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Preambulum
A Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesülete, a Magyar Családsegítők Országos Egyesülete,
a Magyarországi Szociális Munkást és Szociális Asszisztenst Képző Iskolák és Oktatók
Egyesülete, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete meghatalmazott képviselői attól
a meggyőződéstől vezetve, hogy a különböző területeken dolgozó szociálpolitikusok és
szociális munkát végző szakemberek, valamint a szociálpolitikát és szociális munkát
különböző képző intézményekben oktatók közös érdeke a szociálpolitika és szociális munka
magas színvonalú és a Szociális Munka Etikai Kódexében megfogalmazott elveknek
megfelelő végzése, továbbá hogy a szociálpolitikát és szociális munkát végzők érdekeinek
hatékony érvényre juttatása országos érdekvédelmi szervezet létrehozását követeli meg,
tagszervezeteik megbízása alapján 1995-ben létrehozták a Szociális Szakmai Szövetséget.
(továbbiakban: Szövetség). A Szociális Szakmai Szövetség szervezetére és működési rendjére
érvényes Alapszabály szövege a 2013. évi V. törvény (a Polgári Törvénykönyv) valamint a
2011. évi CLXXV. törvény (Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról) rendelkezéseinek megfelelően, egységes
szerkezetbe foglaltan - a módosítást dőlt betűvel – illetve aláhúzottan - jelölve - az alábbiak
szerint módosul:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§.
(1)
A Szövetség szociális szakmai civil szervezetek szövetsége.
(2)
A Szövetség neve:
rövidített neve:
angol nyelven:

Szociális Szakmai Szövetség
3Sz
Union of the Social Professional Organisations

(3)
A Szövetség székhelye:

1094 Budapest, Liliom u. 8.

(4)
A Szövetség működési területe:

Magyarország

(5)
A Szövetség jogi személy.

II. fejezet
A Szövetség célja és feladatai
2.§.
(1)
A Szövetség célja, hogy azokat a civil szervezeteket fogja össze, amelyek
együttműködésükkel hozzá kívánnak járulni a társadalom szociális érdekérvényesítő
képességének növeléséhez és a Szociális Szakmai Kamara létrejöttének előkészítéséhez.
(2)
A Szövetség alapvető feladata:
Közhasznú tevékenysége során közvetlenül illetve közvetetten olyan közfeladatot lát el,
amelyről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 144.§. (1) és (2) bekezdései, és a
141.§. (2) bek. c )pontja illetve a Családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény, a
Szakképzésről szóló, a 2012 évi LXXI törvénnyel illetve a 2013 évi LXV törvénnyel módosított
2011 évi CLXXXVII törvény 7.§. (1) bekezdés k) pontja szerint az állami szerveknek, illetve a
települési önkormányzatoknak kell gondoskodni.
A Szövetség a következő közhasznú tevékenységeket végzi:
1. Jobb életminőség elősegítése, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés. Az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 144.§. (1) és (2) bekezdései, és a 141.§. (2)
bek. c) pontja
2. Családok védelme és a családok jólétének elősegítése
2011. évi CCXI. törvény (amely bevezetésében kimondja, hogy „A családok védelme és a
családok jólétének erősítése az állam, az önkormányzatok, a civil szervezetek, a
médiaszolgáltatók és a gazdasági élet szereplőinek egyaránt feladata.) 6.§. (1) bekezdése
3.A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásként az Országos Képzési Jegyzék (OKJ)
szerinti képzések vizsgáihoz biztosítja a szakmai bizottsági tagot.
a Szakképzésről szóló, a 2012 évi LXXI törvénnyel illetve a 2013 évi LXV törvénnyel
módosított 2011 évi CLXXXVII törvény 7.§. (1) bekezdés k) pontja.
(3)
A Szövetség
- gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratában
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez,
- gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja,
- közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kap.
(4)
A Szövetség gazdasági tevékenysége szakmai céljainak megvalósítását, működési
feltételeinek biztosítását és fejlesztését szolgálja.

