Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA
Alapszabály
- 2016. február 27-i módosítással egységes szerkezetben -

I. fejezet
Általános rendelkezések
1.

Az egyesület neve: Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA
Az egyesület rövid neve: AGRYA
Az egyesület angol nyelvű elnevezése: Agricultural and Rural Youth Association
2. Az egyesület székhelye: 1138 Budapest Váci út 134/C VI.28.
3. Az egyesület célja: A Szövetség összefogja és koordinálja azoknak a fiatal gazdáknak és a
belőlük szerveződő egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek a tevékenységét, akik az
ország területén az agrár és vidékfejlesztési szakmai tevékenységgel foglalkoznak. A
Szövetség felkarol minden olyan célkitűzést, tevékenységet illetve kezdeményezést, amely a
fiatal gazdák, a vidékfejlesztés ügyéhez kapcsolódik. A Szövetség elősegíti és támogatja a
fiatal gazdák, vidékfejlesztésben érintettek szakmai munkájának fejlődését, hatékonyabbá
tételét.
4. Az 3. pontban vázolt cél megvalósítása érdekében a Szövetség képzéseket, konferenciákat,
egyéb rendezvényeket szervez, információt szolgáltat, kiadványokat készít, kutatásokat végez
és támogat, ápolja a nemzetközi kapcsolatokat.
5. A Szövetség közhasznú szervezet. A Szövetség a fent megjelölt célok elérése érdekében
közhasznú tevékenységet végez.
A Szövetség közhasznú tevékenysége és az azt tartalmazó jogszabályi rendelkezés:
- 2007. évi XVII. törvény 2. § - vagy az annak helyébe lépő jogszabály - szerinti információ
szolgáltatás, tájékoztatás elsősorban az ország EU tagságából adódó lehetőségekhez
kapcsolódóan;
- 1997. évi CXL törvény 76. § (1)-(2) bekezdése szerinti az iskolarendszeren kívüli,
öntevékeny, önképző, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése,
környezeti, szellemi értékek, hagyományok feltárása, megismertetése, ismeretszerző,
közösségek tevékenységének támogatása, a társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi
életének, érdekérvényesítésének segítése, a határon túli és nemzetközi szakmai és közösségi
kapcsolatok erősítése.
A Szövetség a szakminisztériummal (FM) a 2010. évi CXXXI. tv. 13.§-ának felhatalmazása
alapján kötött stratégiai partnerségi megállapodás értelmében részt vesz az agár- és
vidékfejlesztési tárgyú, ágazati jogszabályok előkészítésében.
6. A Szövetség tevékenységével kapcsolatban érdekképviseletet lát el.
7. A Szövetség céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve
alapítványt rendelhet.
8. A Szövetség jelképe: balról jobbra vágtató lóalak, alatta nagybetűkkel az AGRYA, majd az
Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége felirat. A lóalak a felirat baloldala felett található. A
feliratot és a lóalakot vékony vonal választja el egymástól.
9. A Szövetség pecsétje: kör alakú, a kör közepén az „AGRYA” felirat, körben a „Fiatal
Gazdák Magyarországi Szövetsége” felirat.
10. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

II. fejezet
Az AGRYA tagjai
1. A Szövetség tagja lehet minden olyan egyesület, magánszemély, amely elfogadja az
alapszabályt és tagfelvételi kérelmét az Elnökség elfogadja. A Szövetség tagságát
elsődlegesen az egyéni tagok adják.
2. A tagság fajtái:
A) rendes tag,
B) tiszteletbeli tag.
C) pártoló tag
3. A rendes tagság fajtái:
a) egyéni tag,
b) egyesületi (közösségi) tag,
4. A Szövetségnek rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki cselekvőképes és
a tagfelvételi kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves de nem éri el a 40 éves életkort és
felvételéhez az Elnökség hozzájárul.
5. A Szövetség tagja lehet minden olyan egyesület, amelyet a bíróság nyilvántartásba vett és
felvételéhez az Elnökség hozzájárul.
6. Az egyesületi formában működő tagokat a Szövetségben a nyilvántartott képviselőjük vagy
annak írásos meghatalmazottja képviseli.
7. A tagfelvételről az Elnökség dönt. A tag felvételéhez az Elnökség 4 tagjának szavazata,
hozzájárulása szükséges.
A tagfelvételi kérelem tartalmazza minimálisan a következőket:
- kérelmező nevét, címét, elérhetőségét és az aláírást
- a szakmai munkájának rövid bemutatását
- egyesületi tag esetén a bírósági nyilvántartásba vétellel kapcsolatos dokumentumokat,
- a tevékenységről szóló rövid összefoglalót, a kapcsolódó dokumentumokkal együtt,
- nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező megismerte a Szövetség alapszabályát, és tagfelvétele
esetén magára kötelezőnek tekinti,
- két tag írásos ajánlása, az Elnökség erre vonatkozó döntése szerint.
A tagot a tagfelvétel után attól az időponttól illetik meg a tagsággal kapcsolatos jogok, amikor
az esedékes, a tagfelvételről szóló döntésben megjelölt tagdíjat befizette a Szövetség
számlájára.
