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EGYHÁZI SZOCIÁLPEDAGÓGIAI HÁLÓZAT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 
 

A Szolnoki Törvényszék által Pk.60045/2012/4/I.2012.12.10. sz. határozattal 2504 nyilvántartási 

szám alatt nyilvántartásba vett Egyházi Szociálpedagógiai Hálózat Szövetség (a 

továbbiakban: Szövetség) közgyűlése a Szövetség 2012. szeptember 27. napján kelt 

alapszabályát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. Törvény alapján 2014. október 17. napján egységes szerkezetbe foglalva (a legutóbbi 

módosításokat dőlt, félkövér betűvel szedve) az alábbi tartalommal fogadta el.  

 

I. A Szövetség adatai 
 

1. A Szövetség neve: Egyházi Szociálpedagógiai Hálózat Szövetség 

1.2. A Szövetség rövidített elnevezése: ESZPH 

2. A Szövetség székhelye: 5300 Karcag, Zádor út 3.  

3. A Szövetség működési területe: Magyarország 

4. A Szövetségnek kizárólag rendes tagjai lehetnek, különleges jogállású tagsággal nem 

rendelkezik. 

5. A Szövetség a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.), továbbá saját 

alapszabálya szerint működik. 

6. A Szövetség politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független. Pártoknak 

anyagi támogatást nem nyújt, és azoktól támogatást nem fogad el. 

7. A Szövetség önálló jogi személy, közhasznú szervezet. 

 

II. A Szövetség célja és feladatai 
 

1. A Szövetség célja:  

1.1 A Szövetséget alkotó tagok tanodai és egyéb tevékenységének segítése, 

tapasztalatcsere, közös programok kidolgozása. 

1.2 A hátrányos helyzetű gyermekek iskolán kívüli napközbeni ellátásának sajátos tanodai 

tevékenységgel, módszerrel való felépítése, továbbfejlesztése, kiterjesztése, képviselete. 

1.2.1 Az egyház gyerekek felé irányuló szociális tevékenységének képviselete, 

együttműködés az egyházi szociális referensekkel. 

1.2.2 A hátrányos helyzetű gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, 

személyiség fejlesztésének elősegítése. Kommunikációs képességek fejlesztése. 

1.2.3 Az iskolában elsajátított szokások, szabályok megerősítése, elsajátított tudás 

elmélyítése. Minden egyes tanuló nevelési szükségleteihez való alkalmazkodás, 

pozitív tulajdonságaik erősítése, a konkrét problémák egyéni megoldása. Szülők 

mozgósítása annak érdekében, hogy aktívan részt vegyenek az iskolai életben. 

Iskola-szülők közötti kapcsolat erősítése. 

1.2.4 Az integrációt és szocializációt elősegítő értékek és szokások megismertetése, 

elsajátíttatása. 

1.2.5 Szociálisan hátrányos helyzetű és/vagy cigány gyermekek és családjaik 

támogatása, esélyegyenlőségük megteremtése, identitástudatuk fejlesztése.  

1.2.6 Saját kulturális értékek megismertetése, az önbecsülés kialakulása érdekében. 

Cigány kultúrán keresztül közelíteni a társadalom más érintettjeihez, ezzel elősegítve 

a szocializációt, integrációt. A cigány kultúra megőrzésének elősegítése. 
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1.2.7 A közösségi együttműködés erősítése, önállóságra, felelősségtudatra, 

környezettudatos, egészséges életmódra, a természet szeretetére nevelés. 

1.2.8 Tanácsot, információt és segítséget adni a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

és egyéb hivatali ügyek intézésében. 

1.2.9 A gyermekek, nők jogainak védelme. Érdekképviseletük segítése. 

1.2.10 Keresztény értékek megőrzése és közvetítése. Vallásos érzület táplálása ökumenikus 

formában, tiszteletben tartva a különböző hitélményeket. 

1.2.11 Együttműködés a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a 

határon túli magyarsággal. 

1.3 Önkéntesek foglalkoztatása. Az önkéntesség, mint a társadalmi felelősségvállalás 

formájának elősegítése. 