II. fejezet
A Szövetség tagjai
3.§.
(1)
A Szövetség tagjai (a továbbiakban: tagszervezetek) azok a jogi személyiséggel rendelkező
szociális szakmai tevékenységet folytató, bírósági nyilvántartásba vett civil szervezetek,
amelyeket - miután írásbeli felvételi kérelmükben kijelentették, hogy a Szövetség
alapszabályát, kibocsátott állásfoglalásait, nyílt leveleit elfogadják, a tagdíjfizetésre
kötelezettséget vállalnak - az elnökség javaslatára a küldöttgyűlés a tagok közé felvesz.
(2)
Pártoló tag lehet az a természetes -, vagy jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet
aki/amely tevékenységével, illetve vagyoni hozzájárulással a Szövetség céljainak
megvalósítását segíti. A pártoló tag felvételi kérelméről - az elnökség és a pártoló tag
írásbeli megállapodása ismeretében – a küldöttgyűlés dönt. Az írásbeli megállapodás a
küldöttgyűlés döntésétől függően lép hatályba.
(3)
Társult tagok azok a - Szövetséghez később csatlakozó - szociális területen működő
egyesületek, szövetségek, érdekképviseletek, stb., amelyek a Szövetséggel és tagjaival
koordináltan kívánnak fellépni, a társult tagsági viszonyból származó jogokat és
kötelezettségeket vállalják. A társult tagságot megalapozó együttműködés kiterjed a
szervezetek közötti információáramlás rendszerességének és formájának mikéntjére, a
tervezett együttműködés tartalmi, formai kereteire, valamint az együttműködés anyagi
terheinek megosztására.
(4)
A társult szervezeteket mint tagokat a tag jogai és kötelezettségei illetik illetve terhelik. A
társult szervezet felvételéről – kérelme és az elnökséggel kötött írásbeli megállapodás alapján
- a küldöttgyűlés dönt.
A tagok jogai és kötelezettségei, a tagsági jogviszony megszűnése
4.§.
(1)
A tagszervezet, a tagsági jogokkal rendelkező társult szervezet a küldöttgyűlésen szavazati
joggal rendelkezik.
(2)
A tagszervezet, a tagszervezeti joggal rendelkező társult szervezet köteles a küldöttgyűlés
határozatával megállapított tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni a
Szövetség céljainak megvalósításában.

(3)
A pártoló tag a Szövetség küldöttgyűlésén tanácskozási joggal vehet részt.
(4)
A Szövetségi tagság megszűnik:
a) a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával,
b) kilépéssel,
c) kizárással,
d) jogutód nélküli megszűnéssel.
(5)
Ha a tagszervezet, tagszervezeti joggal rendelkező társult szervezet nem felel meg a tagsági
jogviszony létesítésekor közölt feltételeknek, a Szövetség a tagsági jogviszonyt harmincnapos
határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról a küldöttgyűlés dönt. A felmondást
indokolni kell. A felmondást ajánlott, tértivevényes levélben vagy személyesen átadva – az
átvétel időpontját feltüntetve – kell az érintettel közölni. Felmondási ok az is, ha a
tagszervezet vagy tagsági joggal rendelkező társult szervezet tagdíjfizetési kötelezettségének a
tárgyévet követő június 30-ig nem tesz eleget, vagy a Szövetség munkájában legalább egy
éven át nem vesz részt.
(6)
A tagszervezet, illetve a tagsági joggal rendelkező társult szervezet tagsági jogviszonyát – a
tagszervezet vezető tisztségviselője által aláírt és a Szövetség elnökéhez intézett írásbeli
nyilatkozattal bármikor indokolás nélkül megszüntetheti.
(7)
Az elnökség - bármely tagszervezet vagy tagsági jogokkal rendelkező társult szervezet
kezdeményezésére - határozattal kizárhatja azt a tagot, aki a szövetséghez méltatlan
magatartást tanúsít, és ezzel súlyosan sérti vagy veszélyezteti a szövetség céljának
megvalósítását. A kizárásra irányuló eljárás megindításáról a kizárás alá vont tagot írásban,
tértivevényes ajánlott levélben értesíteni kell, és legalább 8 napos határidővel lehetővé kell
tenni számára azt, hogy esetleges védekezését előterjeszthesse. A kizárásról az elnökség a
védekezés előterjesztésére megadott határidő elteltétől számított 15 napon belül értesíti az
érintettet, aki a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül fellebbezésével a
küldöttgyűléséhez fordulhat. A kizáráshoz az elnökség egyhangú, és a küldöttgyűlés 2/3-os
többségű egyetértése szükséges. Fellebbezés esetén az elnök a döntéshozatal érdekében a
küldöttgyűlést 30 napon belüli időpontra összehívja. A kizárás tárgyában tartandó
küldöttgyűlés időpontjáról az érintettet tértivevényes levélben, vagy írásban, az átvételt
igazolható módon úgy kell értesíteni, hogy az érintett az értesítést legalább az ülést megelőző
8 nappal korábban kézhez vegye. Az érintett védekezését a kizárás tárgyában tartott
küldöttgyűlésen szóban, vagy legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő.
A kizárás tárgyában tartott küldöttgyűlés az érintett távollétében megtartható, ha az érintett
értesítése szabályszerű volt, és az érintett előzetesen írásban alapos indokkal távolmaradását
nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történő lefolytatását. Az érintett
tag tagsági jogviszonya a küldöttgyűlés kizárásról rendelkező határozatának meghozatalával
egyidejűleg megszűnik. A küldöttgyűlés határozatát –amelyet indokolással kell ellátni -, 8
napon belül írásban az érintett taggal az elnökség közli. Amennyiben a tagsági viszony év
közben szűnik meg, az adott évre kifizetett tagsági díj a tag részére nem téríthető vissza. Az itt
írt határidőbe az elküldés és a küldöttgyűlés ülésének napja nem számít bele.