8. A tagfelvételt megtagadó döntést az érintett megfellebbezheti. A fellebbezést az
Elnökséghez kell benyújtani a döntést követő 30 napon belül. A fellebbezésről a soron
következő Országos Gyűlés dönt. Az Országos Gyűlés döntéséig az érintettet nem illetik meg
a tagi jogosultságok és nem terhelik a tagsággal járó kötelezettségek.
9. A Szövetség tagjairól az Országos Iroda nyilvántartást vezet.
10. A rendes tagok jogai:
a) részt vehetnek a Szövetség által szervezett rendezvényeken, programokon, igénybe
vehetik a tagsági viszonyból adódó kedvezményeket, természetes személy tagok közvetlenül,
nem természetes személy tagok képviselőik által, vagy a választott küldöttek által véleményt
nyilváníthatnak, szavazhatnak a Szövetség ügyeiben, a Szövetség tisztségeire
megválaszthatók,
b) az Elnökségtől tájékoztatást kérhetnek a Szövetség partneri kapcsolatairól, egyes
tevékenységekről, a gazdálkodásról.
11. A tagok kötelezettségei:
a) cselekvő közreműködés a Szövetség céljainak megvalósításában,
b) a Szövetség alapszabályának betartása,
c) a tagdíj fizetése.
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12. A rendes tag tagsági viszonya megszűnik:
a) ha a tag írásos nyilatkozatával kilép,
b) ha a tagdíjfizetési határidő lejártát követően ajánlott postai küldeményként feladott,
fizetési határidőként tárgyév februárjának utolsó napját megjelölő, a fizetés elmulasztásának
következményeire a figyelmet felhívó felszólítás ellenére nem fizeti meg a tagdíjat, az
Elnökség azt a fizetési határidő lejártától számított 30 napon belül írásban felmondja
c) kizárással
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
Az írásban az elnökség által felmondott tagsági viszonnyal kapcsolatban a döntés ellen az
Országos Gyűléshez lehet fellebbezni a felmondás kézhezvételét követő 30 napon belül. Az
Országos Gyűlés a fellebbezésről a soron következő ülésén dönt.
13. A Szövetség tagjai éves tagdíjat kötelesek fizetni. A tagdíj mértékét az Elnökség állapítja
meg. A tagdíjat külön kell megállapítani az egyéni és az egyesületi tagok tekintetében. A
tagdíjat a tárgyév január 31-ig kell megfizetni. Az év közben felvett tagok a tagfelvételről
szóló döntés hónapjával kezdődően időarányos tagdíjat fizetnek. Kilépés vagy kizárás esetén a
befizetett időarányos tagdíjat nem kell visszafizetnie a Szövetségnek.
14. A fiatal gazdák vagy a Szövetség érdekében fontos tevékenységet végző személyeket
tiszteletbeli taggá választását javasolhatja az Elnökség. A javaslatról a soron következő
Országos Gyűlés dönt. A tiszteletbeli tagot megilletik a rendes tag jogai, kivéve a választás és
választhatóság és szavazás jogát.
15. A pártoló tag olyan tag, aki a tagfelvételi kérelme beadásakor már elmúlt 35 éves, de még
nem érte el a 45 éves életkort. A pártoló tagot megilletik a rendes tag jogai, kivéve a választás,
választhatóság és szavazás jogát. Részt vehet a Szövetség eseményein, igénybe veheti a
tagságból adódó kedvezményeket, de a rendes tagok által fizetendő tagdíj mértékével
megegyező vagyoni hozzájárulás megfizetésére is köteles. A pártoló tagokat a
határozatképesség megállapításakor, és a küldött választáskor figyelmen kívül kell hagyni. A
pártoló tag esetén egyebekben a rendes tagra vonatkozó tagfelvételi eljárási rendet kell
alkalmazni. A pártoló tagok száma nem lehet több, mint a rendes tagok számának 7 százaléka.
16. Azt a tagot, aki jogszabályt, alapszabályt vagy Országos Gyűlési határozatot súlyosan vagy
ismételten sért, vagy akinek tevékenysége a Szövetség céljainak megvalósítását súlyosan sérti,
vagy személyéhez, magatartásához kapcsolódó ok miatt méltánytalanná vált a tagságra az
Elnökség kizárhatja. A határozathoz 5 elnökségi tag egybehangzó szavazata szükséges. A
kizárásról szóló döntés előtt lehetőséget kell adni az érintettnek a véleménye, érdemi
védekezése előadására, ezért értesíteni kell az eljárás megindításáról, s ennek érdekében a
kizárást tárgyaló elnökségi ülésre az elnökségi tagokkal egy időben meg kell hívni. A
meghívót ajánlott postai küldeményként a tagnyilvántartásban szereplő lakcímre, esetlegesen
e-mail címre kell megküldeni, illetve kísérletet kell tenni a meghívó személyes közlésére
telefonon. Ha az érintett a meghívót nem veszi át, vagy az elnökségi ülésen nem jelenik meg,
érdemi védekezését nem mondja el, az a döntés meghozatalát nem akadályozza meg. Az
elnökség a döntését 3 munkanapon belül, a döntés indoklásával és a jogorvoslati
lehetőségekről szóló tájékoztatással együtt, írásban megküldi az érintettnek ajánlott postai
küldeményként a tagnyilvántartásban szereplő lakcímre. Ha az érintett az értesítést nem veszi
át, az nem akadályozza annak végrehajtását. Az Elnökség döntése ellen annak meghozatalától
számítva 30 napon belül a Felügyelő Bizottsághoz lehet fellebbezni. A fellebbezést a
Felügyelő Bizottság elnökének kell címezni, a Szövetség hivatalos székhelyének címén. A
Felügyelő Bizottság 30 napon belül dönt a fellebbezésről. A Felügyelő Bizottság a döntést
helybenhagyhatja vagy megsemmisítheti. A Felügyelő Bizottság megsemmisítő döntése nem
akadályozza, hogy az adott taggal kapcsolatosan újabb kizárási eljárás induljon.