1.4 Tudományos tevékenység, kutatás 

1.5 Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése. Rehabilitációs foglalkoztatás. 

 

2. A Szövetség cél szerinti tevékenységei:  

2.1. Tanodai tevékenység meghatározása, pedagógiai módszer kidolgozása, 

továbbfejlesztése, kiadása, széleskörű terjesztése. 

2.2. A Szövetség tagjai közötti kapcsolatteremtés: 

o  A Szövetség tagjainak képviselői közötti rendszeres találkozás megszervezése. Tanoda 

működtetésének, problémáinak és sikereinek megbeszélése. 

o A Szövetség tagjai által foglalkoztatott pedagógusok, munkatársak közötti 

továbbképzés, találkozó, vagy konferencia szervezése; internetes fórum fenntartása; 

tapasztalatcsere; szakmai együttműködés, szakmai iránymutatások megfogalmazása; 

egymástól tanulás, tapasztalatátadás az új belépő tagoknak. 

o A Szövetség tagjai által ellátott gyerekek, fiatalok közötti kapcsolattartás levélben, e-

mailben, más internetes formákban; találkozók, rendezvények szervezése. 

2.3. A Szövetség tagjai közötti segítségnyújtás: 

o A Szövetség tagjai által fenntartott tanodák számára segítségnyújtás működéshez, 

tevékenységhez, programokhoz. 

o A Szövetség tagjai által foglalkoztatott pedagógusok, munkatársak számára 

segítségnyújtás pedagógiai szakmai segédanyagok, szabadidős programok, és 

módszerek átadása, információs adatbank készítése. 

o A Szövetség tagjai által ellátott gyerekek, fiatalok számára segítségnyújtás átjárható 

kommunikációs rendszer kialakítása, információk biztosítása. 

2.4. A Szövetség tagjai tevékenységének, módszerének, alapelveinek és érdekeinek 

képviselete: 

o Tanodai mintaprogram bemutatása, továbbadása; szakmai beszámolók készítése. 

o A megfelelő tanodai program működtetésének érdekében rendszeres anyagi 

támogatás igénylése, forrásteremtés. 

 

3. A Szövetség a II/1. pontban részletezett feladatait az alábbi közfeladatok teljesítésének 

közvetlen vagy közvetett elősegítése érdekében, az alábbi közhasznú tevékenységek 

keretében végzi: 

 a lakosság egészségi állapotának javítása, jobb életminőség elősegítése, egészségügyről 

szóló törvényben meghatározott célok és alapelvek érvényesítése, egészségkárosító 

környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés [Az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény 35.§ (1)-(2) bek., 100.§, és 144.§ (1)-(2) bek.] 

 egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-

egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztasága, rovar- és rágcsálóirtás) [A 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 4)-5) 

pontjai és 23.§ (5) bek. 9) pontja] 

 a családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás, továbbá a 

családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, 

gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése [A családok védelméről szóló  2011. 

évi CCXI. törvény 1-6.§] 

 szociális ellátások és szolgáltatások biztosítása, valamint a személyes gondoskodás [A 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2.§, valamint 56.§ 

(1) bek.] mint közfeladatok elősegítése érdekében szociális alapszolgáltatások biztosítása,  

 a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások biztosítása [A 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 8) 

pontja, illetve A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 1-2.§], mint közfeladat elősegítése érdekében gyermekjóléti alapellátások valamint 

gyermekvédelmi szakellátások biztosítása 

 a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátása - a gyermek családban 

történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése érdekében [A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 17.§ (1) bek] 

 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások [2011. évi CLXXXIX. tv. 

Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 11] 

 a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása [Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6.§ a)-b) pontjai] mint közfeladat 

elősegítése érdekében közérdekű önkéntes tevékenységek szervezése, lebonyolítása  

 Jogvédelmi feladatok: gyermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei, nemzetiségek jogai, 

leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok joga [2011. évi CXI. tv. az alapvető jogok 

biztosáról 2. § a), b), c), d)] 

 Nemzetiségi feladatokat ellátó/más szervtől átvett intézmény fenntartása, 

érdekképviselet/esélyegyenlőség; kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés 

szervezésének/működtetésének támogatása; nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális 

javak megőrzése [2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 115. § a)-i)] 

 Nemzetiségi oktatás, nemzetiségek anyanyelvű és anyanyelvi oktatásához az anyanyelvű 

pedagógusok képzésének, továbbképzésének biztosítása, nemzetiségi intézmény 

alapítása; kitüntetés/ ösztöndíj alapítása; nemzetiségi oktatási és kulturális önigazgatás; 

helyi írott és elektronikus sajtó; hagyományápolás és közművelődés; társadalmi 

felzárkózás; szociális, ifjúsági, kulturális igazgatás és közfoglalkoztatás [2011. évi CLXXIX. tv. 

a nemzetiségek jogairól 163. § (1) ] 

 nemzetiségi nevelés-oktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés-oktatás [2011. 

évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)-u)] 

 közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, művelődésre szerveződő 

közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok 

megvalósításának támogatása; művészeti intézmények, lakossági művészeti 

kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek 

javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése [A helyi 

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121.§ a)-b) 

pontja] 

 Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti 

szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési 

tevékenység támogatása [2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. 

§ (1) 7] 
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 Felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját 

képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja 

szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló 

általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás [2001. 

évi CI. tv. a felnőttképzésről 3. § (2) a) b)] 

 A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme [2011. 

évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 13. ] 

 

4. A Szövetség – mint közhasznú szervezet – nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 

részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 

 

5. A Szövetség céljának megvalósítása érdekében függetlenségét megőrizve együttműködhet 

minden olyan hazai, külföldi és nemzetközi civil, egyházi és gazdálkodó szervezettel, más 

egyesülettel és szövetséggel, szervezettel, intézménnyel amelyek segítik a Szövetség 

eredményes működését és céljainak megvalósítását. 

 

 

III.A Szövetség tagsága 
 

1. A Szövetségnek kizárólag rendes tagjai lehetnek, különleges jogállású tagsággal nem 

rendelkezik. A Szövetség tagja lehet azon egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság, aki elfogadja a Szövetség 

Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Szövetség 

munkájában, valamint a kívánt rendszerességgel fizeti a tagdíjat. A felvételt kérőnek írásbeli 

kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy a Szövetség alapszabályát 

ismeri, és az alapszabályt, a Szövetség céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult 

szokásait magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az új tag felvételéről – a jelentkező írásbeli 

felvételi kérelme, egy Szövetségi tag ajánlása alapján, a tagok előzetes írásbeli értesítése 

mellett – az Elnökség dönt. Amennyiben a kérelmet az Elnökség elfogadja, a tagsági 

jogviszony a döntés napján jön létre. A döntésről a kérelmezőt az Elnökség 15 napon belül 

tájékoztatja. Elutasítás esetén a tagjelölt a Közgyűléshez fellebbezhet, kérelmét a soron 

következő Közgyűlés bírálja el. Az Elnökség köteles a Szövetség tagjairól naprakész 

nyilvántartást vezetni. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi, és a rendelkezésre álló 

adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi. 

2. A Szövetség tagjának jogai:  

- részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés 

határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a 

Szövetség működésével kapcsolatban;  

- a tag ajánlásokat tehet a Szövetséget érintő kérdések megtárgyalására;  

- felvilágosítást kérhet a Szövetség tevékenységéről, amelyre a Szövetség 30 napon belül 

köteles választ adni;  

- választhat, illetve választható a Szövetség ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve 

tisztségeire;  

- indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;  

- betekinthet a Szövetség nyilvántartásába;  

- a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli 

elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.  

3. A Szövetség tagjai jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják. A 

Szövetség valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. 

4. A Szövetség tagja köteles a Szövetség Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt 

venni a Szövetség munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.   
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5.  A tagsági viszony megszűnik: 

- a tag kilépésével,  

- a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával, 

- a tag kizárásával, 

- a tag jogutód nélküli megszűnésével, 

- a Szövetség megszűnésével.  