IV. fejezet
A Szövetség szervei és tisztségviselői
5.§.
(1)
A Szövetség szervei:
a) a küldöttgyűlés,
b) az elnökség,
c) a Felügyelő Bizottság,
d) a Szakmai Kollégiumok,
e) a Munkacsoportok.
(2)
A Szövetség vezető tisztségviselői:
a) az elnök,
b) az alelnök,
c) az ügyvivő,
d) a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja.
(3)
A Szövetség választott tisztségviselője csak olyan személy lehet, aki a közügyek
gyakorlásától eltiltva nincs.
(4)
Az egyes kollégiumok és munkacsoportok vezetői tevékenységükért az elnökség döntése
alapján tiszteletdíjban részesíthetők.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság
tagja akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy
akinek a közeli hozzátartozója a Szövetség vezető tisztségviselője.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerinti juttatást,
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A küldöttgyűlés
6.§.
(1)
A küldöttgyűlés a Szövetség döntéshozó szerve.
A küldötteket a tagszervezetek saját szabályzatuk szerint nyílt szavazással 5 évre választják
meg. A küldöttválasztás végeredményét tükröző hiteles jegyzőkönyvet a szervezetek úgy
kötelesek a Szövetség elnökségéhez eljuttatni, hogy az a tisztújító küldöttgyűlés időpontja előtt
15 nappal megérkezzen. A tagszervezetek és a tagsági jogokkal rendelkező társult szervezetek
mindegyike legfeljebb öt-öt küldöttet delegálhat.
(2)
A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása,
b) a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
c) a Szövetség céljának módosítása,
d) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
e) az éves költségvetés elfogadása,
f) az éves beszámoló, ezen belül a közhasznúsági melléklet és az ügyvezető szervnek a
Szövetség vagyoni helyzetéről szóló jelentésének elfogadása,
g) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a
Szövetséggel munkaviszonyban áll,
h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját
tagszervezetével, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt,
i) a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottsági
tagok vagy más szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés,
j) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása,
k) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
l) a végelszámoló kijelölése,
m) a rendes tag, társult tag és pártoló tag felvétele és kizárása,
n) a Szövetség programjainak, feladatainak jóváhagyása,
o) A Szociális Munka Etikai Kódexének elfogadása,
p) a tiszteletbeli elnök megválasztása,
q) a szövetségi tagdíj mértékének meghatározása,
r) más civil szervezetekhez való csatlakozás elhatározása.