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III. fejezet
A küldöttek
1. A küldötteket a tagok választják régiónként. A választott küldöttek száma 72 fő. Az egyes
régiók által választható küldöttek száma az adott régióba tartozó tagok számával arányos. A
küldötteket két évre választja régióban levő tagok gyűlése (küldött választó régiógyűlés). A
küldöttválasztó régiógyűléseket mandátum lejártához igazodóan november 1-je és az azt
követő év január 15-éje között kell megtartani. Az első küldöttválasztó üléseket 2009.
november 15-e és 2010. január 15-e között kell megtartani.
2. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai a megbízatásuk fennállása alatt külön eljárás
nélkül küldöttek is egyben (alanyi jogú küldöttek). A tisztségviselői megbízatás
megszűnésével a küldött megbízatás is megszűnik, kivéve, ha az adott személyt korábban már
megválasztották küldöttnek.
3. A küldöttválasztás során a következő régiókba kell sorolni a tagokat a tagnyilvántartásban
szereplő lakóhelyük alapján.
- Nyugat-Dunántúli Régió (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye területe)
- Közép-Dunántúli Régió (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Budapest, Pest megye
területe)
- Dél-dunántúli Régió (Baranya, Somogy, Tolna megye területe)
- Észak-magyarországi Régió (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye területe)
- Észak-alföldi Régió (Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Jász-NagykunSzolnok megye területe)
- Dél-alföldi Régió (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye területe).
4. A Mandátumvizsgáló és Választási Bizottság feladata az egyes régiókba tartozó tagok
számának megfelelő arányosítással megállapítani az adott régió által választható küldöttek
számát. Minden régiónak legalább 1 küldöttje kell, hogy legyen. Elsőként azt kell
megállapítani, hogy van-e olyan régió, amely 1-nél kevesebb küldöttet kapna a küldöttek
számának matematikai felosztása során. Ha van ilyen régió, akkor számára az 1 küldött
mandátumot le kell vonni az összes választással betölthető küldöttek számából. Az ezután
fennmaradó küldött mandátumot kell a többi régió között a tagok számának megfelelően
arányosan felosztani. A küldöttek számának megállapításakor a kerekítés szabályainak
megfelelően 0,49 esetén lefelé, 0,50 esetén felfelé kell kerekíteni a küldöttek számát. Ha a
kerekítések miatt a választott küldöttek száma meghaladja a maximálisan megválasztható
küldöttek számát, akkor a legtöbb küldött számmal rendelkező régiók küldötteinek számát kell
egy-egy küldöttel csökkenteni, úgy, hogy a legtöbb küldöttel rendelkező régió küldötteinek
számát kell először csökkenteni.
5. Az egyes régiók által választható küldöttek számának megállapításához az Elnökség átadja
a Mandátumvizsgáló és Választási Bizottságnak a tagnyilvántartást. A tagnyilvántartást az
Elnökség a küldött választó régiógyűlések megtartására nyitva álló időszakot megelőző
október 15-ig adja át a Mandátumvizsgáló és Választási Bizottságnak. Az átadott
tagnyilvántartás a küldött választó régiógyűlések megtartására nyitva álló időszakot megelőző
október 1-jén fennálló tagok adatit tartalmazza, így a tag neve, lakóhelye, születési éve,
székhelye, jogi személy esetén a képviselője neve. Az október 1-je után keletkezett vagy
megszűnt tagsági jogviszonyt a küldöttek számának megállapításakor már nem kell
figyelembe venni.
6. A Mandátumvizsgáló és Választási Bizottság a tagnyilvántartás átadásától számított 5
napon belül dönt az egyes régiók által választható küldöttek számáról. A döntést azonnal
írásba kell foglalni és át kell adni az Elnökségnek, illetve közzé kell tenni a Szövetség
www.agrya.hu weblapján.
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7. A küldöttválasztó régiógyűlések összehívásáról az Elnökség gondoskodik. A kapcsolódó
adminisztratív feladatokat az Országos Iroda látja el.
A küldött választó régiógyűléseket a tervezett időpontjukat megelőzően legalább 15 nappal
korábban kell írásban összehívni. A meghívó tartalmazza a küldöttválasztó régiógyűlés
időpontját és helyszínét, valamint a régió által választható küldöttek számát és a
küldöttválasztással kapcsolatos szabályokat.
A küldöttválasztó régiógyűlést lehetőség szerint a Szövetség valamelyik választott
tisztségviselője vezeti.