6. A tag tagsági jogviszonyát a Szövetség képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal 

bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban 

bejelenteni, a kilépés az Elnökség részére történő kézbesítést követő 15. napon lép hatályba.  

7. Ha bármely tag 180 napot meghaladó időtartamon keresztül elmaradt a tagdíj 

megfizetésével, úgy az Elnökség a tagdíj befizetésének határidejét követő 30 nap múlva első 

alkalommal, majd az első felszólítást követő 120 nap múlva ismételten felszólítja a tagot a 

tagdíj megfizetésére 30 napos határidővel. Amennyiben a második felszólításban megadott 

határidő elteltével sem fizeti meg a tag a tagdíját, úgy az Elnökség – a tagok előzetes írásbeli 

értesítése mellett – a soron következő ülésén a tag tagsági jogviszonyát felmondhatja. A 

tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tagsági 

jogviszony felmondását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját 

hibájából nem fizette meg a tagdíjat. 

8. A tagnak jogszabályt, a Szövetség alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan 

vagy ismételten sértő magatartása, illetve a Szövetséggel kapcsolatos információkról a 

Szövetség közgyűlése által egyértelműen nem engedélyezett információnak harmadik 

személy részére akár csak részleges terjedelmemben történő közlése esetén az Elnökség – 

bármely tag vagy szövetségi szerv kezdeményezésére, illetve a tagok előzetes írásbeli 

értesítése mellett – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. 

9. A kizáró határozat ellen a tag 8 napon belül fellebbezhet, a fellebbezést a soron következő 

Közgyűlés bírálja el. A tag a fellebbezés elutasítása esetén törvényes határidőben bírósághoz 

fordulhat a határozat felülvizsgálata iránt. A keresetnek a végrehajtásra nincs halasztó 

hatálya. 

10. Mind a felmondást, mind a kizárást kimondó határozatot 8 napon belül közölni kell az 

érintettel. A felmondással érintett, illetve a kizárt tagot a tagok nyilvántartásából az 

Elnökségnek törölnie kell. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága 

idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.  

11.  A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.  

 

IV. A Szövetség szervezete 
 

1. A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége. A Szövetség ügyintéző 

és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat a 3 tagú elnökség, illetve az elnök 

irányítja és látja el. A Szövetség vezető tisztségviselői: az elnökség tagjai. A felügyelőbizottság 

feladata a Szövetség alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának 

folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a 

közgyűlésnek felel. 

2. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozzák. Vezető tisztségviselő 

ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 

bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre 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 
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megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető 

tisztségviselői tevékenységtől. 

3. A közgyűlés, elnökség, illetve felügyelőbizottság határozathozatalában nem vehet részt az 

a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 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 Szövetség által 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 

4. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezetvezető tisztségviselője az a személy, aki 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, illetőleg törölte. 

 5. 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. 

 

V. Közgyűlés 

 

1.  A Közgyűlés a Szövetség legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyűlést 

évente legalább egy alkalommal össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok 

közlésével. A közgyűlési meghívót a tagnyilvántartásban szereplő tagok részére kell 

megküldeni írásban és/vagy elektronikus úton (a tagok által megadott email címre küldött 

elektronikus levél útján) legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontját megelőzően. A Közgyűlés 

határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van. A közgyűlési 

meghívóban tájékoztatást kell adni a megismételt közgyűlés időpontjáról is, azzal, hogy az 

eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a megismételt közgyűlés a 

megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés ugyanazon a 

napon az eredeti közgyűlési időpontot követő egy órával később is megtartható, ha a 

meghívó ezt tartalmazza. 

2. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok 

megjelölésével, ebben az esetben az elnök 30 napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.  

3. A Közgyűlést össze kell hívni:  

- ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,  

- ha az Elnökség rendkívüli közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,  

- Elnök mandátumának lejártakor,  

- ha a felügyelő bizottság a közgyűlés összehívását rendeli el.  

4.  A közgyűlés összehívása az elnök feladata. Ennek elmulasztása esetén a közgyűlést a 

felügyelő bizottság, illetve a bíróság is összehívhatja. 

