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Preambulum 
(1.) A Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége a szövetséget alkotó, ahhoz csatlakozó 

szociális szövetkezetek önkéntesen létrehozott, országos társadalmi szervezete.  
(2.) A Szövetség más érdekképviseletekkel együttműködésre törekedve vállalja szociális 

szövetkezeti érdekek képviseletét és érvényesítését a jogalkotásban és más állami döntések 
meghozatalában. Kinyilvánítja azt a szándékát, hogy részese kíván lenni az országos 
érdekegyeztető tevékenységnek és annak szervezeteinek. 

(3.) A Szövetség működésének alapelvei: önkéntesség és a szociális szövetkezetek összefogása, 
bevonása; képviselete, demokratikus tagi ellenőrzés, autonómia és függetlenség, tagjainak 
támogatása oktatással, képzéssel, szövetkezeti kultúrán alapuló azt erősítő együttműködés, a helyi 
közösség iránti elkötelezettség. 

A Szövetség neve, székhelye és jogállása 
1.  § 

(1.) A Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) a 2006. évi X. sztv. 
IX. fejezet alapján jön létre országos szövetkezeti érdekképviseleti szervezetként, az egyesülési 
jogról szóló 1989. évi II. törvény (továbbiakban: Etv.) rendelkezései szerinti egyesületként, az 
egyesülési jog alapján működik.  

(2.) Az egyesület teljes neve: „Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége”  
(3.) A szövetség nevének rövidítése: „SzOSzöv” 
(4.) Székhelye: 2051 Biatorbágy, Nagy u. 10. 
(5.) Szövetség telephelye, irodája: 1077 Budapest, Wesselényi u. 13. félemelet 3.  
(6.) A Szövetség jogállása: önálló jogi személy, amely a bírósági bejegyzéssel jön létre. Közhasznú 

szervezet. 
(7.) A Szövetség a szövetkezeti mozgalomért érdekvédelmi és szakpolitikai tevékenységet folytat, 

de a politikai pártoktól független. 
(8.) Politikai pártokat nem támogat, azokkal együttműködést nem alakít ki, azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el. Az országgyűlési, megyei jogú közgyűlési, 
valamint helyi önkormányzati választásokon jelölteket nem állít.  

(9.) A Szövetség működési területe: Magyarország és az Európai Unió  

A Szövetség céljai  
2.  § 

(1.) A Szövetség céljai: 
a) A szociális szövetkezetek fejlődésének elősegítése, érdekképviseletük biztosítása  
b) A szövetkezeti modell népszerűsítése,  
c) A környezettudatosság és a helyi közösségek fenntarthatósága  
d) A tagszövetkezetek tagjai érdekeinek védelme, valamint közös tevékenységük anyagi 

eszközökkel történő előmozdítása 
(2.) A Szövetség a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 26.§. c., pontjában 

felsorolt cél szerinti tevékenységei: 
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, továbbá 
3. tudományos tevékenység, kutatás, 
5. kulturális tevékenység, 
19. euroatlanti integráció elősegítése, 
20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe 

vehető - szolgáltatások;  
(3.) A Szövetség közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat is ellát, amelyeket 

a) a foglalkoztatás elősegítése és a munkanélküliség mérséklése érdekében a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 2009. évi CXXXIV. törvény állami 
feladatként fogalmaz meg.  

b) a nemzeti kulturális hagyományok megőrzése, a közösségi és egyéni művelődés feltételei 
biztosítása érdekében a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 73.§. (2) bekezdése 
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állami és helyi önkormányzati feladatként fogalmaz meg. 

A Szövetség feladatai  
3.  § 

(1.) Hálózatépítés, a Szociális Szövetkezeti mozgalom kiterjedésének elősegítése, szövetkezetek 
alapításának és működésének támogatása;  

(2.) A szövetkezeti tevékenység egyes területeinek elemzése, adatok gyűjtése értelmezése és 
kutatása. 

(3.) A Tagok feladataikhoz kapcsolódva oktatási, tudományos, kutatás, intézmény alapítása, 
támogatása, ismeretterjesztő tevékenység folytatása, folyóiratok és egyéb kiadványok útján; 

(4.) A tagszervezetek és más szövetkezetek felkérésére közösségi alapjuk elszámolásának 
helyességét és átadását a vagyonmérleg-tervezet, illetve végelszámolási zárómérleg megbízó 
szervezet közgyűlése elé terjesztését megelőzően ellenőrzi megbízás esetén; 

(5.) A Szövetség tagjainak ügyében etikai kérdésekben állást foglalni; 
(6.) A szövetkezetek integrációs, területi, regionális vagy szakmai szempontok szerint történő 

együttműködésének előmozdítása; 
a) tanácsadás, oktatás és szolgáltatás a szövetkezetek, illetve azok tagjai részére, elsősorban 

gazdasági, pénzügyi, közösségi, szociális és jogi kérdésekben; és közhasznú szervezetek 
számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások;  

b) kapcsolattartás, együttműködés hasonló célú bel- és külföldi szervezetekkel,  
(7.) Vélemények, javaslatok megfogalmazása  

a) a Kormány vagy az Országgyűlés megkeresésére a szövetkezeteket vagy azok tagságát 
érintő kérdésekben  

b) Jogszabályok meghozatalának kezdeményezése a jogalkotóknál.  
(8.) Emberi és állampolgári jogok védelme, 
(9.) Szövetkezetekkel foglalkozó szakemberek érdekeinek egyeztetése, a szükséges nyilvánosság 

megteremtése, a szövetkezetek ismertségének, társadalmi presztízsének erősítése, nemzetközi 
szakmai kapcsolatok kiépítése, 

(10.) A közösségi alapú, szolidáris társadalmi működés elősegítése, az állampolgárok társadalmi 
részvételének támogatása: a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 
elősegítése, továbbá munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, 
önfoglalkoztatásának és foglakoztatásának elősegítése és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások, 

(11.) A szövetkezetek bel- és külföldre irányuló gazdasági tevékenységének elősegítése; azzal 
összefüggő képviselet. 