8. A küldöttválasztó régiógyűlés akkor határozatképes, ha azon az adott régióhoz tartozó tagok
több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt újra összehívott küldöttválasztó
régiógyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A küldöttválasztó
régiógyűlés határozatképtelensége miatti ismételt összehívást már az eredeti meghívó is
tartalmazhatja. Az október 1-je után keletkezett vagy megszűnt tagsági jogviszonyt a
küldöttválasztó régiógyűlések határozatképességének megállapításakor figyelembe kell venni.
9. A határozatképes küldöttválasztó régiógyűlés döntéseihez 50%+1 szavazat szükséges.
10. A küldöttekre javaslatot a küldöttválasztó régiógyűlés előtt írásban lehet tenni, az írásos
javaslatot az Elnökségnek kell címezni. Ezen túl a küldöttválasztó régiógyűlésen is lehet
jelölni küldöttet. Küldött csak a Szövetség tagja lehet, illetve a nem természetes személy tag
képviselője, meghatalmazottja. A jelöltek közül az adott régió által választható küldöttek
számának megfelelő számú, legtöbb szavazatot elnyert jelöltek lesznek a küldöttek.
A küldöttek személyéről titkos, írásos szavazást kell tartani. A küldöttválasztó régiógyűlés 3
tagból álló eseti szavazási bizottságot választ. A szavazási bizottság feladata a szavazólapok
elkészítése, a szavazás lebonyolítása és szavazatszámlálás. Szavazategyenlőség esetén
sorsolással kell eldönteni, hogy a több azonos szavazatot kapott jelölt közül ki lesz a küldött.
A sorsolást a régiógyűlés nyilvánossága előtt kell lebonyolítani.
A szavazás során szavazólapon azoknak a nevét kell megjelölni, akit küldöttnek kíván
választani a tag. Érvénytelen az a szavazólap, amelyen több jelölt nevét jelölték meg, mint
ahány küldöttet az adott régió választ.
11. A küldöttválasztó régiógyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ott
történtek lényegét, a szavazások részletes adatait, eredményét, melléklete a jelenléti ív és a
szavazólapok. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a szavazási bizottság döntése szerint
annak egy tagja hitelesíti. A jegyzőkönyvet küldöttválasztó régiógyűlést követően 2 napon
belül el kell készíteni és meg kell küldeni Mandátumvizsgáló és Választási Bizottság részére.
12. A Mandátumvizsgáló és Választási Bizottság a küldöttválasztó régiógyűlés jegyzőkönyve
alapján 5 napon belül határozattal megállapítja a küldöttek személyét és számukra
megbízólevelet állít ki. A megbízólevelet a Mandátumvizsgáló és Választási Bizottság elnöke
és egy tagja, az elnök akadályoztatása esetén annak 2 tagja írja alá. Ha minden küldött
mandátumát megállapította a Mandátumvizsgáló és Választási Bizottság, akkor a választott
küldöttek listáját átadja az Elnökségnek.
13. A küldöttek megbízatása a megválasztásuktól számított 2 évre szól. A küldött mandátuma
megszűnik megbízatásához kapcsolódó idő lejártával, lemondással, vagy a tagság
megszűnésével. A megüresedett küldött mandátumot a választás során a sorban legtöbb
szavazatot kapott jelölt nyeri el. Ha a listán nincs olyan jelölt, amely betölthetné a
megüresedett helyet, akkor rendkívüli küldöttválasztó régiógyűlést abban az esetben kell
összehívni a megüresedett mandátum betöltésére, ha országosan tíznél több küldötti
mandátum üresedett meg. A rendkívüli küldöttválasztó régiógyűlés összehívásával
kapcsolatban a rendes küldöttválasztó régiógyűlés összehívásának szabályai az irányadók,
kivéve az Alapszabály III. fejezet 1. pontjában meghatározott, a régiógyűlések
megtarthatóságára vonatkozó időintervallumot.
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A megüresedett mandátumot betöltő küldött megbízatása megválasztásától függetlenül akkor
jár le, mint ahogyan az eredetileg megválasztott küldött mandátuma járt volna le.
14. Minden küldöttnek egy szavazata van, függetlenül hogy az adott személy választással vagy
alanyi jogon, vagy mindkettővel is küldött megbízatással rendelkezik.
IV. fejezet
Mandátumvizsgáló és Választási Bizottság
1. A Mandátumvizsgáló és Választási Bizottság az Országos Gyűlés által választott 3 tagból
és 2 póttagból (első és második számú póttag) áll, a tagok megbízatása 2 évre szól. A
Mandátumvizsgáló és Választási Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.
2. A Mandátumvizsgáló és Választási Bizottság feladatai
- a küldött és tisztségviselő választáshoz kapcsolódó Alapszabály szerinti feladatok
- az Országos Gyűlésekhez kapcsolódó mandátumvizsgálati feladatok
- szavazatszámlálás és a tisztségviselő választás lebonyolítása az Országos Gyűléseken.
3. A Mandátumvizsgáló és Választási Bizottság tagja csak a Szövetség tagja lehet.
Megbízatása megszűnik a megbízatásához kapcsolódó idő lejártával, lemondással, illetve ha a
tag tagsági jogviszonya megszűnik. A megszűnt helyet az első számú majd a második számú
póttag tölti be.