5. A közgyűlés üléseit az Elnök vezeti, aki a közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. A 

közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a közgyűlés által megválasztott tag 

hitelesít.  
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6.  A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

- a Szövetség megalakulásának, feloszlásának, más Szövetséggel történő egyesülésének a 

kimondása;  

- az Alapszabály elfogadása és módosítása;  

- a tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése kérdésében hozott határozat elleni 

fellebbezés elbírálása, 

- elnök és elnökség tagjainak megválasztása;  

- elnök és elnökség tagjainak visszahívása, amennyiben a tisztségviselő az alapszabályban 

foglalt kötelezettségének sorozatosan nem tesz eleget;  

- felügyelő bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, ha a tag feladatai ellátásából 

származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős 

mértékben megszegte, vagy egyébként olyan magatartást tanúsított, amely tagsági 

tisztségének fenntartását a továbbiakban lehetetlenné teszi; 

- tagdíj mértékének megállapítása;  

- a Szövetség két közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása az 

elnökség előterjesztése alapján, valamint az erről szóló beszámoló elfogadása;  

- az éves költségvetés, a gazdálkodási tevékenység fő irányainak meghatározása, valamint 

az esetleges alapítványrendelés elhatározása 

- a közhasznúsági melléklet elfogadása, 

- más szövetséggel való egyesülés, feloszlás kimondása 

- a Szövetség költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és működési szabályzatának 

megalkotása 

- jóváhagyja az olyan szerződés megkötését, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt, 

- dönt a jelenlegi és korábbi tagok, vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok elleni 

kártérítésről 

- döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, illetve 

az elnökség a közgyűlés elé terjeszt.  

7.  A Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy 

szavazata van. A tag kizárására, jogviszonya felmondására vonatkozó döntés 

meghozatalakor az érintett személy szavazati jogát nem gyakorolhatja. Szavazategyenlőség 

esetén a közgyűlést levezető elnök szavazata dönt.   

8. A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról szóló 

határozatát az általános szabályok szerint hozza. A Szövetség alapszabályának 

módosításához, a tag felvételével, kizárásával, tagsági jogviszony felmondásával, 

kapcsolatos határozatához, illetve a Szövetség céljainak módosításához és a Szövetség 

megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a jelen lévő tagok kétharmados szótöbbséggel 

hozott határozata szükséges. 

9.  A Közgyűlés ülései nyilvánosak, a szavazás minden kérdésben nyílt. A közgyűlés 

nyilvánossága érdekében a közgyűlésről szóló tájékoztatást a Szövetség székhelyén 

elérhetővé kell tenni. Bármely tag indítványára a tagok egyszerű szótöbbséggel hozott 

határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha az sérti a személyiségi jogokat vagy az 

adatvédelmet, illetve személyi kérdésekről titkos szavazást kell tartani. 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.  

10. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhat egyházi, gazdasági és civil 

szervezetek, valamint intézmények képviselőit, illetve magánszemélyeket. 

11. A közgyűlési határozatokat az érintettekkel igazolható módon közölni kell.  Az elnök 

köteles a közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvében nyilvántartani. A 
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Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a közgyűlés 

döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya (ha lehetséges, személye is) megállapítható. 

12. A határozat meghozatalakor a fentieken túlmenően nem szavazhat az sem, 

a) akit a határozat a Szövetség terhére 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 Szövetségnek nem tagja, 

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

áll, vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

13. Közgyűlési határozat meghozatalára lehetőség van ülés tartása nélkül is. Az ilyen 

határozathozatalt az elnök a határozat tervezetének a tagok részére ajánlott levél útján 

történő megküldésével kezdeményezi. A tagok szavazatának a tervezet kézhezvételétől 

számított 8 napon belül kell megérkezniük írásban az elnök részére. Az ülés tartása nélküli 

döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó alapszabályi és törvényi 

rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor 

eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnök részére, amennyi szavazati 

jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. 

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a Közgyűlés ülését az elnöknek össze kell hívnia. 