(12.) Közreműködik a helyi önkormányzatokkal foglalkoztatási tervük kidolgozásában és 
megvalósításában 

(13.) Forrásteremtés a feladatok végrehajtásához, a tagszövetkezetek szociális és közösségi jellegű 
tevékenységének anyagi eszközökkel való támogatása;   

(14.) Euroatlanti integráció elősegítése. 
(15.) Szolidaritási alapot hoz létre a szövetség feladataihoz kapcsolódó anyagi feltételek biztosítása 

érdekében, és a célkitűzések figyelembevételével éves munkatervet készít.  

A Szövetség tagsága 
4.  § 

(1.) A Szövetségnek rendes és pártoló tagjai lehetnek. 
(2.)  A Szövetségnek rendes tagja lehet az a jogi személyiséggel rendelkező szociális szövetkezet, 

aki az Alapszabályban foglalt célkitűzéseket elfogadja, vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket 
és feladatokat, valamint az alapszabályában a megszűnése esetére vonatkozóan a Szövetséget 
jelöli meg a közösségi alap folytatólagos felhasználójaként.  

(3.) A Szövetség pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, aki szövetkezetfejlesztési 
ismeretekkel, illetve szövetkezetfejlesztési tapasztalattal rendelkezik, és aki az Alapszabályt 
elfogadja.  

(4.) A rendes tag a Szövetség munkájában, egy képviselőjével vesz részt.  
(5.) A Szövetség elismeri, és tiszteletben tartja valamennyi rendes tag önállóságát, szuverenitását. 
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A tagszövetkezetek között felmerülő érdekellentéteket - felkérés esetén - tárgyalásos úton rendezi, 
ha szükséges, köztiszteletben álló civil személyek bevonásával. 

(6.) A rendes tag jogai: 
a) részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, 
b) képviselője révén választhat és választható a Szövetség szerveibe 
c) képviselője révén szavazati joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén 
d) a Szövetséget érintő minden kérdésbe képviselője révén tanácskozási és szavazati joggal 

bír 
(7.) A rendes tag kötelességei: 

a) részt vesz a Szövetség céljai megvalósításában 
b) megtartja a Szövetség alapszabályát 
c) ápolja és növeli a Szövetség jó hírét és tekintélyét 
d) Szövetség közgyűlése által megállapított éves tagdíjat határidőre megfizeti.  

(8.) A Szövetség jogosult a rendes tag számára az éves beszámolójuk közgyűlés elé terjesztése előtt, 
a közösségi alapból történő felhasználásra vonatkozó javaslatukhoz az elfogadó nyilatkozatot 
kiadni.  

(9.) Pártoló tag jogai és kötelezettségei:  
a) Pártoló tagok lehetnek azok a természetes és jogi személyek, akik tevékenységükkel vagy 

vagyoni hozzájárulásukkal a Szövetség céljainak megvalósítását hosszabb időn keresztül, 
rendszeresen segíteni kívánják. 

b) A pártoló tagsági viszony létesítéséről az Elnökség dönt. 
c) A pártoló tag nem szavazhat a szövetség ügyeiről. 
d) Nem választhat és nem választható. 
e) A pártoló tag a szövetség közgyűlésein részt vehet, annak irataiba betekinthet, a tagi 

szolgáltatásokból részesülhet.  

A tagok felvétele 
5.  §.  

(1.) A rendes és a pártoló tagsági viszony keletkezéséhez szükséges, hogy a felvételt kérők ezt 
írásban kinyilvánítsák, a rendes tag felvételi kérelem belépési nyilatkozathoz, csatolandó a szövetkezet 
közgyűlésének erről döntő határozata. 

(2.) A tag felvételéről a Szövetség Elnöksége dönt. Az Elnökség a Szövetség következő 
közgyűlésén köteles tájékoztatni a tagságot a tag felvételéről. 

(3.) A belépni kívánó szociális szövetkezet a belépési nyilatkozattal együtt közölni köteles, hogy: 
a)  közgyűlése a csatlakozást határozatban elfogadta, 
b) ki a bejegyzett képviselője 
c) miképpen kívánja képviseltetni magát a Szövetségben, ki a képviselője a SzOszövben. 

(4.) A tag az Elnökség tagfelvételi elfogadó döntése után gyakorolhatja jogait, vállalja a 
kötelezettségeket.  

(5.) Ha az Elnökség a tagjelölt felvételét elutasítja, a tagjelölt a közgyűléshez írásban panaszt 
nyújthat be. A panaszt, a soron következő közgyűlésen meg kell tárgyalni, s el kell bírálni. Ezután 
fellebbezésnek nincs helye. 

(6.) Szövetség tagja egyidejűleg más társadalmi szervezetnek, szövetségnek is tagja lehet. 
(7.) A tagokról azok képviselőiről, meghatalmazottjairól, az Elnökség tagnyilvántartást köteles 

vezetni. Naprakész karbantartásáról a szövetségi ügyvezető gondoskodik, tartva a kapcsolatot a 
rendes tagokkal. 

Tagsági viszony megszűnése 
6.  §.  