(3)
A küldöttgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy esetben – minden év május 31-ig –
össze kell hívni.
A küldöttgyűlést, a napirend közlésével, 30 napon belül akkor is össze kell hívni, ha azt
a) bármelyik tagszervezet az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezi,
b) a Szövetség elnöksége indítványozza,
c) a Felügyelő Bizottság kéri,
d) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
e) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,
vagy
f) a Szövetség céljainak elérése veszélyben van.
A d)-f) pontok alapján összehívott küldöttgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetség megszüntetéséről
dönteni.
(4)
A küldöttgyűlést a Szövetség elnöke 15 napos határidővel hívja össze.
A meghívót írásban, tértivevényes - vagy személyesen kézbesített levélben - az átvétel
időpontját feltüntetve - e-mailen, vagy telefaxon kell elküldeni. A 15 napba a meghívók
elküldésének, valamint a küldöttgyűlés napja nem számít bele. A meghívónak tartalmaznia
kell a Szövetség nevét és székhelyét, a küldöttgyűlés idejének és helyének megjelölését és a
napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
A tagok és a Szövetség szervei a küldöttgyűlést összehívó szervtől vagy személytől - a
küldöttgyűlést megelőző harmadik napig - a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a küldöttgyűlést összehívó szerv vagy
személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
(5)
A küldöttgyűlések nyilvánosak, azon elsősorban a tagok, az ügyvezetés, a küldöttgyűlés
összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a küldöttgyűlés határozata
alapján tanácskozási joggal rendelkezők vesznek részt. A nyilvánosság csak a jogszabályban
meghatározott esetekben korlátozható. A küldöttgyűlésen egyszerű szótöbbséggel kell
megválasztani a gyűlést levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és két, a jegyzőkönyvet
hitelesítő személyt. Ezen személyekre az Elnök tesz javaslatot. A levezető elnök feladata a
megjelent, és szavazati joggal rendelkező tagszervezeti küldöttek és a pártoló tagok jelenléte
jogszerűségének vizsgálata és az eredmény jegyzőkönyvbe rögzítése.
(6)
A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek több mint fele jelen van. A
határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni, és az eredményt a
jegyzőkönyvbe rögzíteni kell.

Ha a küldöttgyűlés nem volt határozatképes, a megismételt küldöttgyűlés az eredeti
napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől
függetlenül határozatképes, ha az eredeti időpontot legalább 3 (három), és legfeljebb 30
(harminc) nappal követő időpontra hívják össze. A határozatképtelenség miatt megismételt
küldöttgyűlés összehívása az eredeti küldöttgyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel
történhet.
(7)
Minden küldött azonos szavazattal rendelkezik. A küldöttgyűlés döntéseit nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha a törvény vagy az alapszabály minősített többséget
ír elő. Bármely küldött kérheti titkos szavazás elrendelését, mely kérdésben a küldöttgyűlés
egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell
tekinteni, és a következő küldöttgyűlésen kell ismét szavazásra bocsátani.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a tag
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség terhére
másfajta előnyben részesít,
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja vagy
alapítója,
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
f) aki egyébként a döntésben személyesen érdekelt.
Ha egy tagszervezet valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
(8)
A küldöttgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz
a) a Szövetség alapszabályának módosításáról,
b) a Szövetség céljának módosításáról, és
c) a Szövetség megszűnéséről.
Minden egyéb, a (2) bekezdésében felsorolt, és a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozó kérdésben – ha ezen alapszabály másként nem rendelkezik - a küldöttgyűlés egyszerű
szótöbbséggel dönt.
(9)
A tisztújító küldöttgyűlés előtt az elnökség háromtagú jelölő bizottságot létesít, amelynek
feladata a tagszervezetek javaslatainak és a jelöltek elfogadó nyilatkozatainak összegyűjtése, a
javaslatok előterjesztése, és a választás lebonyolításának elősegítése. A küldöttek maguk közül
háromtagú szavazatszedő és számláló bizottságot jelölnek. A választás titkos szavazással
történik. A szavazás eredményét a küldöttgyűlést levezető elnök jelenti be.
(10)
A Szövetség elnökségének javaslata alapján a küldöttgyűlés ülésének napirendjét, a
jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőit a küldöttgyűlés egyszerű szótöbbséggel
szavazza meg. A levezető elnök feladata a megjelent, szavazati joggal rendelkező
tagszervezeti küldöttek és a pártoló tagok mandátuma előzetes vizsgálatának
jegyzőkönyveztetése.

