételi kérelmet a közgyűlés jóváhagyja.  

5.3. A szövetségi tagság megszűnik a tagszervezet 
jogutód nélküli megszűnésével, kilépésével, 
kizárással vagy törléssel. 

5.4. A szövetségből kizárható az a tagszervezet, amely 
az alapszabály rendelkezéseit vétkesen megszegi. 

5.5. A tagszervezet kizárása kérdésében a közgyűlés 
dönt. 

5.6. A kizárást megelőzően az érintettnek lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy a kizárási indítvány 
tárgyában érdemi nyilatkozatot tehessen. 

5.7. A kizárást kimondó határozatot indoklással, írásban 
kell eljuttatni a kizárt tagszervezethez. A 
tagszervezet a határozat ellen 30 napon belül a 
bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A jogorvoslat 
lehetőségéről a kizárt tagszervezetet magában a 
határozatban tájékoztatni kell. 

5.8. A kizárást kimondó határozatok indokolásának 
valósnak és okszerűnek kell lennie. 

5.9. A tagszervezet írásbeli nyilatkozatával a 
szövetségből bármikor indokolás nélkül kiléphet. A 
kilépő nyilatkozatot nem lehet visszavonni. A 
kilépést az ügyvivői testülethez kell írásban 
bejelenteni. 

5.10. Az ügyvivői testület törli a tagszervezetek közül azt, 
amely legalább 6 hónapos tagdíjelmaradását írásbeli 
felszólításra 15 napos határidő alatt nem rendezi. 

5.11. A törlést kimondó határozatot indokolni kell, a 
határozat ellen a tagszervezet 30 napon belül a 
bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A jogorvoslat 
lehetőségéről a törölt tagszervezetet magában a 
határozatban tájékoztatni kell. 

6. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

6.1. A szövetség minden tagszervezete egy szavazati 
joggal rendelkezik, és képviselője útján jogosult 
részt venni a közgyűlés munkájában, jogosult 
véleményt formálni, indítványt tenni, és a szövetség 
hivatalos irataiba betekinteni. A tagszervezet joga, 
hogy tisztségre válasszon és választható legyen. 

6.2. A szövetség tagszervezete köteles a közgyűlési 
határozattal meghatározott mértékű tagdíjat 
megfizetni, továbbá jogosult tevékenyen 
közreműködni az szövetségi célok megvalósítása 
érdekében. A tagszervezet kötelessége az 
alapszabály rendelkezéseinek betartása. 

6.3. A szövetségi tagdíj első összege 1000, azaz 
egyezer forint, amely havonta esedékes. 

6.4. Az alapító tagok és az újólag belépő tagszervezetek 
az első háromhavi tagdíjat előre esedékesen 
kötelesek befizetni. 

7. A SZÖVETSÉG VEZETŐ SZERVEI: A KÖZGYŰLÉS ÉS AZ 

ÜGYVIVŐI TESTÜLET 

7.1. A szövetség legfőbb szerve a közgyűlés. A 
közgyűlés a tagszervezetek összessége, amely a 
szövetséget érintő minden kérdésben dönthet. 

7.2. A közgyűlést az ügyvivői testület hívja össze. A 
közgyűlésre minden tagot a napirend, helyszín és 
időpont közlésével kell meghívni úgy, hogy a 
meghívók elküldése és a közgyűlés napja között 
legalább 15 napnak kell lennie. 

7.3. Évente legalább kétszer rendes közgyűlést kell 
tartani: az elsőt május 31. napjáig, a másodikat 
december 15. napjáig. 

7.4. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha:  
a) a tagszervezetek egyharmada – az ok és cél 

megjelölésével – írásban igényli; vagy 
b) az ügyvivők bármelyike azt – az ok 

megjelölésével – szükségesnek tartja; 
c) az ügyvivő visszahívását – az ok megjelölésével – 

a tagok legalább egyharmada írásban igényli; 
d) a rendkívüli közgyűlés összehívását a bíróság 

elrendeli. 
7.5. A rendkívüli közgyűlést a kezdeményezést követő 

30 napon belüli időpontra kell kitűzni. 
7.6. A közgyűlés ülései nyilvánosak. 
7.7. A közgyűlés határozatképes, ha a tagszervezetek 

képviselőinek 50%-a + 1 fő jelen van. Ha a 
közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt 
megismételt közgyűlést az eredeti napirendben 
szereplő ügyekben a határozatképtelenség miatt 
elmaradt közgyűlés időpontjánál egy órával későbbi 
időpontban, az eredetivel azonos helyszínen kell 
megtartani. A megismételt közgyűlés a jelenlévők 
számától függetlenül határozatképes. A 
tagszervezetek figyelmét az eredeti közgyűlésre 
szóló meghívóban előzetesen fel kell hívni mind a 
megismételt közgyűlés időpontjára és helyére, mind 
arra, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlevő 
tagszervezetek számától függetlenül 
határozatképes. 

