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OLVASÓKÖRÖK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 
2019. NOVEMBER 24. NAPJÁN KELT KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATTAL 

MÓDOSÍTOTT, EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. Név: Olvasókörök Szövetsége 

1.2. Jogállás: Közhasznú társadalmi szervezetként működő országos szövetség 

1.3. Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Csomorkányi u. 40. 

1.4. Működési hely: Magyarország  

1.5. Pecsét: Olvasókörök Szövetsége  

 

2. CÉLJA 
2.1. A művelődési jelleggel működő társaskörök, olvasókörök, olvasóegyletek, kulturális 

társulások tevékenységének tartalmi gazdagítása, módszertani segítése, sajátos információs 

igényeik kielégítése, a szükséges képzés megszervezése számukra, találkozási alkalmak 

teremtése tapasztalatcsere céljából. 

2.1.1. Az anyanyelvi művelődés ügyének szolgálata, a magyar klasszikus és az értékes 

magyar kortárs irodalom megismerésére. 

2.1.2. Az eredeti népdal és tánckultúra értékeinek felmutatása és megismertetése a körök 

tagságával. Ennek révén a fiatal korosztályok bevonása a közös szabadidő eltöltésébe a 

felnőttekkel. 

2.1.3. Az olvasóköri, társasköri hagyományok ápolása, a helyismeret, honismeret 

igényének ébrentartása. Magyarok lakta tájak, emberek, kultúra és környezet 

megismertetése előadások,csoportos kirándulások és meghívások keretében. 

2.1.4. Kapcsolatteremtés és együttműködés a határon túli művelődési egyesületekkel, az 

országban működő nemzetiségi és etnikai kisebbség kulturális egyesületekkel, kölcsönös 

látogatások szervezése, közös programok kezdeményezése. 

2.1.5. A lakossággal, iskolákkal és az egyéb oktatási intézményekkel együttműködve, 

segíteni a közművelődési, iskolai tudományos könyvtárak társadalmi bázisának erősítését, 

fejlesztési lehetőségeik korszerű szinten tartását 

2.1.6. Az olvasókörök és művelődési társaskörök érdekképviselete. Kapcsolatteremtés és 

kapcsolattartás más; civil társadalmi szervezetekkel, a közös tevékenységi területek 

összehangolása. 

2.1.7. Képzési, átképzési lehetőségek felkutatásával és közvetlen bekapcsolódással. 

Közéleti vitafórumok szervezése. Kiadványok megjelentetése. 

2.1.8. Az Olvasókörök Szövetsége – beleértve a Szövetségbe tartozó olvasóköröket, civil 

szervezeteket is – a híd szerepét töltik be a működési helyük szerinti település mindenkori 

vezetése és a lakossága között. 

2.2. Az egyesület céljai megvalósítása során a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi 

CLXXV. Törvény 2.§ 20 pont értelmében. 

2.2.l. Kulturális tevékenység, 

A művelődési jelleggel működő társaskörök, olvasókörök, olvasóegyletek, kulturális 

társulások tevékenységének tartalmi gazdagítása, módszertani segítése, sajátos információs 

igényeik kielégítése, a szükséges képzés megszervezése számukra, találkozási alkalmak 

teremtése tapasztalatcsere céljából  

A települési önkormányzat és a megyei önkormányzat feladata. 1991 évi XX. tv. a helyi 

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről 121.§ a).b). 

2.2.2. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység. 
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Kapcsolatteremtés és együttműködés a határon túli művelődési egyesületekkel, az 

országban működő nemzetiségi és etnikai kisebbség kulturális egyesületekkel, kölcsönös 

látogatások szervezése, közös programok kezdeményezése. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat közfeladata. 2011, évi CLXXIX. tv. A nemzetiségek 

jogairól 163.§ (1) 

2.2.3. Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által 

igénybe vehető szolgáltatások, elnevezésű alpontjainak megfelelő közhasznú tevékenységet 

folytat. 

2.3. Céljainak megvalósítása érdekében az egyesület – a nyilvánosság biztosítása végett – 

működési rendjéről, működésének módjáról, szolgáltatásainak elérhetőségéről, 

beszámolóinak közléséről szórólapokon, plakátokon, a világhálón a saját honlapján és a 

helyi rádión, illetve televízión keresztül, vagy más módon tájékoztatja az érdeklődőket. 

