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I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 
 

A KIBIC Zsidó Szervezetek és Közösségek Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség), Magyarországon 
működő, a zsidó szervezetek, közösségek, egyházkerületek programjait bemutató, nyilvántartott tagsággal 
rendelkező civil szervezet, amelynek működését az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok szabályozzák.  

 
2. § 

 
A Szövetség neve:  KIBIC Zsidó Szervezetek és Közösségek Szövetsége 
Rövidítése:  KIBIC Szövetség 
A Szövetség székhelye:  1065 Budapest VI. kerület, Révay utca 16.  
Szövetség működési területe:  Magyarország 
A Szövetség jogállása: önálló jogi személyiségű, civil szervezet 
A Szövetség alapításának éve: 2012 
 
A Szövetség gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatait internetes honlapján hozza 
nyilvánosságra. 
 

3. § 
A Szövetség alapelvei 

 
1.) A Szövetség a demokratikus civil társadalom szerves alkotórészeként, saját értékei alapján, 

önkéntesen szerveződő és azok szellemében működő civil szervezet. 
 
2.)  A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártoktól 

anyagi támogatást nem kap és részükre nem nyújt, országgyűlési valamint önkormányzati képviselőt, 
polgármester jelöltet nem állít és nem támogat. 

 
3.)  A Szövetség nem nyereségelvű szervezet, minden bevételét céljai megvalósítására fordítja. 
 
4.)  A Szövetség tevékenysége, rendezvényei, programjai nyilvánosak. 
 

II. FEJEZET 
 

A SZÖVETSÉG CÉLJAI, FELADATAI 
 

4. § 
 

A Szövetség céljai: 
A Szövetség célja, hogy a magyarországi zsidó szervezetek és közösségek által létrehozott programokat, 
zsidó vonatkozású kulturális és oktatási, sport és egyéb eseményeket bemutassa, népszerűsítse és ajánlja a 
hazai zsidó közösség és minden érdeklődő számára.  
 
A Szövetség a céljai megvalósítása érdekében a következő feladatokat, tevékenységi köröket látja el: 
 
A célok elérése érdekében egy internetes gyűjtő- és ajánló portált (honlap) kíván létrehozni és üzemeltetni. 
A honlap működése érdekében a zsidó vonatkozású kulturális és oktatási, sport és egyéb eseményekről 
történő információszerzés. 
A Szövetség fentartásához és fejlődéséhez, azon belül a honlap üzemeltetéséhez, szükséghez pályázatok 
felkutatása és azokon történő részvétel, támogatók, mecénások megkeresése és a velük a folyamatos 
kapcsolatok ápolása. 
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A Szövetség a céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami-, civil és gazdálkodó 
szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik a Szövetség eredményes működését és 
céljainak megvalósítását.  
 
A Szövetség céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabályok 
előírásai szerint, másodlagos, kiegészítő jelleggel gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat. 
 
A Szövetség a szolgáltatásait nonprofit módon, azaz az igénybevevők részére ingyenesen vagy – 
legfeljebb a rezsiköltség erejéig terjedő mértékben – ingyenesen biztosítja. 
 
A Szövetség biztosítja, hogy szolgáltatásaiból tagjain kívül más harmadik személyek is részesüljenek. 
 
A Szövetség elnevezésében szereplő ’kibic’ megjelölés összhangja és összefüggése a szövetség céljaival 
és tevékenységi körével, az elnevezést miértje: 
 
A kibic szó a jiddis kibetser szóból származik, így már eredete révén is kapcsolódik a Szövetséghez. A 
szó jelentése: ’megfigyelő’, ’kívülálló’, aki beleavatkozik a dolgokba, anélkül hogy résztvevő lenne. A 
kibic köznyelvben elterjed jelentése szerint jelöli azt a társasjátékot figyelő személyt, aki nem száll be, 
de beleszól a játékba. 
A Szövetség az által, hogy a magyarországi zsidó szervezetek és közösségek által létrehozott 
programokat, zsidó vonatkozású kulturális és oktatási, sport és egyéb eseményeket a honlapján 
közzéteszi, népszerűsíti és ajánlja a hazai zsidó közösség és minden érdeklődő számára, a programok 
megszületésétől azok bemutatásáig, megvalósulásáig tartó folyamatban ’kívülállóként’ vesz részt, mert 
nem tartozik sem a program szervezőkhöz, sem a programok által megcélzott közönséghez. A 
Szövetség nyomon követi a programok, események alakulását, figyeli az azokról a médiában közétett 
megjelenéseket, majd ezen információk birtokában, a feladatinak ellátása során, a vele kapcsolatban 
álló szervezeteknek, más egyesületeknek és szövetségeknek – különös tekintettel a program 
szervezőinek – visszajelzést ad (azaz, mintegy ’beleavatkozik’, ’beleszól’ a dolgokba, a játékba) a 
programokról. 
 