7.8. A közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – 
határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt 
szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a 
szavazásra feltett kérdést ismét meg kell vitatni, és 
szavazásra kell bocsátani. Amennyiben a 
megismételt szavazásnál is szavazategyenlőség 
mutatkozik, a szavazásra bocsátott kérdést 
elvetettnek kell tekinteni. 

7.9. A közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással 
választja meg, és személyi kérdésekben titkos 
szavazással dönt. 

7.10. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
a) a tisztségviselők megválasztása és az ügyintéző 

szerv éves beszámolójának elfogadása; 
b) az alapszabály elfogadása és módosítása; 
c) a tagdíj megállapítása; 
d) a szövetség stratégiai tervének elfogadása; 



 

 

e) az éves munkaterv és költségvetési terv 
megállapítása, az éves beszámoló és a 
közhasznúsági jelentés elfogadása; 

f) az szövetség más szövetséggel való 
egyesülésének, illetőleg feloszlásának a 
kimondása; 

g) a szövetség más szervezethez való 
csatlakozásának elhatározása; 

h) új tagok felvétele; 
i) a tagok kizárása; 
j) döntés minden olyan kérdésben, amelyet 

jogszabály vagy az alapszabály a szervezet 
legfőbb szervének hatáskörébe utal; 

k) a szövetség befektetési tevékenységet a 
közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat 
alapján folytathat. 

7.11. A közgyűlésen hozott határozatokat a közgyűlés 
után 15 napon belül az ügyvivői testület köteles a 
tagszervezetekkel közölni. A tagszervezet kizárását 
kimondó határozatot írásban kell közölni. 

8. A SZÖVETSÉG ÜGYINTÉZŐ ÉS KÉPVISELETI SZERVE 

8.1. A szövetség képviseletét, ügyintézését, 
ügyvezetését ellátó szerv az ügyvivői testület.  

8.2. Az ügyvivői testületet a közgyűlés egy évre 
választja, két fő természetes személyből áll.  

8.3. Az ügyvivői testület tagja csak a tagszervezet 
természetes személy tagja lehet. Egy 
tagszervezetnek csak egy tagja választható meg az 
ügyvivői testületbe (tagszervezeti 
összeférhetetlenség). 

8.4. Jelöltet a szövetség tagszervezetei állíthatnak, egy 
tagszervezet legfeljebb a betöltetlen pozíciók 
számával megegyező számú személyt jelölhet 
ügyvivőnek. 

8.5. A szavazás alkalmával a jelöltek számától 
függetlenül egy tagszervezet legfeljebb a betöltetlen 
pozíciók számával megegyező számú igen 
szavazatot adhat le. A jelöltekre leadott igen 
szavazatok száma alapján sorrendbe állítva a, 
legtöbb, de legalább 50% igen szavazatot kapott 
jelöltek minősülnek megválasztottnak. Ha az így 
megválasztott ügyvivők tekintetében tagszervezeti 
összeférhetetlenség (8.3.) áll fenn, az adott 
tagszervezet tagjai közül csak a legtöbb szavazatot 
kapott jelölt minősül megválasztottnak, és a 
tagszervezet többi tagját a rangsorolásnál figyelmen 
kívül kell hagyni. Eredménytelen választás vagy 
szavazategyenlőség esetén a betöltetlenül maradt 
pozíciókra vonatkozóan a szavazást meg kell 
ismételni.  

8.6. A szövetség ügyvivőinek megválasztása során a 
melegek, leszbikusok, biszexuálisok és 
transzneműek, továbbá a nők és a Közép-
Magyarországon kívül élők esélyegyenlőségének 
szempontjait figyelembe kell venni, ez azonban nem 
jelenthet senki számára feltétlen előny biztosítását. 

8.7. Az ügyvivői testület feladata a szövetség operatív 
irányítása két közgyűlés között, ennek keretében a 
testület dönt minden olyan kérdésben, amely nem 
tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. 