(1.) A tagsági viszony az alábbi esetekben szűnik meg: 
a) a tag önálló jogi személyisége megszűnése kimondásával,  
b) a tag szervezetének a Szövetség Alapszabályában megengedettől eltérő szervezeti formába 

történő átalakulásával, 
c) a tag/pártoló tag kilépésével, 
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d) a tag/pártoló tag kizárásával. 
(2.) A tagsági viszony megszűnését a Szövetség Elnöksége mondja ki az (1) bekezdés a., és  b.. 

pontjában foglalt megszűnési esetekben a tudomásra jutással egyidejűleg, illetve kizárás esetén a 
megfelelő eljárás lefolytatását követően. 

(3.) A tag kilépési szándékát írásban jelenti be. A nyilatkozatot az Elnökségnek kell megküldeni. A 
kilépési szándékot meg lehet indokolni. 

(4.) A tag kilépését a Szövetség Elnöksége tudomásul veszi, s a legközelebbi közgyűlésen a tagságot 
tájékoztatja. 

(5.) A tag szövetségi tagságból való törlésre akkor kerül sor, ha ismételten nem teljesíti a szövetségi 
Alapszabályban foglalt kötelezettségeit, s ezzel az Szövetséget célkitűzései megvalósításában, 
feladatai ellátásában akadályozza.  

(6.) Kizárásra akkor kerülhet sor, ha a tag eljárás során megállapított ok miatt nem méltó a 
Szövetség tagságára. A tag kizárását csak súlyos, a Szövetség célkitűzéseit, érdekeit, vagy jó hírét 
alapvetően érintő ok válthatja ki. 

(7.) A törlési/kizárási szándékot az Elnökség kezdeményezi, írásban közli a taggal, melyet meg kell 
indokolni, a kizárást a közgyűlés fogadja el. Amennyiben a tag a kizárási szándékkal nem ért 
egyet, azt 15 napon belül írásban jelezheti az Elnökségnek, amit az Elnökség a legközelebbi 
közgyűlés elé terjeszt, e közgyűlés pedig köteles egyértelmű határozatot hozni a tárgyi kizárás 
ügyében. 

(8.) A tag jogerős törléséig az Alapszabályban rögzített jogokat gyakorolhatja. 
(9.) A kizárásra okot adó cselekmény: 

a) a tagdíj nem fizetése írásbeli felszólítás után sem 
b) a Szövetség munkájában való részvétel elégtelensége, amely a szövetség tevékenységét 

akadályozza  
c) a tag az eljárás során megállapított ok miatt nem méltó a Szövetség tagságára. 

(10.) A tag a tagsági viszony megszűnése után a lehető legrövidebb időn belül köteles minden 
számára kiadott, a Szövetség vagyonát képező tárgyat, a Szövetség tulajdonába visszaszolgáltatni. 
A vissza nem szolgáltatott tárgyakért a tag anyagilag felel. 

A SZÖVETSÉG SZERVEZETEI 
Közgyűlés 
Elnökség 

Ügyvivő testület 
Felügyelő Bizottság 

Bizottságok 

Közgyűlés 
7.§ 

(1.) A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés. 
a) A közgyűlés ülései nyilvánosak. A nyilvánosságot az Elnökség azzal biztosítja, hogy a 

meghívót 8 nappal a közgyűlés előtt a Szövetség weblapján megjeleníti. 
b) A közgyűlést az Elnökségnek legalább évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlésre a 

tagokat meg kell hívni. Az írásban postai, vagy elektronikus úton megküldött meghívót a 
közgyűlés kitűzött időpontját megelőzően legalább 15 nappal meg kell küldeni minden 
tagnak. A meghívóban közölni kell a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat. 

(2.) Az Elnökség a közgyűlést 30 napon belül köteles összehívni, ha azt 
a)  a bíróság elrendeli, 
b) a Felügyelő Bizottság határozat alapján szükségesnek ítéli,  
c) ha a tagok egyharmada, vagy ha a Szövetség Elnöke javasolja, 

(3.)  A közgyűlés megtartását - az ok és cél megjelölésével - írásban, vagy elektronikus úton kell 
kérni. 

a) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok több mint fele képviseltetve van. 
b) Az eredeti meghívóban a határozatképtelen közgyűlést ismételten össze lehet hívni. Az 

ismételt közgyűlés időpontját az eredeti meghívóban ki kell tűzni. E közgyűlés csak akkor 
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lehet határozatképes a megjelent rendes tagok számától függetlenül, ha a meghívóban e 
tényről tájékoztat az összehívó. A megismételt közgyűlésen az eredeti napirendi pontokon 
túl új napirendi pont nem vehető tárgysorozatba, mely körülményre az eredeti meghívóban 
fel kell hívni a tagság figyelmét. 

c) Amennyiben a megismételt közgyűlés időpontja nem az eredetivel egyező napra kerül kitűzésre, 
akkor a tagokat a megismételt közgyűlés összehívásáról külön értesíteni kell az (1) és (2) pontnak 
megfelelően. 