2.4. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a politikai pártoktól és 

politikai jellegű, ill. politikailag elkötelezett civil, vagy más társadalmi szervezetektől 

független, azoktól mindenkor elhatárolódik, velük semmilyen szerződést, szövetséget nem 

köt, támogatást nem nyújt; valamint országgyűlési, megyei, helyi, fővárosi és kerületi 

képviselőjelöltet nem állít, és nem is támogat. 

 

3. TAGSÁG  

3.1. Az Olvasókörök Szövetsége önálló jogi személy saját tagsággal, mely jogi 

személyekből áll.  

3.2. A Szövetség tagjai lehetnek azok az élő és működő jogi személyek, olvasókörök vagy 

más néven működő művelődési egyesületek és társaskörök. akik a Szövetség 

Alapszabályában lefektetett előírásokat maradéktalanul elfogadják. 

3.3. A Szövetség tagszervezeteinek tagja.  

3.3.1. Bármely közbizalmi tisztségre megválasztható a Szövetség keretében. 

3.3.2. Részt vehet, illetve képviseltetheti magát a Szövetség rendezvényein.  

3.3.3. Javaslattal élhet a Szövetség terveire, tevékenységére, gazdálkodására nézve. 

3.3.4. Betekinthet a Szövetség irataiba és pénzgazdálkodásába. A tag a közgyűlésen 

gyakorolhatja szavazati jogát. 

3.4. A Szövetség tagja köteles: 

3.4.1. megtartani az Alapszabály rendelkezéseit, a Szövetség szerveinek határozatait, 

3.4.2. teljesíteni a Szövetség céljainak szolgálatában vállalt feladatokat, 

3.4.3. a megállapított éves díjat minden naptári év május 31-ig megfizetni. 

3.4.4. a Szövetség céljait erkölcsi, szellemi, jogi és – lehetőségeihez képest – anyagi 

formában támogatni. 

3.5. A Szövetségi tagság a tagdíj nem fizetés miatt törléssel, a tag kérésére kilépéssel vagy 

a közgyűlés általi kizárással szűnik meg. Ha a tag a tagdíjat a rendelkezésre álló határidő 

lejártát követő 30 napon belül nem fizeti meg, akkor az elnökség írásban felszólítja a 

tartozás 8 napon belül történő megfizetésére. Ha a tag a rendelkezésre álló póthatáridőt is 

elmulasztja, akkor az elnökség őt határozatával törölheti a szövetség tagságából. Az 

elnökség ilyen esetben köteles a tagot döntéséről írásban tájékoztatni, A tag a döntésről 

szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban nyújthat be fellebbezést 

a közgyűléshez, melyet az a soron következő közgyűlés összehívásakor, de legfeljebb 1 

éven belül köteles elbírálni. Abban az esetben, ha a tag a tagsági viszonyából fakadó 

kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve, ha a szövetség céljaival ellentétes magatartást 

tanúsít, akkor az elnökség dönt a tag kizárásáról. Az elnökség döntéséről köteles 30 napon 

belül a tagot írásban tájékoztatni. A tagnak a döntés meghozatala előtt lehetőséget kell adni 

arra, hogy védekezését előadhassa. A tag az elnökség döntésének kézhezvételétől számított 

30 napon belül a közgyűléshez nyújthat be fellebbezést, melyet az a soron következő 
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közgyűlésen összehívásakor, de legfeljebb 1 éven belül köteles elbírálni és a végső döntését 

meghozni, melyről a jogorvoslatkérőt írásban tájékoztatja. 

 

4. PÁRTOLÓ TAGSÁG. 
4.1. Pártoló tagként léphetnek be a Szövetségbe vállalatok és intézmények, tekintet nélkül 

arra, hogy állami, önkormányzati, vagy más fenntartásban működnek, továbbá a más 

célokra szerveződött civil társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek a Szövetség 

céljait támogatásra érdemesnek tartják. 

4.2. A pártoló tag a rendes taggal mindenben egyenlő jogokat élvez, kivéve, hogy tisztségre 

nem választható és közgyűlésen sem rendelkezik szavazati joggal. 

4.3. A pártoló tagság feltétele a jogi személyiségű rendes tagokra vonatkozó mindenkori 

érvényes éves tagdíj befizetése, illetve ennek megfelelő értékii anyagi támogatás 

természetbeni juttatása. 

4.4. A Szövetség minden tagja jogosult a Szövetség tevékenységében és rendezvényein 

részt venni, és igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait és kedvezményeit. A Szövetség 

szolgáltatásaiból és közhasznú szolgáltatásaiból bárki, azaz nemcsak a Szövetség tagjai 

részesülhetnek. 

