
A Magyar Nõi Érdekérvényesítõ Szövetség („Nõi Érdek” Szövetség) módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA, 
 
mely az alapító tagok egyetértő elhatározása alapján, abból a célból került megalkotásra és 
elfogadásra, hogy az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és a közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. sz. törvény rendelkezései alapján szövetséget alapítsanak, az 
alábbiak szerint: 
 
 
I. Általános rendelkezések 
 
1. A szövetség neve:  Magyar Nõi Érdekérvényesítõ Szövetség 
 
2. A szövetség rövid neve: „Nõi Érdek” Szövetség  
 
3. A szövetség angol neve: Hungarian Women’s Lobby 
 
4. A szövetség székhelye: 1063 Budapest Szondi u. 72. II. 22. 
 
5. A szövetség országos szervezet, működési területe a Magyar Köztársaság területe. 
 
6. A szövetség működését a jelen alapszabály, az egyéb belső szabályzatok, valamint a szövetségekre 
vonatkozó hatályos jogszabályok alapján végzi. A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem 
folytat, szervezete pártoktól és egyházaktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt,  és 
azoktól anyagi támogatást nem fogad el, továbbá országgyûlési képviselõi, megyei, fõvárosi 
önkormányzati választáson jelöltet nem állít.  
 
7. A szövetség nem zárja ki, hogy tagszervezetein kívül más is részesülhessen a közhasznú 
szolgáltatásaiból. A közhasznú szolgáltatásokat a tagszervezeteken kívül más számára is biztosítani 
kívánja a szövetség akként, hogy közzéteszi az interneten a honlapján, illetve nyilvános 
levelezőlistáján, hírlevelében. 
 
II. A szövetség létrehozásának alapvető céljai, tevékenysége 
 
1. A szövetség létrehozásának célja általában a Magyarországon jogerős bírósági végzéssel 
nyilvántartásba vett nőszervezetek, illetve a felnõtt és fiatal korú nők esélyegyenlőségéért és 
érdekérvényesítéséért tevékenykedő egyesületek, alapítványok összefogása, segítése, 
érdekképviseletük és érdekvédelmük ellátása,  részletesebben:  

1. a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, teljes körű megvalósulása a magyar 
társadalomban, 

2. a nők egyenlő bánásmóddal kapcsolatos érdekeinek egyeztetése, képviselete és 
érvényesítése,  

3. a jogalkotás különböző szintjeinek (törvénytervezetek, jogszabályok, rendeletek, 
határozatok) és ezek végrehajtásának figyelemmel kísérése, véleményezése és az ezekkel 
kapcsolatos fellépés, 

4. a nők szociális segítése önbizalmuk, életesélyeik növelése és életminőségük javítása céljából, 
5. fellépés a nőkkel szembeni diszkrimináció minden formája ellen, 
6. fellépés a nők elleni erőszak minden formájának tilalmáért, 
7. a nők segítése abban, hogy élni tudjanak emberi jogaikkal a társadalmi élet minden területén,  
a törvényhozástól a törvények megvalósításáig a magán- és a közszférában egyaránt, 
8. társadalmi háttér teremtése és támogatás nyújtása a nőkkel szembeni mindenféle hátrányos 

megkülönböztetés kiküszöböléséről szóló ENSZ Egyezményben (CEDAW) és annak 
Kiegészítő Jegyzőkönyveiben (Optional Protocols), valamint a Nők IV. (pekingi) 
Világkonferenciájának vonatkozó direktíváiban és Akcióplatformjában, az Európai Unió 
ajánlásaiban és direktíváiban, az Európai Szociális Kartában, valamint egyéb, a nők jogairól 
szóló nemzetközi egyezményekben és ajánlásokban megfogalmazott célok, ajánlások és 
direktívák hazai megvalósításához,  