III. FEJEZET 
 

AZ SZÖVETSÉG TAGSÁGA 
 

5. § 
A tagsági jogviszonyok fajtái 

 
A Szövetségnek csak rendes tagjai lehetnek. Rendes tag  lehet minden olyan egyesület vagy alapítvány, 
amely alapító okiratában zsidó szervezetként deklarálja önmagát, és a tevékenységét a zsidó kultúra, sport, 
vallás, hagyomány, szellemi és tárgyi örökség megőrzésében és/vagy ápolása érdekében fejti ki, nem folytat 
politikai, hittérítői és vallási propagandatevékenységet, és amely az Elnökség részére írásbeli nyilatkozatban 
bejelenti belépési szándékát, egyúttal nyilatkozik arról, hogy elfogadja a Szövetség Alapszabályát, és 
vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Szövetség működésében és a tagdíjat határidőben megfizeti. 
 

6. § 
A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése 

 
1.)  A Szövetségbe való belépés, illetve a kilépés önkéntes. 
 
2.)   A Szövetségi tagság felvétellel keletkezik.  
 
3.) Az Elnökséghez benyújtott tagfelvételi kérelem tárgyában a taggyűlés dönt. A Taggyűlés 

kétharmadának szavazata szükséges az új tag felvételéhez. 
 
4.) A Szövetségi tagság kilépéssel, törléssel, kizárással szűnhet meg. 
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5.)  A tag a kilépési szándékát az Elnökséghez benyújtott írásbeli nyilatkozattal jelentheti be. 
 
6.) Törléssel szűnik meg a tagság azokban az esetekben, amikor a tag megszűnt. Törléssel szűnik meg a 

tagság abban az esetben is, ha a tag a tagdíjfizetéssel hat hónapot meghaladóan késedelembe esik és 
kötelezettségének az erről szóló írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül sem tesz 
eleget. A törlésről az Elnökség dönt. 

 
7.) Kizárással szűnik meg a tagság akkor, ha a tag a jelen Alapszabály szerinti, vagy írásbeli 

nyilatkozatban vállalt kötelezettségének, az Elnökség kétszeri, póthatáridőt tartalmazó írásbeli 
felszólítása ellenére, saját hibájából, nem tesz eleget. Kizárással szűnik meg a tagság abban az 
esetben is, ha a tag egyébként súlyosan megsérti a működésére vonatkozó jogszabályokat, továbbá a 
saját Alapszabályát oly módon, hogy az a Szövetség érdekeivel is ellentétes. Kizárással szűnik meg a 
tagság abban az esetben is, ha a tag hat hónapot meghaladóan késedelembe esik programszolgáltatási 
kötelezettségével, és az arról szóló írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül sem tesz 
eleget. 
A kizárási javaslatot az Elnökség tagja terjeszthet elő az Elnökség felé. Az Elnökség tagja a 
javaslat Elnökség elé terjesztésével egyidejűleg ajánlott levélben értesíti az érintett tagot az 
eljárás megindításáról. Az Elnökség kizárás tárgyában tartott üléséről – az ülést megelőzően 8 
nappal – az érintett tagot írásban, ajánlott levélben kell értesíteni. A kizárás tárgyában tartott 
Elnökségi ülés az érintett tag távollétében is megtartható. Az érintett tag számára biztosítani 
kell a védekezés lehetőségét. Az érintett tag a védekezését az Elnökség kizárás tárgyában 
tartott ülésén szóban, vagy legkésőbb az Elnökség ülésének időpontjáig beérkezett ajánlott 
levélben, írásban, terjesztheti elő. A tag kizárásához az Elnökség kétharmados szótöbbséggel 
hozott határozata szükséges. Az Elnökség által a kizárásról hozott határozatot a jelenlévő 
taggal szóban, a meg nem jelent taggal írásban, ajánlott levélben közli a döntés meghozatalától 
számított 3 munkanapon belül. 