8.8. Az ügyvivői testület évente legalább négyszer 
ülésezik. Az ülések összehívásáról az ügyvivői 
testület által kijelölt ügyvivő gondoskodik a többi 
ügyvivővel egyeztetve. Az ügyvivői testület ülései 
nyilvánosak, az ülések helyét, időpontját és 
napirendjét – azok időpontja előtt legalább 3 nappal 
– a szövetség honlapján kell közzétenni. Az ügyvivői 
testület határozatképes, ha minden tagja jelen van. 
Az ügyvivői testület egyebekben ügyrendjét, így 
működésének helyszínét, módját maga határozza 
meg. 

8.9. Az ügyvivői testület jogai gyakorlása és feladatai 
teljesítése során a közgyűlés határozatainak 
megfelelően, a tagszervezetek észrevételeinek 
figyelembe vételével köteles eljárni.  

8.10. Az ügyvivői testület döntéseit egyhangúan, nyílt 
szavazással hozza.  

8.11. Az ügyvivők a szövetséget önállóan képviselik a 
hatóságok, bíróságok és harmadik személyek felé A 
képviselők képviseleti jogkörüket eseti írásbeli 
maghatalmazással a szövetség alkalmazottjára, 
vagy valamely tagszervezeti képviselőre 
átruházhatják. 

8.12. Az ügyvivőt a közgyűlés bizalomvesztés okán 
bármikor visszahívhatja. A bizalomvesztés oka 
bármely olyan magatartás, tevés vagy nemtevés 
lehet, ami a szövetség tevékenységével 
kapcsolatos, és a szövetségre nézve a közgyűlés 
megítélése szerint hátrányos. 

8.13. Az ügyvivő visszahívását a tagszervezetek legalább 
egyharmada írásban indítványozhatja a 
közgyűlésnek. A joghatályos indítványt követően a 
közgyűlést a visszahívással nem érintett bármelyik 
ügyvivő összehívhatja. 

9. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

9.1. A szövetség felügyelő szerve a felügyelő bizottság. 
9.2. 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. 

9.3. A felügyelő bizottság tagja a közhasznú szervezet 
ügyvezető szervének ülésén tanácskozási joggal 
részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a 
létesítő okirat így rendelkezik. 

9.4. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre 
jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy 



 

 

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

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó 
tény merült fel. 

9.5. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő 
bizottság indítványára – annak megtételétől 
számított harminc napon belül – össze kell hívni. E 
határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető 
szerv összehívására a felügyelő bizottság is 
jogosult. 

9.6. 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. 

9.7. A felügyelő bizottság kéttagú, tagjait a közgyűlés 
egy évre választja meg. Megválasztásukra az 
ügyvivői testület megválasztására vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. 

9.8. A felügyelő bizottság döntéseit egyhangúan hozza. 
A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 
Összehívásáról bármely felügyelő bizottsági tag 
rendelkezhet a napirend közlésével. A felügyelő 
bizottság összehívás nélkül is határozatképes, ha 
minden tag jelen van és a napirend ellen egyik sem 
tiltakozik. A felügyelő bizottság üléséről 
jegyzőkönyvet készít. A felügyelő bizottság 
működésére egyebekben az ügyvivő testület 
működési szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. 

10. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 

10.1. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet 
részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a 
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat 
alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a 

megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél 
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 
illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

10.2. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, 
illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli 

más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp 
nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából 
részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és 
a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

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

10.3. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig 
nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be – annak megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig – vezető 
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

10.4. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt 
személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél 
is betölt.  

11. HATÁROZATOK ÉS NYILVÁNOSSÁG 

11.1. A testületi szervek döntéseit a szövetség ügyintéző 
szerve nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel 
kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, 
hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát, 
(nyílt szavazás esetén) személyét. Az ügyvivői 
testület gondoskodik a szövetség döntéseinek 
érintettekkel való közléséről, írásban, igazolható 
módon. A testületi szervek döntéseit a szövetség 
internetes honlapján (www.lmbtszovetseg.hu) hozza 
nyilvánosságra. A szövetség működésével 
kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, 
a szövetség székhelyén előre egyeztetett 
időpontban. A szövetség működésének módjáról, 
szolgáltatásai igénybe vételének módjáról, valamint 
beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és a 
honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. 

11.2. A szövetség szerveinek (közgyűlés, ügyvivői 
testület, felügyelő bizottság) üléseiről jegyzőkönyvet 
kell készíteni. A jegyzőkönyvet a tagokkal 15 napon 
belül írásban közölni kell. 

11.3. A szövetség szerveinek minden olyan rendelkezése, 
amely bárki számára jogot vagy kötelezettséget 
keletkeztet, vagy amely a közhasznú működésével 
összefüggésben hoz, határozatnak minősül. 