(4.) A Szövetség közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása 
b) az Elnökség, Felügyelő Bizottság, és bármilyen állandó bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztása, bizalmatlansági indítvány elfogadása 
c) az Elnökség, Felügyelő Bizottság és bármilyen állandó bizottság tiszteletdíjának, 

költségtérítésének megállapítása 
d) az Elnökség, Felügyelő Bizottság és bármilyen állandó bizottság tisztségviselők hatás- és 

tevékenységi körének meghatározása, módosítása 
e) az éves munkaterv és költségvetés elfogadása, végrehajtásának jóváhagyása 
f) az éves szakmai és költségvetési beszámolók, valamint a közhasznúsági jelentés 

elfogadása 
g) a Szövetség más szövetséggel, egyesülettel, társadalmi szervezettel történő egyesülésének, 

a Szövetség szétválásának, valamint feloszlásának kimondása 
h) a Szövetség megszűnésekor a vagyon sorsáról való döntés.  
i) a Szövetség gazdasági-, vállalkozási tevékenység folytatásának tudomásul vétele 
j) tagsági viszony megszűnésével kapcsolatban a kizárásról való döntés 
k) az Elnökség döntései elleni fellebbezések elbírálása 
l) a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 
m) az éves tagdíj megállapítása, befizetés határidő minden év március 1.  
n) a tagfelvételi panasz elbírálása 
o) a tagszövetkezetek tevékenységének anyagi eszközökkel való támogatásáról határozat 

hozatal 
(5.) A közgyűlés határozathozatali módja 

a) A jogi személyiségű rendes tagok a közgyűlésen egy szavazattal rendelkeznek. 
b) Az Alapszabály módosításáról, a Szövetség egyesülésével, átalakulásával, vagy más 

szövetséggel való csatlakozással és megszűnésével kapcsolatban, az összes tag 2/3-os 
többséggel dönt 

c) a közgyűlés titkos szavazással, valamennyi tag egyszerű többségével szavaz az 
elnökségről, az elnökről, és a felügyelő-bizottság személyéről, és a Szövetség már 
elfogadott megszűnése esetében a vagyon sorsáról.  

d) a többi, a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben nyílt szavazással, a jelen lévők 
egyszerű többségével határoz, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az Alapszabály 
másként határoz. 

e) A tagok több mint fele kérésére a közgyűlés bármely kérdésben titkosan szavaz. 
(6.) A tagok nyílt szavazással és a jelenlevők egyhangú döntésével határozhatnak, hogy valamely 

egyéni javaslat, kezdeményezés felkerüljön-e a közgyűlés napirendjére. E határozatot a tárgyi 
közgyűlésen jelen nem levő tagok, ha érdekeiket sértő e napirendi pont – a közgyűlési 
jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5 napon belül – az Elnökség felé írásban megtámadhatják, 
és e megtámadás a következő közgyűlésig a napirendet és az azzal kapcsolatos döntéseket 
elnapolja. 

(7.) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt annak a tagnak a képviselője, aki, személyes 

érdekeltségi, függőségi kapcsolatban van az érintett szervezettel, vagy akinek a Ptk. 685. §. (b) pontja 
szerinti közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, 
vagy bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben bármely formában érintett. 
Nem minősül előnynek a szervezet cél és feladat szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint a szervezet minden tagjának 
nyújtott az Alapszabályban leírt cél és feladat szerinti juttatás. 

(8.) Minden tagnak joga van a Szövetséget érintő kérdést felvetni, napirendre vett kérdésben 
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javaslatot megfogalmazni.  
(9.) A közgyűlés napirendje a meghívóval azonos tartalmú, más napirendi pont csak valamennyi tag 

jelenlétével és egyhangú igen szavazatával vehető fel a napirendbe. 
(10.) A közgyűlés – a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseken kívül – dönt minden olyan 

kérdésben, amelyet az Elnökség, vagy jogszabály hatáskörébe utal. 
(11.) A közgyűlésről részletes jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet az elnök, a 

jegyzőkönyvvezető és a közgyűlésen megválasztott két fő hitelesítő írja alá. 
(12.) A tag által javasolt napirendi kérdésről a jelen nem levő érintett tagnak (az átvételt igazolható 

formában) meg kell küldeni a közgyűlés jegyzőkönyvét, a hitelesítést követő legrövidebb időn 
belül. 

(13.) A jegyzőkönyvet a Szövetség irodájában kell tartani. Abba bárki betekinthet - az adatvédelmi 
szabályok megtartásával -, vagy saját költségére másolatot készíthet. A jegyzőkönyvek őrzése a 
szövetség ügyvezető feladata. 

(14.) Az Szövetség vezető tisztségviselőjévé a tagszövetkezet bármely tagja megválasztható. .A Szövetség 
vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére vonatkoznak az 1997. évi CLVI. törvény és a 
1989. évi II. törvény által meghatározott összeférhetetlenségi előírások. 

(15.) Szavazás írásban 
a) Az elnökség döntése alapján a tagok a közgyűlés összehívása nélkül, írásban is 

szavazhatnak, amennyiben ennek feltétele az alábbiak szerint biztosított: 
b) egyedi sorszámmal ellátott szavazólapok állnak rendelkezésre, amelyeket a szövetség 

elnöke hitelesített, 
c) a szavazólapok átvételét a tag aláírásával igazolja, 
d) legalább 3 tagú szavazatszámláló bizottság működik, amelyik ellenőrzi a beérkező 

szavazólapok hitelességét és szabályszerű kitöltését, továbbá az 1 tag 1 szavazat elv 
betartását. 

e) Írásbeli szavazás formájában akkor hozható döntés levélben, ha a szavazólap a 
tagszövetkezet székhelyére ajánlott levélben kerül feladásra, Írásbeli szavazás helyett 
közgyűlést kell összehívni az elnökségnek, a tagok 1/3-nak a kérésére.  

f) Az írásbeli határozathozatalra a közgyűlés általános szabályai vonatkoznak. Ha adott tag határidőn 
belül nem ad le szavazatot, de közgyűlés összehívását sem kéri, akkor a szavazata érvénytelen 
szavazatnak minősül.  

g) A szavazat leadására adható minimális határidő nem lehet 5 munkanapnál rövidebb.  
h) Az írásbeli döntés eredményét a szavazatszámláló bizottság a határidőt követő 3 munkanapon belül 

átadja az elnöknek vagy az ügyvezetőnek, aki közzé teszi 2 napon belül az eredményt. 
i) A működés nyilvánosságára tekintettel a távszavazásról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben a 

döntéshozatal körülményeit, valamint a döntés megszületése időpontját, hatályát, annak szövegét 
és a szavazati arányokat is rögzíteni kell. A nyilvánosság számára mind a távszavazás elrendelését, 
mind az így megszületett döntést tartalmazó jegyzőkönyvet közzé kell tenni a weboldalon. 