 
8.) A tag kizárásról az Elnökség első fokon dönt. Az Elnökség kizárást megállapító határozata ellen a 

kizárt tag 15 napon belüli fellebbezéssel fordulhat a Taggyűléshez. 
 

7. § 
A tagok jogai 

 
1.)   A tagok jogai és kötelezettségei: 
 

A Szövetség tagjai képviselőjük útján:  
 

 a) részt vehetnek a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, igénybe vehetik a Szövetség 
szolgáltatásait, 

 b) részt vehetnek a Taggyűlés határozatainak meghozatalában,  
 c) választhatnak és választhatóak a Szövetség szerveibe,  
 d) észrevételeket, javaslatokat tehetnek, illetőleg véleményt nyilváníthatnak a Szövetség, valamint 

szerveinek működésével kapcsolatban. A tagok - különösen írásbeli - véleményét a Szövetség 
vezető szervei kötelesek figyelembe venni és azt jelentőségének megfelelően kezelni, 

 e) ajánlásokat tehetnek a Szövetség tevékenységét és a Szövetség szerveit érintő kérdések 
megtárgyalására, 

 f) tájékoztatást, felvilágosítást kérhetnek a Szövetség működésével kapcsolatban.  
  

2.) Amennyiben a Szövetség tagja e-mail címet jelent be, és írásbeli nyilatkozatban elfogadja, hogy a 
Szövetség ezt hivatalos értesítési címeként használja, az ide megküldött üzeneteket a feladástól 
számított 72. órában, vagy az üzenet elektronikusan visszaigazolt időpontjában kell átvettnek 
tekinteni. 

 
8. § 

A tagok kötelezettségei 
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1.)     A Szövetség tagjainak kötelezettségei:  
 

- a Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei által 
hozott határozatoknak a megtartása;  

-  tevékeny részvétel a Szövetségi célkitűzések megvalósításában;  
-  az éves tagdíj határidőben történő befizetése. A tagdíjat minden év január 31. napjáig, új 

tagok esetén az arányos tagdíjat a tagsági jogviszony keletkezésével egyidejűleg kell 
megfizetni; 

- a Szövetség erkölcsi támogatása és a Szövetség céljaival, feladataival, értékeivel való 
azonosulás. 

-  a tagok kötelesek megjelentetni programjaikat az internetes oldalon. 
 
 

IV. FEJEZET 
 

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 
 

9. § 
 

A Szövetség szervei:  
 

 a) Taggyűlés,  
 b) Elnökség (elnök, 2 alelnök) 

 
 

V. FEJEZET 
 

A TAGGYŰLÉS 
 

10. § 
 

1.) A Szövetség legfőbb szerve a Taggyűlés, amely a Szövetség tagjainak összességéből áll.  
 
2.) A Taggyűlés ülése nyilvános, azon megfigyelőként bárki részt vehet. 
 

11. § 
A Taggyűlés összehívása 

 
1.) A Taggyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.  
2.) A Taggyűlést az Elnök hívja össze és vezeti le. 
 
3.) Rendkívüli taggyűlést kell tartani, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok egyharmada az 

ok és a cél megjelölésével kéri. A rendkívüli taggyűlés összehívására irányuló indítványt a tervezett 
napirendi pontok megjelölésével az Elnöknek kell megküldeni, aki 10 napon belül köteles 
gondoskodni a rendkívüli Taggyűlés összehívásáról. 

 
4.) A Taggyűlésre szóló meghívót az Elnök a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével 

legalább 15 nappal a Taggyűlés időpontja előtt megküldi a tagok részére, továbbá a Szövetség 
honlapján közzéteszi. A meghívóban közölni kell a megismételt Taggyűlés időpontját és helyszínét 
is, arra az esetre, ha az eredeti időpontban megtartott Taggyűlés nem határozatképes. A megismételt 
Taggyűlést 15 napon belül kell megtartani. A meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét arra, hogy 
a megismételt Taggyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes a meghívóban közölt 
napirendi pontok tárgyában. 
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12. § 
A határozathozatal 

 
1.) A Taggyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok mindegyike jelen van. 

Határozatképtelenség esetén a Taggyűlést újra össze kell hívni. 
 