9. a nõk paritásos, átmenetileg 30%-os arányának elõsegítése a döntéshozatal minden 
lehetséges szintjén, pozitív diszkriminációs intézkedések kezdeményezése, 
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10. a sokszoros diszkriminációt elszenvedő nők igényeinek és 
szempontjainak, szükségleteinek és terveinek figyelembevétele, beilleszkedésük segítése ide 
értve  
• a különböző életkorú,  
• a különböző rasszbéli,  
• a különböző etnikumú,  
• a különbözõ vallású, 
• a különbözõ lakóhelyû,  
• a különbözõ szexuális orientációjú,  
• a menekült,  
• a Magyarországon élõ, külföldi származású, 
• illetve a fogyatékkal élő nőket  
legyenek azok bármely életszakaszukban, 

11. a nõk otthoni-anyai munkajövedelmet és nyugdíjellátást nyújtó elismertetése, 
12.  konzultatív kapcsolattartás a mindenkori magyar kormánnyal és igazgatási szervezetével a 
gender mainstreaming általános megvalósítása érdekében, 
13. kapcsolatok felvétele, illetve bővítése a hasonló célú bel- és külföldi szervezetekkel,  
a határon túli magyar nõszervezetekkel való kapcsolatfelvétel a cél szerinti mûködés 
kiterjesztésére, 
14. a tagság képviselete nemzetközi fórumokon,  
15. tájékoztatás az Európai Unióban és Magyarországon hozott törvények, valamint ezek 

alkalmazásának azon elemeiről, amelyek hatással vannak a nők életére, ezen belül a nők és a 
férfiak közötti egyenlőség megvalósítására stb. 

 
2. A szövetség céljainak elérése érdekében többek között a következő tevékenységeket végzi: 

 érdekvédelmet, érdekegyeztetést, érdekképviseletet és érdekérvényesítést 
folytat, 

 koordinálja, kezdeményezi, szervezi a tagszervezetek összehangolt egységes 
fellépését mindazon kérdésekben, amelyek az esélyegyenlőség területén a 
tagok érdekeinek érvényre juttatása körében bármely téren felmerülnek a 
szövetség céljaival összhangban, 

 tanulmányokat készít, illetve készíttet, kutatásokat végez, illetve végeztet,  
 ösztöndíjat alapít, illetve ad, 
 szakértői tevékenységet folytat, szakértőket kér fel szakmunkák elvégzésére, 
 közösségeket, munkacsoportokat hoz létre,  
 rendszeresen megjelenő és időszakos kiadványokat készít,  
 oktatásokat, jogi tanácsadást szervez,  
 rendezvényekben közreműködik, avagy közvetlenül is szervez ilyeneket, 
 a hasonló elvekért és célokért tevékenykedő szervezetekbe tagként belép, ott 

jogokat élvez, illetve kötelezettségeit teljesíti, 
 segíti tagszervezeteit a nemzetközi kapcsolattartásban, 
 segíti és ösztönzi tagszervezetei együttmûködését, 
 egyéb tevékenységet folytat. 

 
3. Az alapítók közös akarattal ezennel úgy határoznak, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. törvény 26. §-a /c/ bekezdésének megfelelően a szövetség az alábbi közhasznú feladatok 
ellátásában vesz részt (a számozás a közhasznú törvény számozását követi): 
 

• szociális tevékenység, családsegítés, idôskorúak gondozása (2), 
• tudományos tevékenység, kutatás (3), 
• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4), 
• kulturális tevékenység (5), 
• a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (10), 
• a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (11), 
• az emberi és állampolgári jogok védelme (12),  
• a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 

kapcsolatos tevékenység (13), 
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• a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 
elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások (18). 

 
III. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 
 
1. A szövetség rendes tagsága az alapító és a később csatlakozó, Magyarországon jogerős bírósági 
végzéssel nyilvántartásba vett nőszervezetekből, illetve a nők esélyegyenlőségéért és 
érdekérvényesítéséért tevékenykedő egyesületekből és alapítványokból áll. 
 