(16.) Az írásbeli szavazásról szóló értesítőnek tartalmaznia kell: 
a) a szövetség nevét és székhelyét; 
b) a tag nevét (azonosítóját) 
c) a szavazat leadásának lehetséges módjait 
d) a szavazat leadásának legkorábbi és legkésőbbi időpontját 
e) az eredményes szavazás feltételeit 
f) az eredménytelen szavazás esetén követendő eljárást 
g) a szavazás eredményének közzétételi módját és idejét 
h) Az értesítőnek a határozattervezet pontos szövegét kell tartalmaznia  
i) az írásbeli szavazáskor igénybe vehető támogatás elérhetőségét, ahol a szavazatát írásban 

leadni szándékozó tag érdemi és technikai kérdéseire egyaránt választ kaphat. 
(17.) Nem lehet írásbeli szavazást kérni az alábbi kérdésekben: 

a) az alapszabály módosítása; 
b) a szövetség elnökének és tagjainak, valamint a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztása, bizalmatlansági indítvány alapján történő visszahívása, tiszteletdíjuk 
megállapítása; 

c) a szövetség egyesülése, szétválása, valamint jogutód nélküli megszűnése; 
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Elnökség 
8.§ 

(1.) Az Elnökséget és tisztségviselőit a közgyűlés választja meg. 
(2.) Az Elnökség tagjai: 

a) Elnök 
b) Ügyvezető alelnök 
c) három elnökségi tag 

a) Az Elnökség mandátuma alakuláskor egy, azt követően négy évre szól. A Szövetség Elnökét és 
az elnökség tagjait a korábbi Elnök és elnökség megbízatásának lejárta előtt legalább 15 nappal, 
ha pedig a megbízás idő előtt szűnt meg, a megszűnésétől számított 30 napon belül kell 
megválasztani, az új elnökségi tag mandátuma a hátralévő időre szól. 

(3.) Az Elnökség tisztségviselőinek és tagjainak megbízatása megszűnik: 
a) elhalálozással 
b) lemondással 
c) A tisztségviselő (képviselő) megbízatása megszűnik, ha a tisztséget a szövetkezet nevében 

betöltő természetes személy már nem képviselheti tovább a tagszövetkezetét, illetve ha 
abból kilépett. A tagszövetkezet vezető tisztségviselői pozíciója automatikusan megszűnik a 
Szövetségben, új tisztségviselő választást kell tartani a következő közgyűlésen erre a pozícióra 
vonatkozóan. 

d) a tagok 1/3 által tett kisebbségi véleményt tartalmazó bizalmatlansági indítvány 
megszavazásával 

e) a mandátum lejártával 
(4.) Az Elnökség dönt minden, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó kérdésben. Hatáskörébe 

tartoznak mindazon feladatok is, melyek ellátására a közgyűlés felhatalmazta. 
(5.) Az Elnökség feladat és hatásköre: 

a) a Szövetség tevékenységének irányítása 
b) a Közgyűlés összehívása 
c) a Közgyűlés határozatainak végrehajtása 
d) elkészíti a Szervezeti Működési Szabályzatot, gazdálkodási, ügyviteli, munkaügyi, 

valamint egyéb belső szabályzatokat, s jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti 
e) gondoskodik a közgyűlés összehívásáról, előkészíti üléseit, gondoskodik az előterjesztések 

egyeztetett kidolgozásáról, közgyűlés elé terjesztéséről  
f) ellátja a Szövetség érdekképviseletét, kapcsolatot alakít ki, megállapodásokat köt és tart 

más társszervezetekkel, intézményekkel valamint nemzetközi szervezetekkel.  
g) meghatározott feladatokra létrehozhat tartós vagy időszaki, munkacsoportokat, 

kollégiumokat, azokat beszámoltathatja, illetve visszahívhatja 
h) felügyeletet és ellenőrzést gyakorol a Szövetség adminisztrációs munkája felett, 

beszámoltatja a szövetségi ügyvezetőt. 
i) valamennyi határozatról, ajánlásról, döntésről beszámol a Közgyűlésnek 
j) tagsági viszonnyal összefüggő feladatok 
k) dönt mindazon kérdésekben, melyek nem a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak 
l) a Szövetség jogi személyiségű tagjainak az éves beszámolójuk közgyűlés elé terjesztése 

előtt, a közösségi alapból történő felhasználásra vonatkozó javaslatukról a Szövetség 
elnöksége hozza meg szövetség nyilatkozatát, olyan határidőn belül, hogy az ne 
akadályozza a jogi személyiségű tagok közgyűlésének zavartalan lebonyolítását. 

(6.) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az ülések 
nyilvánosak. 

(7.) Az összehívás és ülésezés rendjét, a dokumentálás módját részletesen a Szervezeti és Működési 
Szabályzat állapítja meg. 

(8.) Az Elnökség határozatképes, ha az elnök és két elnökségi tag legalább jelen van. 
(9.) Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza határozatait. 
(10.) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az az elnökségi tag, aki, vagy akinek a Ptk. 