2.) A Taggyűlés határozatait főszabályként nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
 
3.) Kétharmados szótöbbség szükséges a Szövetség Alapszabályának módosításához, továbbá a 

Szövetség feloszlásának vagy más szervezettel történő egyesülésének elhatározásához, valamint az 
Elnökséghez benyújtott tagfelvételi kérelem, illetve a tag kizárásról történő másodfokú 
határozathozatal tárgyában. 

 
4.) A Taggyűlés titkos szavazással határoz a Szövetség tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá 

azon kérdésekben, amelyeknél a szavazásra jogosultak legalább 1/3-a ezt indítványozza.  
 
5.) A Taggyűlésen a tagok mindegyike egy-egy szavazattal rendelkezik. 
 
6.) A Taggyűlés határozatairól az érintetteket 3 napon belül elektronikus levél formájában tájékoztatja, 

továbbá határozatait 10 napon belül a Szövetség honlapján nyilvánosságra hozza. 
 
7.) A Taggyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Taggyűlés elnöke és két szavazati joggal 

rendelkező tag hitelesít. 
 
8.) A Taggyűlési határozat meghozatalában nem vehet részt az, akivel szemben a VII. fejezet 20.§-ban 

meghatározott összeférhetetlenségi ok fennáll. 
 

13. § 
A Taggyűlés hatásköre 

 
A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 
(1) az Alapszabály megállapítása és módosítása; 
(2) a tisztségviselők megválasztása illetve visszahívása; 
(3) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása; 
(4) a Szövetség szervei által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása; 
(5) a tagsági díj összegének meghatározása; 
(6) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása; 
(7) döntés minden olyan kérdésben, amelyet valamely tag a Taggyűlés összehívása előtt 

legalább 45 nappal az Elnökségen keresztül a Taggyűlés elé terjeszt; 
(8) mindaz, amit jogszabály vagy az Alapszabály a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, 

illetőleg amelyeket a Taggyűlés saját hatáskörébe von; 
(9) döntés az új tagok felvételéről a Szövetségbe, 
(10) a tag kizárás tárgyában történő másodfokú döntéshozatal. 

 
VI. FEJEZET 

 
AZ ELNÖKSÉG 

 
14. § 

 
Az Elnökség a Szövetség ügyintéző és képviseleti szerve, amely szervezi és irányítja a Szövetség 
tevékenységét. Az Elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult, kivéve 
azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 
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15. § 
Az Elnökség tagjai 

 
Az Elnökségnek az elnökkel együtt három tagja van: egy elnök és két alelnök. A megbízatás a megválasztott 
személyek elfogadó nyilatkozatával jön létre. Az Elnökség tagjait a Taggyűlés két évre válassza. 
 
Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el, de tevékenységükkel összefüggésben 
költségtérítésben részesülhetnek.  
 
Az Elnökség tagjainak megbízatása megszűnik: 
 
 - a mandátum lejártával; 

- visszahívással; 
- lemondással; 
- elhalálozással. 

 
Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. Az Elnökség tagjának visszahívására az Alapszabály 
illetve a Szövetség más szabályzatainak, határozatainak súlyos megsértése, továbbá a tisztség betöltésére 
való alkalmatlanság esetén kerülhet sor. 
  

16. § 
Az Elnökség működése 

 
1.)  Az Elnökség legalább negyedévente ülésezik az éves ülésterve alapján. Az Elnökség ülései 

nyilvánosak. Az Elnökség kizárólag akkor jogosult zárt ülést elrendelni, ha a személyes adatok, 
illetve a személyiségi jogok védelme érdekében szükséges, illetve ha azt jogszabály kötelezővé teszi. 

 
2.)  Az üléseket az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök köteles az Elnökség bármelyik tagjának írásbeli 

kérésére rendkívüli elnökségi ülést összehívni. 
 
3.)  Az Elnökség ülésére szóló meghívót az elnök az ülés időpontja előtt legalább 7 nappal e-mail 

üzenetben küldi meg az Elnökség tagjainak és az egyéb meghívottaknak, továbbá a Szövetség 
honlapján közzéteszi. A meghívóban meg kell jelölni az ülés helyét, időpontját és a megtárgyalandó 
napirendi pontokat, s egyidejűleg meg kell küldeni az előterjesztéseket. 