 

5. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE. 
5.1. A Szövetség legtöbb szerve a közgyűlés, amelyet maguk a tagok alkotnak. (A 

Szövetségbe tartozó olvasókörök és civilszervezetek a közgyűlésben csak a saját 

megválasztott elnökük – annak igazolt távolléte esetén – meghatalmazottjuk révén 

képviseltetik magukat.) 

5.1.1. A közgyűlés a Szövetséget érintő valamennyi kérdésben dönthet. Ezen belül 

kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

5.1.1.1. az Alapszabály elfogadása és módosítása, 

5.1.1.2. a Szövetség választott testületeinek, tisztségviselőinek és az ellenőrző bizottság 

tagjainak megválasztása, beszámoltatása, 

5.1.1.3. a tagság és egyes, a Szövetség elnökségébe tartozó személyek megbízatásának 

kizárásával történő megszüntetése 

5.1.1.4. fellebbezés esetén a Szövetség közvetlen, legfelsőbb vezetősége dönthet 

másodfokon. További fellebbezésnek helye nincs 

5.1.1.5. az éves tagdíj összegének megállapítása,  

5.1.1.6. az éves munkaterv és költségvetés jóváhagyása, 

5.l.1.7. más szervezetekkel való egyesülés, 

5.1.1.8 a Szövetség feloszlásának kimondása és megszűnés esetén döntés a Szövetség 

vagyonának sorsáról, 

5.1.1.9. a közhasznúsági beszámoló elfogadása. 

5.2. A közgyűlés évente egyszer kötelezően ülésezik, ülései nyilvánosak. Össze kell hívni a 

közgyűlést soron kívül is, ha a tagok egynegyede a cél megjelölésével ezt írásban 

indítványozza, vagy ha azt a bíróság elrendeli. A közgyűlést az elnök (vagy társelnökök) 

hívja össze; a közgyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók 

elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Ha a 

közgyűlés nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi 

tag jelen van. és a közgyűlés megtartása ellen egy tag sem tiltakozik. 

5.3. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagság legalább ötven százalék plusz egy fő 

arányban jelen van. A határozatképesség hiánya miatt újból összehívott közgyűlés – ha a 

napirend változatlan – a megjelentek számára tekintet nélkül akkor határozatképes, ha a 

tagokat e tényről az eredeti meghívóban előre tájékoztatták. 

5.4. Döntéseit, határozatait a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza 
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meg. 

5.5. A Szövetség testületeinek, tisztségviselőinek megválasztása nyílt szavazással történik. 

5.6. Bármely döntést igénylő kérdésben titkos szavazást kell tartani, ha a jelenlévő tagok 

egyszerű többsége azt kívánja. 

5.7. A Szövetség képviseleti és ügyintéző testülete az elnökség. Az elnökség élén az elnök 

vagy (társelnökök) áll. Az elnökségnek öt választott tagja van (társelnökök esetén hat fő), A 

tagok között egy fő alelnöki, egy titkári, egy koordinátori és egy gazdasági vezető, aki 

elszámolási feladatkört lát el. A Szövetség vezető tisztségviselői: 

Társelnök; Kis Imre Andrásné, anyja neve: Varró Etelka Julianna, lakhely: 6800 

Hódmezővásárhely, Csomorkányi u. 40. 

Társelnök: Szűcs László, anyja neve: Szenti Jusztina, lakhely: Mohács, Bérkocsi u. 1. 

Alelnök: Dr. Szóró Ilona, anyja neve: Kocsis Ilona, lakhely: 6800 Hódmezővásárhely, 

Munkácsy Mihály u. 14. 

Titkár: Matkó Mária, anya neve; Elek Mária Anna, lakhely: 4031 Debrecen, Trombitás 11. 

Koordinátor: Tóth Báthori Erzsébet, anyja neve: Fehér Zsuzsanna, lakhely: 21301 

Rumenka, Vojvodanska u. 58. 

Gazdasági vezető: Apró Lajosné, anyja neve: Kis Lídia, lakhely: 6636 Mártély, Széchenyi 

u. 24. 

5.7.1. A Szövetség törvényes képviseletét az elnök (amennyiben társelnököt választottak a 

társelnökök) látja el. A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. A képviseleti 

jog gyakorlásának módja: önálló. A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök 

(társelnökök egyike) aláírásán kívül még egy elnökségi tag aláírása is szükséges. 