685. §. (b) pontja szerinti közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség 
alól mentesül, vagy bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben bármely 
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formában érintett. Nem minősül előnynek a szervezet cél és feladat szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint a szervezet 
minden tagjának nyújtott az Alapszabályban leírt cél és feladat szerinti juttatás. 

(11.) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Szövetség elnöke és az elnökségi 
ülésen megválasztott elnökségi tag hitelesít. A jegyzőkönyvvezető nem lehet hitelesítő. 

b) A jegyzőkönyvbe a bárki betekinthet - az adatvédelmi szabályok megtartásával -, saját költségére 
másolatot készíthet.. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az előterjesztéseket, a szavazás módját és 
eredményét (a döntést támogatók és ellenzők számarányát, ha lehetséges, akkor az ellenző 
személyek nevét is), valamint a hozott határozatok, állásfoglalások szövegét, időpontját, hatályát. 
A sorszámmal megjelölt határozatokról a szövetségi ügyvezető nyilvántartást vezet. 

(12.) Az Elnökség a személyeket érintő döntéseit az érintettekkel írásban közli. 
(13.) Az Elnökségi ülést az Elnök hívja össze. A meghívót írásban postai úton és egyben 

elektronikusan is 7 munkanappal az ülés előtt ki kell küldeni, melynek tartalmaznia kell a 
megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat. 

(14.)  Az Elnökség a saját működési- és munkarendjét maga alakítja ki. 
(15.) Nem lehet az Elnökség tagja az a személy:  

a) aki a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja 
b) a Felügyelő Bizottság elnöki vagy tagi tisztségét betöltő tagszövetkezet sem adhat elnökségi tagot 
c) egy közhasznú szervezet megszűntét követő két évig, 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. 

d) aki nem jogképes, illetve aki teljesen cselekvőképtelennek minősül 
e) aki a közügyektől el van tiltva 

(16.) Az Elnökség üléseit az elnök vezeti, akadályoztatása esetén az ügyvezető igazgató. 
Az Elnök feladatai: 
a) az elnökség ülései között teljes felelősséggel irányítja a szervezetet 
b) képviseli a Szövetséget állami és társadalmi szervek, szervezetek előtt 
c) ellenőrzi az Alapszabály betartását és a Szövetség határozatainak végrehajtását. 
d) vezeti az elnökség üléseit 
e) az Elnökség felhatalmazása alapján együttműködési megállapodásokat köt belföldi és 

nemzetközi érdekképviseletekkel, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel 
f) szervezi és ellenőrzi a tisztségviselő, a szövetségi ügyvezető munkáját 
g) az éves költségvetési kereten belül dönt anyagi kötelezettség-vállalásról 
h) kezdeményezi és szervezi a Szövetség tevékenységének a lakosság körében való 

széleskörű megismertetését, ennek érdekében folyamatos kapcsolatot tart a különböző 
helyi és országos médiumokkal 

(17.) Az Elnöknek javaslattételi joga van a közgyűlés összehívására. 
(18.)  Az elnök gyakorolja a Szövetség munkaviszonyban álló munkatársai felett a munkáltatói 

jogokat.  
(19.) Az elnököt akadályoztatása esetén az ügyvezető igazgató helyettesíti általános vagy eseti 

jelleggel. 
(20.) Az ügyvezető igazgató helyettesítési jogosultságát írásba kell foglalni. 
(21.) Az ügyvezető igazgató helyettesítési jogosultsága kiterjed a képviseleti jogosultságra is azokban 

az esetekben, amelyekben az elnök akadályoztatása miatt képviseletre, illetve aláírásra 
felhatalmazza. 

 

Ügyvezető testület 
9.§.   

 
1.  Az ügyvezető testület vezetője a közgyűlés és az elnökség, valamint az ügyvezető alelnök a 
konkrét felhatalmazásnak megfelelően ellátja a szövetség képviseletét. Az ügyvezető testület 
irányítását az ügyvezető alelnök látja el, felettük a munkáltatói (megbízói, irányítói) jogokat az 
elnökség gyakorolja. 
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1. Az ügyvezető testület feladatai: 

a. intézi a Szövetség adminisztrációs feladatait 
b. vezeti a különböző szövetségi szervek jegyzőkönyveit 
c. kapcsolatot tart a Szövetség tagjaival 
d. a Szövetség gazdasági ügyeinek vitele, kapcsolat a könyvelővel 
e. ellátja mindazon feladatokat, mellyel az elnök, vagy ügyvezető alelnök megbízza 
f. A szövetségi házipénztár kezeléséről az ügyvezető testület gondoskodik. 

2. Az ügyvezető testületet az Elnökség nevezi ki. 
3. Az ügyvezető testület feladatai elláthatóak önkéntes munkában, megbízási szerződéssel és 

munkaviszonyban. 
4. Az ügyvezetők létszáma maximum 5 fő lehet, megbízatásuk időtartama megegyezik az 

ügyvezető alelnök megbízási időtartamával. 
5. Az Ügyvezetés tagjainak megbízatása megszűnik: 

a. elhalálozással 
b. lemondással 
c. A testület tagjának megbízatása megszűnik, ha az ügyvezető alelnök visszahívja.   

 

 

A Felügyelő Bizot tság 
10.§ 

(1.) A Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) ellátja a Szövetség működésének és gazdálkodásának 
általános ellenőrzését. Ennek keretében az Elnökségtől, vagy valamelyik tisztségviselőtől 
tájékoztatást, jelentést kérhet, a Szövetség könyveit, iratait megvizsgálhatja és szakértővel 
megvizsgáltathatja. A FB tájékoztatást, felvilágosítást kérhet a Szövetség munkavállalóitól is. 