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi 

tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától 

számított három napon belül - az elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 

három napon belül közli a tagokkal. A szavazatokat kinyomtatva lefűzve a határozattal együtt 

kell megőrizni. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi 

szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 

 

VI. Elnökség 
 

1. A Szövetség ügyvezető és képviseleti szerve az elnökség, amelynek tagjait a közgyűlés 

egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással legfeljebb 1 éves időtartamra választja. Az 

Elnökség két közgyűlés közötti időszakban irányítja a Szövetség működését. A jelenleg 

háromtagú elnökség tagjai: elnök, alelnök, titkár.  

2. Az Elnökség szükség szerint, de naptári negyedévente legalább egyszer ülésezik. Az 

Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Minden egyes elnökségi ülésen meg kell határozni a 

következő elnökségi ülés időpontját. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a 

tagok az ülésről 5 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban és/vagy elektronikus úton (a 

tagok által megadott email címre küldött elektronikus levél útján) értesülnek, és az ülés 

tárgysorozatáról leírást kapnak. 

3. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség határozatképes, ha 

tagjai több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az 

Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott 

ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az elnökségi tagok több mint fele jelen 

van. Az Elnökség üléseire - annak tárgykörére figyelemmel - esetenként további tagok, 

egyéb személyek hívhatók meg konzultációs jogkörrel.  

4. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, 

szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A határozatot az érintettekkel igazolható 

módon közölni kell. 

5.  Az Elnökség feladata és hatásköre:  

- szövetségi tagsági jogviszony keletkezéséről és megszüntetéséről szóló döntés – a tagok 

előzetes értesítését követően történő – meghozatala  
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- a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés 

munkáját elősegítő szervező tevékenység;  

- a Szövetség gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves 

programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;  

- a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának – mely nem lehet ellentétes a jelen 

Alapszabállyal- megvitatása és elfogadása;  

- közgyűlési beszámoló, a közhasznúsági jelentés és melléklet tervezetének elkészítése és 

jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjesztése;  

- személyzeti munka irányítása;  

- tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;  

- minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe  

6. Az Elnökségnek nem feladata a Közgyűlés hatáskörébe tartozó feladatok ellátása. Az 

Elnökségnek csak olyan személy lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától 

és tagja a Szövetségnek.  

7. A Szövetség elnöke az elnökség tagjai közül kerül ki a legfeljebb egyéves elnökségi 

mandátuma időtartamára. Az Elnököt közvetlenül a Közgyűlés választja meg, 

megválasztására a Közgyűlést legkésőbb az aktuális Elnök mandátuma lejártát megelőző 

hétre össze kell hívni. Az elnökjelölt a Közgyűlésen elfogadhatja vagy elutasíthatja a jelölést. 

Az újonnan megválasztott Elnök bejelenti a személyi változást az illetékes szerveknek és a 

tagságnak.  

8. Az Elnök tevékenységével a Közgyűlésnek felelős. 

9. Az Elnök feladata és hatásköre:  

- a Szövetség tevékenységének koordinálása;  

- a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;  

- a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának 

irányítása és ellenőrzése;  

- kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;  

- irányítja az Elnökség munkáját;  

- vezeti az Elnökség üléseit;  

- önállóan képviseli a Szövetséget bíróságok, hatóságok, bankok, és harmadik személyek 

előtt (önálló képviseleti joggal rendelkezik);  

- intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;  

- összehívja az Elnökség üléseit;  

- vezeti az ügyintéző apparátust;  

- irányítja a Szövetség gazdálkodását;  

- utalványozási jogot gyakorol;  

- gyakorolja a munkáltatói jogokat;  

- minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.  

10. Az Elnököt távollétében, vagy akadályoztatása esetén annak eseti megbízásával egy 

elnökségi tag helyettesíti. A helyettesítő személy az eseti megbízás alapján járhat el 

képviselőként.  

 

VII. Felügyelőbizottság 

 
1. A felügyelőbizottság feladata a Szövetség alapszabályban rögzített tevékenységének, 

gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. 

Működéséért a közgyűlésnek felel. 