5.8. Minden tisztséget viselő vezető kinevezése 5 évre szól. 

5.9. A Szövetség közgyűlése határozatlan időre tiszteletbeli elnökké (társelnökké) 

választhatja azt, aki tekintélyével, elkötelezettségével segíti a Szövetség elismertségét, 

munkáját. A tiszteletbeli elnökök (társelnökök) a Szövetség közgyűlésein és az elnökségi 

üléseken csak tanácskozási joggal vehetnek részt.  

A Szövetség tiszteletbeli elnöke (társelnöke):  

Deák György, anyja neve: Sándor Erzsébet, lakcím: Orosháza, Töhötöm u, 30/a 

Simon Imréné, anya neve: Nyíri Margit, lakhely: Hódmezővásárhely, Kodály Zoltán u. 11. 

5.9.1. Az elnök, felelős a Szövetség éves programjának előkészítéséért és a végrehajtásáért. 

Az elnökség tagjaival munkamegosztásban szervezi a Szövetség rendezvényeit, eljár a 

Szövetség érdekében az állami, az önkormányzati és a különféle társadalmi szerveknél. 

Gondoskodik a költségvetés rendjéről, a gazdálkodás biztonságáról, a pénzügyi, adóügyi és 

statisztikai kötelezettségek teljesítéséről. Felelős a Szövetség nyilvántartási rendjéért. 

Javaslatot tesz a közgyűlésnek az alapszabállyal, a működéssel, a tagsági felvétellel és a 

gazdálkodással kapcsolatos indokolt módosításokra. Évenként összehívja a közgyűlést. 

5.9.2.1. Az elnökség szükség szerint ülésezik, de évente legalább két alkalommal 

kötelezően. Az elnökségi ülés négy tag jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség a 

határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

5.9.2.2. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. A napirendet is tartalmazó meghívókat az 

elnökségi ülés időpontja előtt legalább 8 nappal el kell postázni postai úton ajánlott 

küldeményben. 

5.9.2.3. Az éves beszámoló jóváhagyása az elnökség hatáskörébe tartozik. Az éves 

beszámoló jóváhagyásánál az elnökség határozatképességére és a szükséges szavazati 

arányra az 5.9.2 pont az irányadó, 

5.9.2.4 Az elnökség határozatait határozatok könyvében kell rögzíteni és nyilvántartani 

akként, hogy az elnökség döntéseinek a tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható legyen. A 

határozatok könyvének a vezetése az elnök feladata. 
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5.9.3.Az elnökség köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg jelentést 

készíteni, melynek elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A jelentés 

tartalmazza: 

5.9.3.1. a számviteli beszámolót, 

5.9.3.2. a költségvetési támogatás felhasználását, 

5.9.3.3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 

5.9.3.4. a cél szerinti juttatások kimutatását, 

5.9.3.5 a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 

társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, 

5.9.3.6. a Szövetség tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, ill. összegét és 

5.9.3.7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

5.9.3.8. Az elnökség köteles a jelentést, annak jóváhagyását követő 30 napon belül minden 

évben nyilvánosságra hozni a saját honlapján. 

5.9.3.9. Az elnökség az éves beszámolót csak indokolt esetben köteles közzétenni, azonban 

a beszámoló az olvasókör egyéb irataival, így a cél szerinti juttatások nyilvántartásával és a 

jelentéssel együtt bárki által megtekinthető. A tagok kívánságára az elnökség bármikor 

köteles felvilágosítást adni a Szövetség vagyoni helyzetéről. 

A társadalmi szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az elnökséghez 

intézett kérelemre, egy elnökségi tag ellenőrzése mellett lehet betekinteni. A jelentésről 

saját költségére bárki másolatot készíthet. 

5.10. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A közgyűlés a – meghozott 

határozatokat is tartalmazó – jegyzőkönyv vezetésére jegyzőkönyvvezetőt, hitelesítésére 

pedig két hitelesítőt választ. A jegyzőkönyvet annak lezárása után a Szövetség elnöke, a 

jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő tagok is aláírják. 

A közgyűlési határozatokat nyilván kell tartani a határozatok tárában. Ebben föl kell 

tüntetni a határozatok tartalmát, időpontját, hatályát, a mellette és ellene szavazók 

számarányát éslehetőség esetén személyét is. 

5.11. A Szövetség vezető tisztségviselője nem lehet olyan személy, aki olyan közhasznú 

szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető 

tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette 

ki. 

5.12. A vezető tisztségviselő 111. az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más szervezetnél is betölt. 

5.13. A Szövetség vezető szerveinek ülései minden esetben nyilvánosak, azon a Szövetség 

tagjain kívül bárki részt vehet. 