4. A Mandátumvizsgáló és Választási Bizottság póttagja a Bizottság tevékenységében, a
feladatok végrehajtásában részt vehet, tanácskozási joggal jelen lehet a Bizottság ülésein, de a
döntéseket a tagok hozzák meg.
V. fejezet
Az Országos Gyűlés
1. Az Országos Gyűlés a Szövetség legfelsőbb döntéshozó szerve. Az Országos Gyűlést
legalább évente össze kell hívni. Az Országos Gyűlés a külön megválasztott és alanyi jogú
küldöttekből áll. A tagok közvetetten, a küldötteik útján vesznek részt az Országos Gyűlés
munkájában. Az Országos Gyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek több mint fele jelen
van. A megüresedett küldötti mandátumok számát a határozatképesség megállapításánál nem
kell figyelembe venni, a határozatképességet függetlenül a megüresedett mandátumok
számától, a teljes küldötti létszámmal összefüggésben kell minden esetben meghatározni. A
határozatképtelenség miatt azonos napirenddel újra összehívott Országos Gyűlés a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Országos Gyűlés csak
abban az esetben határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül, ha a megismételt
Országos Gyűlés összehívását, az ezzel kapcsolatos figyelmeztetést az eredeti meghívó
tartalmazza.
2. Az Országos Gyűlés feladati és hatáskörei:
a) meghatározza a Szövetség fő céljait, szövetségesi és partnerkapcsolatait
b) megválasztja és visszahívja a Szövetség társelnökeit, ügyvezető elnökét, alelnökeit,
az elnökség tagjait és a felügyelő bizottság tagjait,
c) dönt a tagfelvétellel kapcsolatos Elnökségi határozattal szemben benyújtott
fellebbezésről.
d) módosítja és elfogadja a Szövetség Alapszabályát,
e) dönt a Szövetség más egyesülettel való egyesüléséről, a Szövetség szétválásáról,
megszűnéséről,
f) jogszabály által kötelezően ellátandó feladatok
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g) elfogadja az éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet
h) elfogadja az Elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámolóját
i) az Alapszabályban foglalt egyéb feladatok
j) elfogadja, valamint utólagosan jóváhagyja az Elnökség beszámolóját az olyan
megkötött szerződésekkel kapcsolatban, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, felügyelő bizottsági tagjával, vagy ezek hozzátartozójával kötött.
3. Az Országos Gyűlést az Elnökség döntésének megfelelően az Ügyvezető Elnök hívja össze
írásban a tervezett helyszín, időpont és napirend közlésével. A meghívónak emellett
tartalmaznia kell a Szövetség nevét, székhelyét, valamint a napirendet olyan részletességgel
kell abban feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak álláspontjukat kialakíthassák a tárgyalni
tervezett témakörökben. Az Országos Gyűlésre szóló meghívót ajánlott levélben a tervezett
időpont előtt legalább 30 nappal kell kiküldeni.
Ha az Országos Gyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülés abban az esetben tartható
meg, ha azon valamennyi küldött részt vesz és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához,
annak napirendjéhez.
4. A meghívó kiküldésétől számított 15 napon belül bármely tag, vagy a Szövetség bármely
szerve a napirend kiegészítését kérheti, a kiegészítés indokolásával írásban, az Ügyvezető
Elnöktől, aki a kérelem kézhezvételét követően dönt a kiegészítésről. Az Ügyvezető Elnök
indokolás nélkül elutasíthatja a kérést, amennyiben azt az Országos Gyűlés időpontját
megelőző 8 napon belül vette kézhez, még abban az esetben is, ha azt határidőben indították
útjára. Amennyiben a kiegészítésről elutasító döntés születik, vagy egyáltalán nem születik
döntés, úgy az Országos Gyűlés a napirendről szóló határozat meghozatala előtt külön dönt a
napirend kiegészítésének kérdésében. A napirend kiegészítéséről hozott döntést az új
napirenddel és az új napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztésekkel mind ajánlott postai
küldeményként, mind visszaigazolható elektronikus levélben a küldöttek tudomására kell
hozni.
5. Az Országos Gyűlést akkor össze kell hívni, ha az összehívást a küldöttek több mint
egyharmada írásban, napirendi javaslattal, és indokolással kéri (rendkívüli Országos Gyűlés).
Az összehívásról, a kezdeményezés szabályszerűségéről az Elnökség 30 napon belül dönt. Az
Országos Gyűlést a döntéstől számított 15 napon belüli időpontra kell összehívni. Az
összehíváshoz csatolni kell a kezdeményezéssel kapcsolatos dokumentumokat.
Az összehívásra egyébként a jelen Alapszabályban foglalt rendelkezések irányadók.
6. Az Országos Gyűlés döntéseit egyszerű többséggel (határozatképes Országos Gyűlés
50%+1 szavazata) és nyílt szavazással hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott, speciális
döntési arányt igénylő kérdéseket.
Az Alapszabály módosításához a jelen lévő küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges. A Szövetség céljainak módosításához, valamint a Szövetség
megszűnéséről szóló döntéshez a szavazati joggal rendelkező küldöttek háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani.
Ha egy küldött valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.