2. A felügyelőbizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 

tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba 

betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
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3. A felügyelőbizottság 3 tagból áll, akiket a közgyűlés választ meg legfeljebb 1 év 

időtartamra. A felügyelőbizottság elnökét maga választja, saját tagjai közül. A 

felügyelőbizottság tagjai az ügyvezetéstől függetlenek, e minőségükben őket a Szövetség 

tagjai, illetve tisztségviselői nem utasíthatják. 

4. A felügyelőbizottság elnökét a Szövetség választott testületeinek üléseire tanácskozási 

joggal meg kell hívni. 

5. A felügyelőbizottság évente legalább egyszer ülésezik. Az ülést a felügyelőbizottság elnöke 

a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban és/vagy elektronikus úton (a tagok által 

megadott email címre küldött elektronikus levél útján) hívja össze a napirend egyidejű írásbeli 

közlésével.  

6. A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, 

szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Munkarendjét maga határozza meg 

azzal, hogy működésére egyebekben az elnökség működési szabályait kell alkalmazni. 

7. A határozatokat az érintettekkel a felügyelőbizottság elnöke közli írásban. A határozatokat 

a Szövetség elnöke által vezetett határozatok könyvében kell nyilvántartani.  

8. A felügyelőbizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a közgyűlést 

tájékoztatni. 

9. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  

a) 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 vezetőszerv 

döntését teszi szükségessé. 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

10. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelőbizottság indítványára – annak 

megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte 

esetén a vezetőszerv összehívására a felügyelőbizottság is jogosult. 

11. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

12. Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 

a) a döntéshozó szerv tagja (ide nem értve a Szövetség döntéshozó szervének azon 

tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b) a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,  

c) a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség által tagjának a tagsági 

jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél 

szerinti juttatást,  

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója, 

e) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki 

vagy akinek hozzátartozója a Szövetség vezető tisztségviselője. 

 

VIII. A Szövetség vagyona és gazdálkodása  
 

1. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. A 

Szövetség gazdálkodásáról az Elnökség beszámolót készít, amelyet elfogadás céljából a 

Közgyűlés elé terjeszt.  

2. A Szövetség működéséhez szükséges bevételei:  

- tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;  

- magán és jogi személyek, szervezetek, alapok adományai, pályázati bevételek;  
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- a Szövetség gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;  

- rendezvény bevétel;  

- egyéb bevételek.  

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

Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjakon túlmenően - nem felelnek. 

5. A Szövetség pénzeszközeit számlán kezeli. A bankszámla feletti önálló rendelkezési jog az 

Elnökségi tagokat illeti meg. 

6. A Szövetség közhasznú céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése 

érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, 

gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. A Szövetség, mint 

közhasznú szervezet, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem 

osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. A Szövetség 

vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek 

gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi, minden vagyon és 

jövedelem a Szövetség alapcéljait szolgálja a nonprofit működés alapelvei szerint. 

7. A Szövetség a támogatásokból, a felhalmozott vagyonból esetenként, külön 

meghatározásra kerülő ösztöndíjakat, tudományos elismeréseket, díjakat, emlékérmet, 

segélyeket alapíthat. 

8. A Szövetségre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra Civil tv. megfelelő 

rendelkezései az irányadók. A Szövetség köteles közhasznúsági mellékletét a tárgyévet 

követő évben legkésőbb június 30. napjáig saját székhelyén, a nyilvánosság számára elérhető 

módon közzétenni. 

9.  A Szövetség a bevételeit az Civil tv. 19.§ (1) bekezdés szerinti részletezésben, költségeit 

ráfordításait kiadásait a Civil tv. 19.§ (2) bekezdés szerinti részletezésben elkülönítetten, a 

számviteli előírások szerint tartja nyilván, megfelelve a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

szabályainak is. 

10. A Szövetség könyvvezetése kettős könyvvitel szerint történik. A Szövetség a közhasznú 

szervezetekre vonatkozó szabályok szerint éves számviteli beszámolót és azzal egyidejűleg 

közhasznúsági mellékletet készít, amit az Elnökség javaslatára a Közgyűlés fogad el. 