(11)
A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a gyűlés helyét, időpontját,
a jelenlévőket, a napirendet, a hozott határozatokat, és a határozatokat ellenzők, a döntéstől
való tartózkodók megnevezését. A hozott határozatokat a távollévőkkel illetve érintettekkel a
küldöttgyűlést követő 8 munkanapon belül írásban – tértivevényes ajánlott levélben vagy email útján - kell közölni. A határozatokat a Határozatok Könyvébe haladéktalanul be kell
vezetni. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
Az elnökség
7.§.
(1)
Az elnökség a Szövetség végrehajtó szerve. Az elnökség legalább három tagból áll. Az
elnökség tagjai a Szövetség vezető tisztségviselői, akiket legfeljebb 5 évi időtartamra a
küldöttgyűlés kétharmados szótöbbséggel választ meg. Az elnökség a küldöttgyűlésnek
tartozik felelősséggel.
(2)
Az elnökség feladata a küldöttgyűlés és saját határozatainak végrehajtása, illetve két
küldöttgyűlés között a Szövetség munkájának irányítása.
(3)
Az elnökség feladata különösen
a) összehívja a küldöttgyűlést,
b) meghatározza a Szövetség központi munkatervét, költségvetése fő irányait,
előirányzatait, elfogadja belső szabályzatait,
c) ellátja a Szövetség érdekképviseletét, kapcsolatot teremt és tart más társszervezetekkel,
intézményekkel, valamint nemzetközi szervezetekkel,
d) meghatározott feladatokra létrehozhat tartós vagy időszaki munkacsoportokat,
kollégiumokat, elfogadott ügyrendjüket jóváhagyja, azokat beszámoltathatja, illetve
visszahívhatja,
e) beszámolót készít a Szövetség szakmai munkájáról, gazdálkodásáról, és azokat a
küldöttgyűlésnek elfogadásra beterjeszti,
f) előkészíti a küldöttgyűlés üléseit, a tisztségviselők megbízatásának lejárta előtt legalább
15 nappal gondoskodik a tisztújításról,
g) a tagszervezetet – külön kérésére – 30 napon belül tájékoztatja az Szövetség
munkájáról.
h) dönt a rendes tag, a társult tag és a pártoló tag kizárása felől
(4)
Az elnökség tagjai:
a) az elnök,
b) az alelnök(ök),
c) az ügyvivő,
d) a tagszervezetek által küldött személyek.
Az elnökség tagjai vezető tisztségviselők.

Az elnökség tagja csak olyan személy lehet, aki a Szövetség valamelyik tagszervezetében
teljes jogú tagsággal rendelkezik, vagy a tagszervezet teljes jogú meghatalmazottja.
(5)
Az elnökségbe minden tagszervezet legfeljebb két-két személyt küldhet. A tagszervezet ezen
megbízatást – a küldött személy lakcímét és elérhetőségét is közölve – írásban közli a
Szövetség elnökével. Ugyanígy írásban értesíti a tagszervezet az elnökséget, ha a megbízatást
visszavonja.
(6)
Az elnökség tagja nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja. A Felügyelő Bizottság
elnöke valamint a tiszteletbeli elnök az elnökség ülésein meghívottként tanácskozási joggal
vesznek részt.
(7)
Az elnökségi tagok megbízatása megszűnik:
a) a megbízatás idejének lejártával,
vagy visszahívással,
b) lemondással,
c) a tag halálával.
(8)
A (7) pontban írt okok bekövetkezése esetén az elnökség felszólítja az érintett tagszervezetet
arra, hogy 30 napon belül jelöljön ki új személyt, és arról a Szövetséget értesítse.
(9)
Két küldöttgyűlés között az elnökség határoz minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a
küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Ezen határozatokat a legközelebbi küldöttgyűlésen
ismertetni kell.
(10)
A tisztségviselők és az alkalmazottak munkakörét, feladatkörét és hatáskörét a Szövetség
Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve a munkaköri leírások tartalmazzák.
8.§.
(1)
Az elnökség ülését szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal az Elnök hívja össze.
Az ülésre az elnökségi tagokat a helyszín és a napirend-valamint a napirend(ek)hez
kapcsolódó előterjesztések közlésével 15 (tizenöt) naptári napos határidővel írásban, ajánlott, tértivevényes levélben, e-mail útján, vagy közvetlenül – az átvétel időpontjának
feltüntetésével - kell meghívni. A határidőbe az elküldés és az ülés napja nem számít bele. Az
elnökségi ülések időpontját a Szövetség honlapján is közzé kell tenni.
Az ülésre külön is meg kell hívni a döntésben érdekelt szervezetet vagy személyt.
A tisztújító küldöttgyűlést követő 30 napon belül az elnökség ülését össze kell hívni.
(2)
Az elnökség ülései nyilvánosak. Az ülés akkor határozatképes, ha azon az elnökségi tagok fele
+ 1 fő jelen van. Az ülés elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is megtartható úgy,