5.14. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a 

közeli hozzátartozója 2013. évi V. törvény Ptk 8:1 § bek. l. és 2. pont élettársa (a 

továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

5.14.1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  

5.14.2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, ill. az egyesület által tagjának, a 

tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

5.15. A vezető szerv határozatait az érintettekkel írásban kell közölni és a 2.4. pontban 

meghatározott módok közül legalább kettő útján nyilvánosságra kell hozni. Az egyesület 

működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet a székhelyen egyeztetett 

időpontban. 
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6. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 

6.1. A Szövetség ellenőrző bizottsága háromtagú testület, mely évente a közgyűlés 

összehívása előtt megvizsgálja a Szövetség működésének szabályszerűségét, 

pénzgazdálkodását és nyilvántartási rendjét, és a tapasztalatairól számot ad a közgyűlés 

előtt. 

Tagjai: 

Márton Csaba, anyja neve: Fülöp Szilvia, lakhely: Silós, Harkányi út 7/a 

Pénzes Sándorné, anyja neve: Kunkli Julianna, lakhely: Balmazújváros, Szabó Ervin u.36. 

Salamon Sándorné, anyja neve: Gyergyák Piroska, lakhely: Nagykanizsa, Kisrácz u. 21. 

6.1.1. Az ellenőrző bizottság ellenőrzi a Szövetség működését és gazdálkodását. Ennek 

során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást 

vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba 

betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

6.1.2. Az ellenőrző bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén 

tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így 

rendelkezik. 

6.1.3. Az ellenőrző bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és 

annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése 

során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény 

(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve 

enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé. 

6.1.4. Az intézkedésre jogosult vezető szervet az ellenőrző bizottság indítványára – annak 

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

eltelte esetén a vezető szerv összehívására az ellenőrző bizottság is jogosult. 

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

intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

6.2. Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 

személy,  

6.2.1. aki a vezető szerv elnöke vagy tagja, 

6.2.2 az Olvasókörök Szövetségével a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik, 

6.2.3. az Olvasókörök Szövetsége cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Olvasókörök 

Szövetsége által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak 

megfelelő cél szerinti juttatást, illetve az  

6.2.4. az 1)-3) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

7. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA 

7.1. A Szövetség gazdálkodását a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően a 

rendelkezésre álló pénzforrások ökonomikus felhasználásával a közgyűlés hagyja jóvá, és 

az elnök irányítja. 

7.2. A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

7.3. A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem oszlhatja fel, azt csak a 

létesítő okirat 2.1. vagy 2.2. pontjában meghatározott célok valamelyikére fordíthatja. A 

Szövetség befektetési tevékenységét a közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat 

alapján folytathatja. 

7.4. A Szövetség bevételi forrásai: 
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7.4.l. tagdíjak, pártolói tagdíjak, 

7.4.2. adományok, támogatások, térítés elengedése és egyéb kedvezmények, 

7.4.3. rendezvények, kiadványok, célvállalkozások bevételeinek haszna. 

7.4.4. pályázatok útján szerzett pénzbeli juttatások. 

 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

8.1. Az 1990. szeptember 22-én megtartott alakuló közgyűlésen 17 alapító tag mondta ki a 

Szövetség létrejöttét, fogadta el az Alapszabályt, választotta meg az első képviseleti 

szerveket és tisztségviselőket. 

8.2. A közgyűlés az Alapszabályt 2004. október 31-én Orosházán tartott ülésén módosította 

és jóváhagyta. Az elnök a módosított Alapszabályt a Fővárosi Bíróság bejegyzési 

okiratához csatolta. 

8.3. A közgyűlés az Alapszabályt 2006. december 16-án, 2007. május 18-án közhasznú 

szervezet létrejöttének jóváhagyása céljából, a fentiek szerint alapvetően módosította. 

8.4. A közgyűlés az Alapszabályt 2010. november 14.-én Kisújszálláson tartott ülésen 

módosította és jóváhagyta. 

8.5. A közgyűlés az Alapszabályt 2014. április 27.-én módosította és jóváhagyta. A 

társelnökök a módosított Alapszabályt a Fővárosi Törvényszék bejegyzési okiratához 

csatolták. 

8.6. A közgyűlés az Alapszabályt 2019. november 24.-én Mártélyon tartott ülésen 

módosította és jóváhagyta. A módosított Alapszabályt a Fővárosi Törvényszék bejegyzési 

okiratához csatolták. 

8.7. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 

rendelkezései az irányadók. 