7. Az Országos Gyűlést az Elnökség egyik tagja vezeti. Helyben, tagi javaslat alapján kerül
sor a jegyzőkönyvvezető 2 fő jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztására. Jegyzőkönyvvezetőnek
a Szövetség tagja mellett megválasztható az Országos Iroda munkatársa is. Az Országos
Gyűlésen meghozott határozatokat a Gyűlést levezető elnök az egyes határozatok
meghozatalát követően helyben kihirdeti.
Az Országos Gyűlésről készült jegyzőkönyv tartalmazza a meghozott határozatok szövegét,
sorszámát, a döntést támogatók és ellenzők számát. A jegyzőkönyvet a 2 jegyzőkönyvhitelesítő és a jegyzőkönyvvezető minden oldalon aláírásával hitelesíti.
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8. Az Országos Gyűlés ülései nyilvánosak, azon előzetes bejelentéssel bárki részt vehet.
VI. fejezet
Tisztségviselő választás rendje
1. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjaira a jelölést írásban kell megtenni. A jelöléseket
a Mandátumvizsgáló és Választási Bizottsághoz kell megküldeni legkésőbb a tisztségviselő
választó Országos Gyűlés időpontja előtt 15 nappal.
2. A jelölésben meg kell jelölni, hogy az adott személyt melyik tisztségre jelölik, így külön fel
kell tüntetni a jelölt személyéhez kapcsolódóan a társelnöki, ügyvezető elnöki, alelnöki,
felügyelő bizottsági tagi tisztséget. Ha ugyanazon személy több tisztségre is jelölt lehet, akkor
a Mandátumvizsgáló és Választási Bizottság a jelölésre nyitva álló határidő lezárását követően
3 napos határidővel, írásos nyilatkozatban kéri a döntését, hogy melyik tisztségre szóló jelölést
fogadja el. Ha a jelölt nem nyilatkozik határidőben, akkor egyik tisztségre sem jelölhető.
3. A Mandátumvizsgáló és Választási Bizottság az Országos Gyűlés előtt legalább 7 nappal
összeállítja, és határozattal elfogadja a jelöltek tisztségek szerinti listáját. A jelölt listára az a
jelölt kerül fel, akit az adott tisztségre legalább 5 küldött írásban jelölt.
4. A jelölt lista alapján a Mandátumvizsgáló és Választási Bizottság elkészíti a szavazólapot.
A szavazólapot a Mandátumvizsgáló és Választási Bizottság a Szövetség bélyegző
lenyomatával hitelesíti.
A szavazólapon tisztségenként - társelnök, ügyvezető elnök, alelnök, felügyelő bizottsági tagelkülönítetten kell feltüntetni a jelöltek nevét betűrendben. Az egyes tisztségeknél fel kell
tüntetni a szavazólapon, hogy érvényesen hány jelölt neve jelölhető meg.
A szavazás során a szavazólapon azoknak a nevét kell megjelölni, akit az egyes tisztségekre
meg kíván választani a küldött. Érvénytelen a szavazólap azon tisztségre vonatkozó része,
ahol több jelölt nevét jelölték meg, mint ahány személyt az adott tisztségre megválaszthat az
Országos Gyűlés.
5. A jelöltek közül az adott tisztségre választható tisztségviselők számának megfelelő számú,
a legtöbb szavazatot elnyert jelöltek lesznek a tisztségviselők. Szavazategyenlőség esetén új
szavazással kell eldönteni, hogy az azonos szavazatot kapott jelöltek közül ki nyeri el a
tisztséget. A szavazólapon csak az azonos szavazatot kapott jelöltek neve szerepel
betűrendben. Ha a megismételt szavazás után is szavazategyenlőség van, akkor sorsolással
kell eldönteni, hogy melyik jelölt nyeri el a tisztséget. A sorsolásnak az Országos Gyűlés
nyilvánossága előtt kell zajlania.
VII. fejezet
Felügyelő Bizottság
1. A Felügyelő Bizottság, mint a közhasznú szervezet felügyelő szerve ellenőrzi a Szövetség
működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Szövetség
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A Felügyelő Bizottság tagja, elnöke csak az a nagykorú, cselekvőképes személy lehet, akivel
szemben a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:22. §-ban a vezető tisztségviselőkkel kapcsolatban
meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
2. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja továbbá az a személy, aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve a
Szövetség legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
8

b)
a Szövetséggel e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatások, és a Szövetség által a tagjának a tagsági jogviszony
alapján létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást-, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
3. A Felügyelő Bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási
joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.
4. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb
szervet vagy az ügyintéző és képviseleti 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 vezető szerv döntését
teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
5. Az intézkedésre jogosult legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet a
Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül –
intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv és
az ügyintéző és képviseleti szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
6. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
7. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság évente
legalább egy ülést tart. A határozatképességéhez és döntéseihez 3 fő részvétele szükséges,
döntéseit egyszerű többséggel hozza.
8. A Felügyelő Bizottság 5 tagból áll (elnök és négy tag), akiket az Országos Gyűlés választ
meg a Szövetség tagjai közül 2 évre.