hogy a tagok azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és korlátozás-mentes kommunikáció, és
a döntéshozatal minden mozzanatában való részvétel biztosított legyen.
(3)
Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni, de a következő ülésen a
javaslatot újra napirendre lehet tűzni.
(4) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülés időpontját,
helyét, az ülés lebonyolításának módját (lásd (2) pont.) a napirendet, a jelenlévőket illetve
résztvevőket és a döntéseket, rögzítve a határozatot támogatókat vagy az azt ellenzőket. A
jegyzőkönyvet az elnök, (távollétében a levezető elnök) hitelesíti. A jegyzőkönyv vezetését az
elnök által kijelölt személy látja el, aki a jegyzőkönyvet is aláírja.
(5)
Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg, és jóváhagyásra a küldöttgyűlés elé terjeszti.
(6)
Az elnökség a Szövetség feladatai végrehajtása érdekében, alkalmazott(ak)at foglalkoztathat.
Az alkalmazotta(ka)t díjazás illeti meg.
A Szövetség elnöke
9.§.
(1)
A Szövetség elnökének feladatai:
a) képviseli a Szövetséget,
b) vezeti a küldöttgyűlés üléseit,
c) összehívja és vezeti az elnökség üléseit,
d) dönt az elnökség hatáskörébe tartozó sürgős ügyekben két elnökségi ülés között, erről a
következő ülésen beszámol az elnökségnek,
e) a küldöttgyűlés elé terjeszti az elnökség javaslatait, beszámolóit,
f) munkáltatói jogokat gyakorol az alkalmazottak felett,
g) utalványozási és aláírási jogot gyakorol az ügyviteli és számviteli szabályoknak
megfelelően,
h) biztosítja a küldöttgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását.
(2)
A küldöttgyűlés és az elnökség által hozott határozatok nyilvántartását az elnök köteles
naprakészen vezetni úgy, hogy a nyilvántartásból a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a
döntést támogatók és ellenzők számaránya – és ha arra lehetőség van – személye is
megállapítható legyen.
(3)
Az elnök megbízatása megszűnik:
a) a megbízatás idejének lejártával,
b) a küldöttgyűlés – az okot megjelölő - visszahívásával,
c) lemondással,
d) az elnök halálával.

(4)
Amennyiben az elnök megbízatása a (3) bekezdése b)-c)-d) pontjaiban meghatározott okok
miatt szűnik meg, az elnökségnek a megbízatás megszűnését követő 60 napon belül
gondoskodni kell az új elnök megválasztásának lebonyolításáról.
A Szövetség alelnökei
10.§.
(1)
Az alelnökö(ke)t az elnökség tagjai közül, az elnök megbízatásának időtartamával azonos
időtartamra- a küldöttgyűlés választja meg.
(2)
Egyes, eseti feladatok teljesítéséhez az elnök az alelnököknek egyedi meghatalmazást adhat.
(3)
A Szövetség alelnöke nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja.
(4)
A Szövetség elnökének akadályoztatása esetén az elnökség által meghatalmazott alelnök
teljes hatáskörrel és önálló képviseleti joggal helyettesíti az elnököt.
(5)
Az alelnök megbízatása megszűnik:
a) a megbízatás idejének lejártával,
b) az Elnök – a felmentés okait részletező- felmentésről szóló határozatával,
c) lemondással,
d) az alelnök halálával.
(6)
Amennyiben az alelnök(ök) megbízatása az (5) bekezdése b), c), d) pontjában meghatározott
ok miatt szűnik meg, az elnökségnek a megbízatás megszűnését követő 60 napon belül a
küldöttgyűlés összehívásával gondoskodni kell az új alelnök(ök) megválasztásáról.
A tiszteletbeli elnök
11.§.
(1)
A Szövetség tiszteletbeli elnökét határozatlan időre a küldöttgyűlés választja meg.
(2)
A Szövetség tiszteletbeli elnökének személyére a tagszervezetek írásban tehetnek javaslatot.
A tiszteletbeli elnöknek jelölt személynek nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja-e a jelölést.