 
4.) Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökség minden tagja jelen van. 

Határozatképtelenség esetén 15 napon belüli időpontra újabb Elnökségi ülést kell összehívni. 
 
5.) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  
 
6.) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, a 

megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a hozott 
határozatokat, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. Az Elnökség határozatairól az érintett 
szerveket, valamint a Szövetség tagságát tájékoztatni kell és a határozatokat a Szövetség honlapján 
10 munkanapon belül közzé kell tenni. 

 
7.) Az Elnökség határozatai ellen a Taggyűléséhez lehet fellebbezni a honlapon történő közzétételt 

követő 15 napon belül. 
 

17. § 
Az Elnökség hatásköre 

 
Az Elnökség hatáskörébe az alábbi tevékenységek tartoznak: 
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(1) utalványozási jogkör gyakorlása, amihez az elnökség bármely két tagja együttesen szükséges 
minden esetben; 

(2) Dönt a tagok törléséről és első fokon a tagkizárások kérdésében; 
(3) Gondoskodik a Taggyűlések összehívásáról, ellenőrzi a Taggyűlési határozatok végrehajtását; 
(4) Dönt a megbízási és vállalkozási jogviszonyok létesítéséről, illetve felbontásáról; 
(5) Kidolgozza és megköti a pártolókkal, mecénásokkal való megállapodást; 
(6) A Taggyűlés, illetve az Elnökség határozatairól nyilvántartást vezet, amelyből a határozat 

tartalma, időpontja és hatálya, és a döntést támogatók, ill. ellenzők számaránya és - amennyiben 
lehetséges - személye megállapítható;  

(7) Kidolgozza és a Taggyűlés elé terjeszti a Szövetség ügyrendjét és dönt mindazokban a 
kérdésekben, amelyeket az Alapszabály nem utal a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

(8)   Javaslatot tehet szerkesztőbizottság létrehozására és meghatározhatja annak feladatait. 
 

18. § 
Az elnök  

 
1.) A Szövetség legfőbb tisztségviselője az elnök, aki az Elnökség közreműködésével irányítja és vezeti 

a Szövetség tevékenységét.  
  
2.) Az elnök feladatai és hatásköre:  
 

 a) az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése;  
 b) a Szövetség képviselete;  
 c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a Taggyűlési és Elnökségi határozatok 

végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; 
 d) a Szövetségi szervek munkájának figyelemmel kisérése; 
 e) kapcsolattartás a kormányzati, önkormányzati szervekkel, a magánszféra szereplőivel, valamint a 

nemzetközi szervezetekkel; 
 g) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Taggyűlés, az 

Elnökség, illetve a Szövetség egyéb szerveinek kizárólagos hatáskörébe; 
 h) támogatási, szponzorálási és más szerződések megkötése a Szövetség céljainak elérése érdekében; 
 i) a munkáltatói jogkör gyakorlása a Szövetség alkalmazottai felett.  
  

3.) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök helyettesíti. 
 
4.) Az elnök váratlan és tartós – vélhetően legalább hat hónapon túli – akadályoztatása esetén a 

rendkívüli taggyűlés által kijelölt alelnök helyettesíti, amennyiben az Őt helyettesítő alelnök 
kijelölésére nem képes. 

 
5.) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára 

nézve a Szövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja.  
 
6.) A Szövetség bankszámlája felett az Elnök önállóan, az Alelnökök együttesen jogosultak 

rendelkezni. 
 

19. § 
Az alelnökök 

 
Az Alelnökök feladata és hatásköre az Elnök 18.§-ban meghatározottak szerinti helyettesítése, 
valamint: a magyarországi zsidó szervezetekkel és közösségekkel történő kapcsolatfelvétel és 
kapcsolattartás; a Szövetség által üzemeltetett honlap létrehozásának és folyamatos működésének 
megszervezése és biztosítása; a honlap működése érdekében a zsidó vonatkozású kulturális és oktatási, 
sport és egyéb eseményekről történő információszerzés; a Szövetség céljainak elérése érdekében 
megkötésre kerülő támogatási, szponzorálási  más szerződések előkészítése; a Szövetség fentartásához 
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és fejlődéséhez valamint a zsidó vonatkozású kulturális és oktatási, sport és egyéb eseményeket 
létrehozásához szükséghez pályázatok felkutatása.  
 