VIII. fejezet
Az Elnökség
1. Az Elnökség mint a Szövetség ügyvezető szerve szervezi, irányítja a Szövetség munkáját az
Országos Gyűlések között. Az irányítással és szervezéssel kapcsolatos feladatok és hatáskörök
jelen Alapszabályban foglaltak szerint megoszlanak az Elnökség, a Társelnökök és az
Ügyvezető Elnök között.
2. Az Elnökség 7 tagból áll, a 2 társelnökből, az 1 ügyvezető elnökből és 4 alelnökből. A
Társelnököket és a 4 fő Alelnököt a Szövetség tagjai közül az Országos Gyűlés választja 2
évre. A két társelnökök közül az egyik -lehetőség szerint- nő a másik lehetőség szerint férfi.
Az Ügyvezető Elnököt a Szövetség tagjai közül az Országos Gyűlés választja 3 évre.
3. Az Elnökség feladatai és hatásköre:
a/ meghatározza a Szövetség éves munkatervét és ennek megfelelően az egyes
rendezvényeket, programokat,
b/ elfogadja a Szövetség éves költségvetését és az éves gazdálkodásról szóló beszámolót,
c/ dönt a szervezet hazai és külföldi szervezetekbe való belépéséről,
d/ alapítványt rendelhet, gazdálkodó szervezetet alapíthat,
e/ ügyvivőt választhat,
f/ a Szövetség éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének előkészítése
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g/ döntés a tagfelvételről, kizárásról
h/ jogszabály vagy az Alapszabály szerinti egyéb feladatok.
4. Az Elnökség üléseit a Társelnökökkel történt egyeztetés után az Ügyvezető Elnök hívja
össze írásban, visszaigazolható elektronikus levélben a napirend közlésével egyidejűleg a
tervezett időpont előtt legalább 8 nappal. Tartós akadályoztatása esetén a Társelnökök
bármelyike jogosult összehívni az Elnökségi ülést. Az Elnökségi ülés akkor határozatképes, ha
azon az Elnökség tagjai közül legalább négy jelen van. Az Elnökség határozatait a jelenlévők
egyszerű szótöbbségével hozza. Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással hozza és azokat a
külön szabályok szerint írásba kell foglalni. Évente legalább negyedévente Elnökségi ülést kell
tartani.
5. Az Elnökség munkájáról, üléseiről írásos dokumentumok, emlékeztetők, jegyzőkönyvek
készülnek. Az elnökség tagjai jelenlétüket a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven
aláírásukkal igazolják. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azon előzetes bejelentéssel bárki részt
vehet. Az Elnökség üléseit felváltva a Társelnökök, akadályoztatásuk esetén az Ügyvezető
Elnök vezetik.
6. Az Elnökség a döntés előkészítéshez, a szövetségi munkához kapcsolódóan
munkacsoportokat, tagozatokat hozhat létre.
7. Az Elnökség kijelölt tagja gyakorolja a munkáltatói jogokat a Szövetséggel
munkaviszonyban álló vezető tisztségviselővel kapcsolatban.
8. Az Elnökség köteles az Országos Gyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
a) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.
9. Az Elnökség tagjának megbízatása megszűnik
a) a megbízás időtartamának lejártával vagy a megszüntető feltétel bekövetkezésével;
b) az Országos Gyűlés általi visszahívással;
c) lemondással;
d) az Elnökség tagjának halálával;
e) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

IX. fejezet
A Társelnökök és az Ügyvezető Elnök
1. A Szövetség képviselői önállóan a két Társelnök és az Ügyvezető Elnök.
2. Társelnökök és az Ügyvezető Elnök feladatai:
a/ az Elnökség döntéseinek megfelelően a Szövetség munkájának folyamatos szervezése,
irányítása,
b/ a Szövetség képviselete és nyilatkozattétel a hazai és külföldi szervezetekkel,
intézményekkel, személyekkel fenntartott kapcsolatokban,
c/ egyéb feladatok, amelyek az Alapszabályból, illetve az Elnökség döntéseiből következnek.
3. Az Ügyvezető Elnök feladatai:
a/ költségvetésben foglaltak teljesítése, az éves gazdálkodásról és tevékenységről szóló
beszámoló előkészítése,
b/ a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása,
c/ a Szövetség alapítványainak és gazdálkodó szervezeteinek felügyelete, az ebből adódó
jogosítványok gyakorlása,
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d/ az adminisztratív feladatok szervezése, ellátása, az Országos Iroda irányítása, a munkáltatói
jogok gyakorlása,
e/ egyéb feladatok, amelyek az Alapszabályból, illetve az Elnökség döntéseiből következnek.
X. fejezet
Ügyvivő
1. Az Ügyvivő az Ügyvezető Elnököt helyettesíti teljes jogkörrel, annak tartós akadályoztatása
esetén. A tartós akadályoztatást az Ügyvezető Elnök bejelentése alapján, illetve Elnökségi
döntés alapján lehet megállapítani, ha az Ügyvezető Elnök feladatait várhatóan több mint két
hónapig nem tudja ellátni.
2. Az Ügyvivőt az Elnökség választja tagjai közül, az akadályoztatás idejére. Az Elnökség az
Ügyvivői feladatokkal megbízhatja a Szövetség alkalmazottját is. Ebben az esetben a
képviselethez kapcsolódó feladatokat a Társelnökök látják el. Az akadályoztatás
megszűnéséről az Ügyvezető Elnök bejelentését tudomásul véve dönt az Elnökség.