(3)
A Szövetség tiszteletbeli elnöke nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja.
(4)
A tiszteletbeli elnök megbízatása megszűnik:
a) a megbízatás időtartamának lejártával,
b) lemondással,
c) a tiszteletbeli elnök halálával.
(5)
A Szövetség tiszteletbeli elnöke:
a) tanácskozási joggal részt vehet a küldöttgyűlés és az elnökség ülésein,
b) képviseli a Szövetséget,
c) kezdeményezheti a küldöttgyűlés, illetve az elnökség összehívását.
A Felügyelő Bizottság
12. §
(1)
A Felügyelő Bizottság háromtagú, egy elnökből és két tagból áll.
(2)
A Felügyelő Bizottság a megválasztását követő 30 napon belül megtartja alakuló ülését. A
Felügyelő Bizottság a Felügyelő Bizottság elnöke és egy tagja személyes közreműködése
(jelenléte) esetén határozatképes. A személyes közreműködés nem szűkíthető le fizikai
jelenlétre, a Felügyelő Bizottság ülésezhet oly módon is, hogy az elektronikus hírközlő
eszközök igénybevételével ellenőrizhetően, azonosíthatóan egymással kapcsolatban állnak, és
részt vesznek a döntéshozatal minden mozzanatában.
(3)
A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente tart ülést. Az ülést a Felügyelő
Bizottság elnöke hívja össze. Bármely tag írásbeli kérésére az elnöknek 30 napon belül ülést
kell összehívnia. A tagszervezetek egyötödének írásbeli indítványára a Felügyelő Bizottságot
az elnöknek össze kell hívnia. A meghívót – abban az okot és a célt megjelölve, -15 (tizenöt)
naptári napos határidővel írásban - ajánlott, tértivevényes levélben, e-mail útján, vagy
közvetlenül – az átvétel időpontjának feltüntetésével - kell elküldeni illetve átadni. A
határidőbe az elküldés és az ülés napja nem számít bele.
(4)
A Felügyelő Bizottság saját maga határozza meg ügyrendjét, amit a küldöttgyűlés hagy jóvá.
(5)
A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza,
szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni, de a következő ülésen újra
tárgyalható.

(6)
A Felügyelő Bizottság feladata az, hogy ellenőrizze a Szövetség jogszabály és alapszabály
szerinti, valamint gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységét, a Szövetség szervei
határozatainak végrehajtását.
(7)
A Felügyelő Bizottság évente beszámol a (6) bekezdésben meghatározott ellenőrzési feladata
tapasztalatairól a küldöttgyűlésnek.
(8)
A Felügyelő Bizottság köteles a küldöttgyűlést tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a) a Szövetség 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 felelősségre vonását megalapozó tény merült fel.
(9)
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés, illetve annak helyreállítása érdekében
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a Szövetség törvényességi ellenőrzését ellátó szervet.
(10)
A Felügyelő Bizottság a Szövetség tisztségviselőitől jelentést, a Szövetség alkalmazottjaitól
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Szövetség könyveibe és irataiba
betekinthet, azokat vizsgálhatja.
(11)
A Felügyelő Bizottság Elnökének és tagjainak megbízatása megszűnik:
a) a megbízatás idejének lejártával,
b) a küldöttgyűlés egyénre vonatkozó - a felmentés okait részletező - felmentésről szóló
határozata napjával,
c) lemondással,
d) az elnök, illetve a tag halálával.
(12)
Amennyiben az Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a 12. § (11)
bekezdése b), c), d) bekezdésében meghatározott okok alapján szűnik meg, az elnökségnek a
megbízatás megszűnését követő 60 napon belül kell gondoskodnia a Felügyelő Bizottság új
elnökének, 60 napon belül az új tag(ok) megválasztásának lebonyolításáról.
Kollégiumok és Munkacsoportok
13. §
(1)
Az elnökség a 2. § (2) bekezdésben meghatározott feladatok tartós vagy időszakos ellátására
határozott vagy határozatlan időre Kollégiumot vagy Munkacsoportot hozhat létre.

(2)
A Kollégiumok és a Munkacsoportok saját maguk határozzák meg ügyrendjüket. Elfogadott
ügyrendjüket az elnökség hagyja jóvá. A Kollégium, a Munkacsoport az elnökség által
jóváhagyott munkaterv alapján részesülhet anyagi támogatásban a Szövetség
költségvetéséből.
(3)
A Kollégiumok, a Munkacsoportok vezetőit az adott kollégium, munkacsoport tagjai
választják.
(4)
A Kollégiumok, Munkacsoportok vezetőit tanácskozási joggal a Kollégiumot,
Munkacsoportot érintő napirend tárgyalására a Szövetség elnökségi üléseire meg kell hívni.
(5)
A Kollégium, Munkacsoport megbízatása megszűnik:
a) a meghatározott feladat teljesítésével,
b) a határidő lejártával,
c) az elnökség – a visszahívás okait részletező – visszahívó határozatával.