11.4. A közgyűlés és az ügyvivői testület határozatait az 
ügyvivői testület, a felügyelő bizottság határozatait 
az ügyvivői testület és a felügyelő bizottság is 
köteles nyilvántartani. A határozatokat számozni 
kell, a számozásban utalni kell arra, hogy a 
határozatot a szövetség mely szerve, és mikor 
hozta, illetve hogy az az adott évben a hányadik. 
(Pl.: 1/2009. I.01. ügyvivői testületi döntés) 



 

 

11.5. Ha a szövetség valamely határozatának 
rendelkezései valakit személyében érintenek, azzal 
a határozatot írásban, tértivevényes ajánlott levélben 
kell közölni, kivéve ha a határozatot személyesen 
átveszi. Ahol az alapszabály ezen túlmenően 
írásbeli közlést rendel el, azt ajánlott tértivevényes 
levélben kell megtenni, kivéve, ha az érintett 
előzetesen írásban kéri, hogy a határozatokat 
részére e-mail formában küldjék meg. Az email 
formában küldött határozat akkor minősül 
joghatályosan közöltnek, ha a küldést követő 72 
órán belül az érintett a korábban megadott e-mail 
címéről a határozat elolvasását visszaigazolta. 
Ennek hiányában a határozatot írásban kell az 
érintettel közölni.  

11.6. Az ügyvivői testület üléseiről készült jegyzőkönyvek 
írásbeli közlése helyett azokat az ügyvivői testület a 
szövetség honlapján is joghatályosan közzéteheti. 

11.7. A szövetség közhasznú tevékenységével 
összefüggő határozatai, beszámolói és iratai 
nyilvánosak. Az ilyen határozatokat a szövetség 
annak meghozatalát követő 15 napon belül 
honlapján mindenki számára hozzáférhető módon 
közzéteszi. Ezen túlmenően – külön, írásbeli kérésre 
– a költségek előzetes megtérítése mellett – a 
szervezet nyilvános iratairól az ügyvivői testület 
másolatot készít és azt a kérelemben megjelölt 
helyre postázza. 

11.8. A szövetség nyilvános irataiba bárki betekinthet. A 
betekintés helyét és időpontját előzetesen az 
ügyvivői testülettel egyeztetni kell. 

12. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA 

12.1. A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló 
jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést 
készíteni minden év május 31. napjáig. A 
közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

12.2. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 
a) a számviteli beszámolót; 
b) a költségvetési támogatás felhasználását; 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített 

állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a 
települési önkormányzatok társulásától, és 
mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; 

f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek 
nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi 
beszámolót. 

12.3. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági 
jelentésébe bárki betekinthet, illetve abból saját 
költségére másolatot készíthet. 

12.4. A közhasznú szervezet köteles a közhasznúsági 
jelentését a tárgyévet követő évben, június 30-áig 
saját honlapján közzétenni. 

12.5. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a 
közös célt szolgáló befizetés a szövetség vagyonát 
képezik. 

12.6. A szövetség a tagok által befizetett tagdíjakból, a 
tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a 
külső támogatók által juttatott összegekből 
gazdálkodik. A szövetség vállalkozási tevékenységet 
csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása 
során elért eredményét nem osztja fel, azt az 
alapszabályban meghatározott tevékenységére 
fordítja. A szövetség befektetési tevékenységet a 
közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat 
alapján folytathat. 

12.7. A szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.  
12.8. A szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A 

tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a szövetség 
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

12.9. A szövetség megszűnése esetén vagyonáról –a 
hitelezők kielégítése után – a közgyűlés rendelkezik. 

12.10. A szövetség működéséről a külön jogszabályok 
előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és 
azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév 
végével a képviselő a szövetség gazdálkodásáról a 
közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás 
eredményéről vagyonkimutatást készít. 

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

13.1. A szövetség bírósági nyilvántartásba vétellel jön 
létre. 

13.2. A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem 
folytat, politikai pártoktól független, és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. 

13.3. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre 
egyrészt az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv 
rendelkezései, másrészt a később meghozandó 
közgyűlési határozatok az irányadók. 

 
Ezt az alapszabályt a szövetség 2011. február 7. napján 
összehívott alakuló közgyűlésen fogadta el, és 2011. 
május 22-i közgyűlésén módosította. 
 
 
 
 

Rózsa Milán 
ügyvivő 

Steigler Sándor 
ügyvivő 

 
 