3. Az Ügyvivő ellenőrzésének módjáról az Elnökség dönt.
XI. fejezet
Az Országos Iroda
1. Az Országos Iroda a Szövetség működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat látja el,
az Ügyvezető Elnök közvetlen irányítása alatt.
2. Az Országos Iroda részeként létrehozhatók regionális irodák, a helyi, regionális
adminisztratív feladatok ellátására.
XII. fejezet
A gazdálkodás
1. A Szövetség gazdálkodását segítik alapítványai, gazdálkodó szervezetei.
2. A Szövetség gazdálkodásának takarékosnak, a céloknak leginkább megfelelőnek kell
lennie.
3. A Szövetség vállalkozási tevékenységet –nem fő tevékenységként, másodlagos jelleggelfolytathat. Az esetleges vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi. A Szövetség céljainak megvalósításával
közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységet végezhet. A Szövetség gazdálkodása során
elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú
tevékenységére fordítja.
4. A Szövetség bankszámlája felett az ügyvezető elnök önállóan -a Szövetség teljes nevének
használata mellett- és bármely két elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni.
XIII. fejezet
Egyéb közhasznúsági rendelkezések
1. A Szövetség vezető tisztségviselője ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Vezető tisztségviselő csak az a nagykorú, cselekvőképes személy lehet, akivel szemben a
2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:22. §-ban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
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A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Szövetség vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnek volt - annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztségviselője:
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 üzletelzárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletelzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
2. A Szövetség szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója (2011. évi CLXXV. tv. 2.§ 17.) 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.
A Szövetség szerveinek határozathozatalában nem vehet részt továbbá az, akit a határozat
kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség terhére más előnyben részesít,
akivel a határozat alapján szerződést kell kötni, aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
akinek hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi
befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
3. Az Szövetség szerveinek döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell vezetni. A
határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni és folyamatos sorszámmal kell ellátni. A
döntések, határozatok melléklete az ülésről készült emlékeztető vagy jegyzőkönyv. A
jegyzőkönyv vagy emlékeztető tartalmazza a testületi ülés helyét, időpontját, a jelenlevők
felsorolását, aláírását, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (lehetőleg személyét is), a
döntés hatályát. A nyilvántartás vezetéséért az Elnökség felelős.
4. A döntéseket, határozatokat kézbesíteni kell személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket
az érint. Ezen túl az a határozatról összefoglalót kell elhelyezni a Szövetség székhelyén.
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.
6. A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba külső személyek
betekinthetnek, feltéve, hogy ez nem sért személyiségi jogokat, üzleti és adótitkot. A
betekintés biztosításával kapcsolatos feladatokért az Elnökség felel. Az érdeklődő megkeresi
az Országos Irodát, amely egy egyeztetett időpontban lehetővé teszi az iratok megtekintését.
7. A Szövetség közhasznú működéséről, szolgáltatásairól évente éves beszámoló és
közhasznúsági melléklet készül. Az éves beszámolót és közhasznú mellékletet az Országos
Gyűlés fogadja el a döntéshozatalára vonatkozó szabályok szerint.
8. A Szövetség közhasznú működéséről, szolgáltatásairól, tevékenységéről készített éves
beszámoló és közhasznú melléklet nyilvánosságra hozatalával, letétbe helyezésével
kapcsolatban a 2011. évi CLXXV. tv. (Civil törvény) 30.§-ban foglaltak szerint jár el. Az
érdeklődők ezen túl megkereshetik az Országos Irodát, ahol egy előre egyeztetett időpontban
tájékoztatást kapnak a közhasznú működésről, szolgáltatásokról.
9. A Szövetség tevékenységéről szóló éves beszámoló, közhasznúsági melléklet szabadon,
bárki számára megtekinthető, abból saját költségére másolatot készíthet Ezen túl a különböző
szervek tisztségviselői is gondoskodnak arról, hogy az érdeklődők tudomást szerezzenek a
beszámolóról, jelentésről.
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10. Az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet tartalmára a 2011. évi CLXXV. tv. (Civil
törvény) 28-29.§ az irányadók.
11. A Szövetség befektetési tevékenységet nem végez.
12. A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki.
13. A Szövetség esetleges vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú
tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
14. A Szövetség tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból, így különösen
részt vehet a rendezvényeken, programokon, megkaphatja a kiadványokat stb.
15. Az Elnökség és az Országos Gyűlés ülései nyilvánosak, azon előzetes bejelentéssel bárki
részt vehet.
XIV. fejezet
Vegyes rendelkezések
1. A Szövetség tisztségviselői munkájukért tiszteletdíjat kaphatnak és kérhetik a Szövetség
érdekében végzett munkájukkal kapcsolatosan felmerült és igazolt költségeik megtérítését. A
tiszteletdíj mértékét az Országos Gyűlés határozza meg.
2. Az Alapszabály jelen szövegét az Országos Gyűlés 2016. február 27-én fogadta el.
Budapest, 2016. február 27.

Dr. Mikula Lajos
ügyvezető elnök
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