V. fejezet
A Szövetség gazdálkodási, nyilvántartási, nyilvánosságra vonatkozó és
összeférhetetlenségi szabályai
14. §.
(1)
A Szövetség céljai megvalósítása érdekében vagyonával a pénzügyi jogszabályok és saját
szabályzatai szerint, éves költségvetés alapján a tagszervezetek gazdálkodásától elkülönülő,
önálló gazdálkodást folytat.
(2)
A Szövetség vagyona ingó és ingatlan vagyonból áll.
(3)
A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak az Alapszabály 2. § (2) bekezdésében
megfogalmazott céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A
Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
(4)
A Szövetség befektetési tevékenységet az elnökség által elfogadott befektetési szabályzat
alapján folytathat.
(5)
A gazdálkodási szabályzat(ok)ban nem szabályozott
gazdálkodására vonatkozó jogszabályok az irányadók.

kérdésekben

az

egyesületek

(6)
A Szövetség megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyon csak
szociális célokra fordítható.
15. §.
(1)
A Szövetség szervei döntéseinek nyilvántartása az elnökség által a Határozatok Könyvében
történik, ebben az elnökség feltünteti a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók
és ellenzők arányát és - ha arra lehetőség van - személyét is.
(2)
A Szövetség a gazdálkodásáról köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből gazdálkodási
tevékenysége nyomon követhető.
16. §.
(1)
A Szövetséget - a kettős könyvvitel rendszerében – éves beszámolási kötelezettség terheli.

A beszámolót a küldöttgyűlés kétharmados szótöbbséggel fogadja el illetve hagyja jóvá.
A beszámoló tartalmazza:
a) a mérleget,
b) az eredmény kimutatást,
c) a kiegészítő mellékletet,
d) a közhasznúsági mellékletet.
(2)
A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a támogatási program keretében végleges
jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az
önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység
fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a
kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő
(kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó előbbiekben részletezett adatokat.
A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a Szövetség által az üzleti évben végzett főbb
tevékenységeket és programokat.
(3)
A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a Szövetség által végzett közhasznú
tevékenységeket, e tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú
jogállás megállapításához szükséges jogszabály – az Ectv. 32.§. - által előírt adatokat,
mutatókat.
(4)
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a
vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető
tisztségek felsorolását.
(5)
Az éves beszámoló készítésének kötelezettségére vonatkozó rendelkezés a letétbe
helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.
(6)
A Szövetség köteles a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben, legkésőbb június
30-ig saját honlapján – www.3sz.hu - közzétenni.
17. §
(1)
A Szövetség szolgáltatásait tagi körön kívüliek is igénybe vehetik.
(2)
Az elnökség a Szövetség működéséről, szolgáltatásai igénybevételének lehetőségeiről és
módjáról, valamint beszámolóiról időszaki kiadványaiban és internetes honlapján –
www.3sz.hu - tájékoztatja a nyilvánosságot.
(3)
A Szövetség dokumentumaiba előzetesen megbeszélt időpontban a Szövetség székhelyén
bárki betekinthet, illetve azokból saját költségére másolatot készíthet.

(4)
Az elnök köteles a küldöttgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek
bármely tagra, vagy harmadik személyre vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak
meg, a döntés meghozatalától számított 10 napon belül írásban, tértivevényes, ajánlott
levélben az érintetteknek megküldeni. Amennyiben a küldemény „nem kereste” jelzéssel
érkezik vissza, az elnök 10 napon belül köteles a határozatot a Szövetség honlapján
közzétenni.
A döntések nyilvánosságra hozatala ugyancsak a Szövetség honlapján – www.3sz.hu történik.
18.§.
(1)
A döntéshozó szerv valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
(2)
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
(3)
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző, két évben legalább egy évig -,
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó-és vámhatóságnál
nyilvántartott adó-és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság üzletzárást alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát, az állami adó-és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
(4)
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy előzetesen köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más, közhasznú
szervezetnél is betölt.

Záró rendelkezések
19.§.
(1)
A Szövetség a törvényben írt esetekben és módon szűnik meg.
(2)
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint a
2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.
(3)
A Szövetség tagszervezeteinek felsorolását és megnevezését az alapszabály melléklete
tartalmazza.
Ezt a módosított alapszabályt a Szövetség küldöttgyűlése megvitatta, megállapította és
elfogadta azzal, hogy a legutolsó módosítást aláhúzottan tüntette fel.
Budapest, 2014. november 12.

Dr. Krémer Balázs
elnök

Alulírott igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.
Budapest, 2014. november 12.
Dr. Krémer Balázs
elnök