(2.) a Szövetségnél három tagú FB működik. Az FB összetétele: 1 fő elnök, 2 fő tag. Az FB 
mandátuma öt évre szól. 

(3.) A FB megválasztása után első ülésén tagjai közül nyílt szavazással elnököt választ és 
megalkotja ügyrendjét. 

(4.) A FB-t annak elnöke képviseli. 
(5.) A FB elnökének és tagjainak megbízatása megszűnik: 

a) elhalálozással 
b) lemondással 
c) a tagok 1/3 által tett kisebbségi véleményt tartalmazó bizalmatlansági indítvány esetén 
d) a mandátum lejártával 

(6.) A FB köteles az Elnökséget értesíteni és szükség esetén közgyűlés összehívását kérni, ha arról 
szerez tudomást, hogy, 

(7.) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Szövetség érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése, az Elnökség vagy a közgyűlés intézkedését igényli. 

(8.) az elnökségi tagok felelősségét megalapozó tény merül fel. 
(9.) Amennyiben a FB indítványára az Elnökség, vagy a közgyűlés összehívására 30 napon belül 

nem kerül sor, a FB az előbb említett szerveket maga is összehívhatja. 
(10.) Nem lehet a FB elnöke, vagy tagja aki 

a) az Elnökség tisztségviselője vagy tagja 
b) Az Elnökségben státuszt betöltő tagszövetkezet valamelyikének tagja, vagy a 

tagszövetkezettel áll olyan jogviszonyban, amely érdekeltséget, vagy függőséget eredményez. 
c) a Szövetséggel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munka-

viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll 
d) a Szövetség közhasznú cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat. 
e) a Szövetség pénzügyi, számviteli munkáját végzi 
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f) aki a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója 
(11.) A FB működési feltételeit a Szövetség elnöksége biztosítja. A FB éves munkaterv és ülésrend 

alapján dolgozik. A FB tagok javaslatai alapján a munkatervet és ülésrendet a FB elnöke állítja 
össze és terjeszti a FB elé. 

(12.) Az FB-t szükség szerint, de évente legalább egyszer — az éves rendes közgyűlés előtt - össze 
kell hívni. A FB ülését az Elnök hívja össze a napirendet tartalmazó írásban kiküldött meghívóval. 
A meghívót írásban postai úton és egyben elektronikusan is 7 munkanappal az ülés előtt ki kell 
küldeni 

(13.) A FB ülését bármely két tag a (12) pont feltételeivel írásban összehívhatja az ok és cél egyidejű 
megjelölésével, ha a FB összehívására irányuló előzőleg megtörtént kérelmüket az Elnök 8 napon 
belül nem teljesítette. 

(14.) A FB határozatképes, ha az ülésen három tag megjelent. A FB határozatait egyszerű 
szótöbbséggel hozza. 

(15.) A FB üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza: 
a) az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e, 
b) a résztvevők nevét, 
c) a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat, 
d) Bármely tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet is kell készíteni. A jegyzőkönyvet a FB 

Elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. 
e) A FB a határozatokról sorszámmal megjelölt nyilvántartást vezet. 

(16.) A FB Elnöke a személyeket érintő döntésekről az érintetteket írásban értesíti. 

Bizottságok 
11.§.  

(1.) A Bizottságok a Szövetség döntés-elkészítő, tanácsadó és végrehajtó szervei 
(2.) A Közgyűlés a megalapozottabb érdekképviseleti munka, az álláspontok szakszerűbb 

előkészítése érdekében a fontosabbnak ítélt területekre bizottságokat hozhat létre, melynek 
működési feltételeit, költségvetését a létrehozó biztosítani köteles. 

a) állandó bizottságok létrehozásáról a Közgyűlés dönt,  
b) ideiglenes bizottságokat az Elnökség is létrehozhat. 

(3.) A bizottságoknak lehet „belsős” (a tagszövetkezetek tagjaiból kiválasztott személyek) és 
„külsős” (főleg szakmai, szakértő) tagjai. A belsős tagok mindig többségben kell, hogy legyenek.  

(4.) A bizottságok maguk alakítják ki működési rendjüket, az állandó bizottságok működési rendjét 
a közgyűlés fogadja el, míg az ideiglenes bizottságok működési rendjét az elnökség fogadja el. 

Határozatok Könyve 
12.§ 

(1.) A ügyvezető a közgyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet 
(Határozatok Könyve). A határozatokat azok meghozatalát követően haladéktalanul be kell 
vezetni a Határozatok Könyvébe, feltüntetve - a közgyűlési jegyzőkönyvvel egyezően - 

a) a döntés időpontját, tartalmát, 
b) a hatályba lépés időpontját, 
c) a döntést támogatók és ellenzők, valamint a tartózkodók által leadott szavazatok számát, és 

a szavazó tagok (ha lehetséges) személyét. 
(2.) A ügyvezető az Elnökség által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Elnökségi 

Határozatok Könyve) Az Elnökségi Határozatok Könyvének tartalma, vezetésének módja 
megegyezik a (1) bekezdésben rögzítettekkel. 

Közzététel ,  nyi lvánosság 
13 §.  

(1.) A ügyvezető a közgyűlés, vagy Elnökség által hozott határozatok egy kiadmányát a 
közgyűlésen nem részt vevők, érintett kívülálló személyek részére írásban, ajánlott postai 
küldeményben, vagy hitelesített elektronikus levélben, vagy az átvétel írásos igazolásával 
közvetlen átadással a határozat megszületésétől számított 15 napon belül köteles kézbesíteni. 
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(2.) A Szövetség a tevékenységére vonatkozó minden közgyűlési, illetve elnökségi döntést 
hirdetmény formájában a weblapján nyilvánosságra hozza.  