Az alelnökök a Szövetséget együttesen képviselik. 
 

VII. FEJEZET 
 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS  
 

20. §  
Összeférhetetlenség a határozathozatalban és a tisztségviselésben  

 
  
1.) A Taggyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 

közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont) valamint élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 
határozat alapján  

 a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  
 b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem 

minősül előnynek a Szövetség, cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjának - tagsági jogviszony által 
nyújtott - az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.  

 
2.) A Szövetség tisztségviselőjének választható, 

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a 
képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és 
b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 
c) aki 
ca) magyar állampolgár, vagy 
cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, 
vagy 
cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá 
tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

 
A 18. életévét be nem töltött tag az életkorának megfelelő tisztségre választható, azonban nem lehet 
a Szövetség képviselője és a bankszámla felett nem rendelkezhet. 

 
VIII. FEJEZET 

 
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA  

 
21. §  

Vállalkozási tevékenység  
 

1.) A Szövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag céljainak elérése érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végez.  

2.) A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályában 
meghatározott tevékenységre fordítja.  

3.) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.  
 

22. §  
Hitelek  

 
A Szövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve 
vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, 
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valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem 
használhatja fel.  

23. §  
Bevételek, ráfordítások  

 
1.) A Szövetség bevételei: 

 
a) tagdíj,  
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 
c) a költségvetési támogatás: 
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből 
juttatott támogatás; 
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 
támogatás; 
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; 
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; 
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 
f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

 
2.) A Szövetség költségei, ráfordításai (kiadásai): 

 
a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó 
költségek; 
c) a Szövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit 
és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális 
javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 

 
A Szövetség bevételeit az 1. pont szerinti részletezésben, költségeit ráfordításait (kiadásait) a 2. 
pont szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. 

 
 

24. § 
A Szövetség vagyona 

 
A Szövetség vagyona lehet: 

 
(1) pénzeszköz (készpénz, bankbetét, folyószámlán lévő összeg); 
(2) követelés; 
(3) ingó- és ingatlan vagyon, amely a közhasznú tevékenységet szolgálja;  
(4) a Szövetség bevételeiből elkülöníthet olyan pénzügyi alapot, amely az Alapszabály szerinti feladatai 

ellátását, likvid működését biztosítja.  
 
 

IX. FEJEZET 
 

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 
25. § 

 
1.) A Szövetség megszűnik ha: 

- az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), 
- a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, 
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- a bíróság feloszlatja, 
- a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy 
megállapítja megszűnését, 
- a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,  
és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. 

 
2.) A Szövetség jogutód nélkül történő megszűnése esetén – a hitelezői igények kielégítése után – 

megmaradt vagyonát a tagok között befizetéseik arányában kel szétosztani A harmadik 
személyek hozzájárulásaiból képződött egyéb vagyont a Taggyűlés döntése szerint kell 
felhasználni, a Szövetség céljaival összhangban. 

 
X. FEJEZET 

  
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1.) A Szövetség által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek. 
 
2.) A Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratai nem titkosíthatók, azok az elnök vagy az 

alelnökök tudtával, előre egyeztetett időpontban megtekinthetők a Szövetség székhelyén. A 
Szövetség működésével kapcsolatos jegyzőkönyveket, határozatokat és szerződéseket – amennyiben 
a támogató nem járul hozzá, a támogatási szerződés kivételével – a Szövetség honlapján 10 napon 
belül elérhetővé kell tenni. 

 
3.) A Szövetség működéséről és szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolóiról a 

székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán és honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. 
 
4.) A Szövetség működését, szervezetét érintő további kérdéseket szükség szerint külön Szervezeti és 

Működési Szabályzatban kell rögzíteni, melynek kidolgoztatása az Elnökség feladata. 
 
A szövegben vastagon szedett részek a korábbi alapszabályhoz képest megváltozott szövegrészeket 
jelzik. 
Jelen Alapszabályt az alakuló ülés Budapesten, 2012. december 3. napján egyhangúan elfogadta. 
 
 
 
 

__________________________ 
Borgula András  

elnök 
 

 
 
 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

1.  

aláírás:  ______________________________ 

név:      ______________________________  

cím:      ______________________________ 

2.  

aláírás:  ______________________________ 

név:      ______________________________  

cím:      ______________________________ 

 