11. A közhasznúsági melléklet tartalmazza: 

a) a Szövetség által végzett közhasznú tevékenységeket, 

b) a közhasznú tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, 

c) a közhasznú jogállás megállapításához szükséges, a 2011. évi CLXXV. törvény 32.§-a 

szerinti adatokat és mutatókat, 

d) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 

e) a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, 

f) a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető 

tisztségviselők felsorolását. 
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X. Éves beszámoló, közhasznúsági melléklet, a döntések nyilvánossága 
 

1. A Szövetség közhasznú működéséről, szolgáltatásairól évente egy éves beszámoló és 

közhasznúsági melléklet készül. Az éves beszámolót, közhasznúsági mellékletet megkapják a 

tagok, ezen túl a tagok személyesen gondoskodnak arról, hogy ahhoz az érintettek, 

érdeklődők hozzájussanak. Az érdeklődők megkereshetik az elnököt, aki egy előre 

egyeztetett időpontban tájékoztatást ad a közhasznú működésről, szolgáltatásokról. A 

Szövetség beszámolói, közhasznúsági jelentései és ezek mellékletei közléséről internetes 

honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot, mely a http://www.eszph.hu címen található meg. 

2) A közhasznúsági melléklet tartalmára a Civil tv. kapcsolódó rendelkezéseiben foglaltak az 

irányadók.  

3) A Szövetség működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az elnök 

biztosítja az érdeklődő részére munkanapokon előzetesen egyeztetett időpontban a 

Szövetség székhelyén, felügyelet mellett. A Szövetség közhasznúsági mellékletéről az 

érdeklődő a költségek megtérítése mellett másolatot kérhet. 

4) A közgyűlés és az elnökség döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell vezetni. A 

Szövetség közgyűlésének, elnökségének működése során hozott határozatokat, döntéseket 

írásba kell foglalni és folyamatos sorszámmal kell ellátni. A döntések, határozatok melléklete 

a testületi szerv üléséről készült emlékeztető. Az emlékeztető tartalmazza a testületi ülés 

helyét, időpontját, a jelenlevők felsorolását, aláírását, a döntést támogatók és ellenzők 

számarányát (lehetőleg személyét is), továbbá a döntés hatályát.  

5) A közgyűlés és az elnökség döntéseit, határozatait kézbesíteni kell személyesen, vagy 

postai úton azoknak, akiket az érint. A közgyűlés és az elnökség döntéseit, határozatait a 

Szövetség internetes honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

6) A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés 

biztosításával kapcsolatos feladatokért az elnök felel. Az érdeklődők megkereshetik az 

elnököt, aki egy egyeztetett időpontban lehetővé teszi az iratok személyes megtekintését. 

 

X. A Szövetség megszűnése 
 

1. A Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak szövetséggel egyesülhet és csak 

szövetségekre válhat szét. 

2. A Szövetség megszűnik:  

- ha a Közgyűlés a Szövetség feloszlását kimondja,  

- ha feloszlatják,  

- ha más szervezettel egyesül,  

- ha a Szövetség szétválik,  

- ha megszűnését megállapítják 

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

határoztak meg.  

3. A Szövetség feloszlása esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell 

fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés 

rendelkezik, felszámolóként a Szövetség volt ügyintéző szerve, az Elnökség jár el. Vagyonát 

csak céljaival összhangban lehet felhasználni. 

4. A Szövetség, amennyiben közhasznú jogállása megszűnik, köteles esedékes köztartozásait 

rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit 

időarányosan teljesíteni. 

 

  

http://www.eszph.hu/
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XI. Vegyes és záró rendelkezések 
 

1. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Civil tv., illetőleg a 

további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.  

2. Jelen újraalkotott, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Szövetség közgyűlése 2014. 

október 17. napján fogadta el. 

 

Kelt: Budapest, 2014. október 17. 

 

 

 

 

………………………..................... 

Szövetség elnöke 

                   

Záradék  

 

Alulírott, dr. Csontos Imre ügyvéd (1072 Budapest, Klauzál tér 4. I/2., kamarai nyilvántartási 

szám: 17534,) igazolom, hogy a jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege 

megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 

Budapest, 2014. október 17. 

 

 

 

 

Dr. Csontos Imre ügyvéd 

 