(3.) A Határozatok Könyvének, a közhasznúsági jelentésnek és a Szövetség egyéb iratainak legalább 
egy-egy példányát a ügyvezető a Szövetség irodájában köteles tartani és lehetővé tenni, hogy 
azokba munkanapokon előre egyeztetett időpontban bárki betekinthessen, illetve azokból saját 
költségén másolatokat készíthessen. A közhasznúsági jelentést az interneten, a szövetség 
weblapján közzé kell tenni a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30-ig. 

(4.) Egyes cél szerinti juttatásokat a Szövetség pályázatokhoz köthet. A pályázati felhívást a sajtó, 
szaklapok útján vagy a weblapján a pályázat határidőt megelőző legalább 30 nappal közzéteszi. A 
pályázati felhívás tartalmazza: 

a) a pályázat kiíró nevét, címét 
b) a pályázat tartalmát 
c) a pályázók körét 
d) a pályázattal elérhető cél szerinti juttatást 
e) a benyújtási határidőt 
f) az eredményhirdetés időpontját 
g) az eredmény közzétételének módját 
h) a juttatással történő elszámolás módját, mértékét 
i) pályázati díj mértékét 

(5.) A pályázatokat az Elnökség bírálja el.  

Közhasznúság 
14.§ 

1. A közhasznú szervezet közhasznú szolgáltatásaiból – a csak közhasznú szervezet által igénybe 
vehető szolgáltatásokon kívül – más is részesülhet. 

2. 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. 

3. Az Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a 
pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati 
választáson jelölt állítása. 

A Szövetség gazdálkodása 
15.§.  

(1.) A Szövetség a tagok gazdálkodásától elkülönülő, önálló gazdálkodást folytat. 
(2.) A Szövetség bevételei:  

a) az államháztartás alrendszereiből vagy más adományozótól közhasznú, illetve az 
Alapszabályban rögzített céljára, vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, 
adomány 

b) közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel 
c) egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevétel 
d) tagdíj 
e) Szolidaritási/Közösségi Alap befizetései 
f) egyéb bevétel 
g) vállalkozási tevékenységből származó bevétel 

(3.) A Szövetség minden lehetőséget megragad arra, hogy célkitűzéseivel összefüggő pályázatok 
útján bevételét, vagyonát gyarapítsa. 

(4.) A vagyont leltárban kell rögzíteni. 
(5.) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket államilag garantált értékpapírokban, vagy bankbetéten 

kell tartani. 
(6.) A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a 

Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
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(7.) A tagdíj mértékét a közgyűlés határozza meg.  
(8.) A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végezhet. A vállalkozási tevékenység dominánssá, elsődlegessé nem 
válhat. 

(9.) A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban 
meghatározott cél szerinti tevékenységre fordítja a közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés 
alapján. 

(10.) A bankszámla feletti rendelkezésre az Elnökség tagjai jogosultak. A jogosultságot az Elnökség 
két tagja együttes aláírásával gyakorolja. Az egyik aláíró minden esetben az elnök. 

(11.) A szövetségi célok megvalósítására a tagszervezetei a mindenkori adózott eredményükből, a 
tárgyévi beszámolót elfogadó közgyűlés döntése szerinti értékben fel nem osztható 
közösségi/szolidaritási alapot képez, melyet a szövetség lekötött tartalékban elkülönítetten kezel. 

(12.) A közösségi és szolidaritási alap a szövetségi tag szervezetek tagjaik és hozzátartozóik 
kulturális, oktatási, szociális, sport tevékenysége támogatására, illetve egy-egy tagszövetkezet vis 
major helyzetének, vagy fejlesztésének a támogatására használható fel.  

(13.) Ennek az összegnek a felosztása a közgyűlés döntése alapján a tagok igényeinek megfelelő 
arányban történik. A szövetség átalakulása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén - az 
elszámolást követően - a közösségi/szolidaritási alapot egy szövetkezeti szövetség részére kell 
átadni.  

A Szövetség megszűnése 
16.§.  

(1.) A Szövetség feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, valamint 
megszűnésének megállapításával szűnik meg 

(2.) Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a Szövetség feloszlását. 
(3.) A Szövetség megszűnése esetén a tartozásokat azonnal ki kell egyenlíteni. 
(4.) A hitelezői igények kielégítését követően fennmaradó szövetségi vagyon felhasználásáról a 

közgyűlés dönt, és a döntésének megfelelően az Elnökség köteles gondoskodni. Közgyűlési 
döntés hiányában a szövetségi vagyon egy szövetkezeti szövetségre száll. 

Záró rendelkezések 
17. §.  

(1.) A Szövetség tevékenysége során tiszteletben tartja az Alkotmányt és a mindenkor hatályos 
jogszabályokat. 

(2.) Az Alapszabályban nem rendelkezett kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 
törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírásai az 
irányadók. 

(3.) A Szövetség olyan demokratikusan szerveződött, önkormányzattal bíró szervezet, melyet befelé 
a teljes nyíltság, kifelé a nyitottság jellemez. 

(4.) A Szövetség elismeri és tolerálja minden egyes tagszervezet és egyéni tag működési 
sajátosságát, meggyőződését, ezért többségi határozatok meghozatalakor a kisebbségi 
véleményeket tiszteletben tartja. Ugyanakkor az egyesülés és szolidaritás, a kölcsönös 
felelősségvállalás talaján a kisebbség - álláspontjának sérelme nélkül - tartozik a többséget 
munkájában segíteni. 

 
Budapest 2010. november 22. 
 
 

………………………. 
Schwarcz Antal 

elnök 
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