2. A szövetség alapító tagjai azok a szervezetek, amelyeknek legitim képviselõje az alakuló ülésen jelen 
volt és részt vett a Szövetség megalakításában. 
 
3. A szövetség rendes tagjai az alapító tagszervezetek, amelyeknek legitim képviselõje az alakuló 
ülésen jelen volt és részt vett a Szövetség megalakításában, továbbá azok a szervezetek, amelyek a 
szövetség céljait és alapszabályát elfogadják, és akiket a rendes tagok sorába elsõfokú határozattal az 
elnökség felvett. A közgyûlés az elutasító elnökségi döntés ellen jogorvoslati elbírálásra jogosult 
másodfokon. 
 
4. A szövetség pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival, 
támogatásával segíti szövetség munkáját. 
A pártoló tag szavazásra nem jogosult, nem választhat és nem választható, elõzetes írásbeli 
javaslattételi és tanácskozási joga azonban van. 

 
5. A tagok felvétele írásbeli belépési nyilatkozat alapján elsõfokon az elnökség által hozott 
határozattal történik. A tagokat az elnökség ezt követõen nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló 
adatokat a törvényben előírt adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli. 
 
6. A tagsági viszony megszűnik:  
 

• a kilépés írásbeli bejelentésével, 
• törléssel,  
• a tagszervezet megszűnésével, 
• a közgyűlés kizárásról szóló határozatával. 

 
7. A szövetség tagszervezetei írásbeli nyilatkozattal bármikor kiléphetnek a szövetségből. 
 
8. Azt a tagszervezetet, amely az előírt tagsági díjjal 6 hónapnál tovább hátralékban van, s a hátralékot 
írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi 60 napon belül, az elnökség elsõfokon határozattal a tagok 
sorából törölheti.  
A törlésrõl szóló elnökségi határozat ellen a közgyûléshez fordulhat az érintett tagszervezet 
fellebbezéssel.  

 
9. Azt a tagszervezetet, amely a jelen Alapszabályban foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi, a 
szövetség érdekeivel ellentétes vagy annak jó hírnevét, érdekeit és jogait sértő magatartást tanúsít, az 
elnökség elsõ fokon a tagok sorából kizárhatja.  
A kizárási eljárás lefolytatására az elnökség jogosult. 
Az érintett a kizárásáról döntõ elnökségi ülés idõpontjáról írásbeli értesítést kap, védekezési lehetõsége 
van írásban, illetve személyesen az elnökségi ülésen, a megszületett elnökségi határozatot írásban 
megkapja, jogorvoslati lehetõséggel élhet másodfokon a közgyûlésnél. 
 
IV. A tagszervezetek jogai és kötelességei 
 
1. A szövetség tagszervezetei a jogaikat a bejegyzett képviselõ által gyakorolják: 

• részt vehetnek a szövetség tevékenységében és rendezvényein a szövetség céljait 
figyelembe véve, 

• képviselőik szavazati joggal részt vehetnek a szövetség közgyűlésén, választhatnak és 
- figyelemmel az 1989. évi II /1/ bekezdésében foglalt feltételekre - választhatók a 
szövetség bármely tisztségére, 
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• a szövetséget érintő bármely kérdésben véleményt 
nyilváníthatnak, illetve javaslatot tehetnek a szövetség illetékes szervénél a szövetség 
céljait figyelembe véve, 

• indítványt tehetnek a közgyűlés napirendi pontjaira, intézkedéseket 
kezdeményezhetnek a szövetség céljait figyelembe véve, 

• igénybe vehetik a szövetség szolgáltatásait, élhetnek a tagságot megillető 
kedvezményekkel, 

• jogosultak betekinteni a szövetség valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és 
a szövetség gazdasági érdekeit nem sérti stb. 

 
2. A tagszervezetek főbb kötelezettségei: 

• közreműködés a szövetség célkitűzéseinek megvalósításában, 
• az alapszabály rendelkezéseinek és a szövetség közgyűlésén hozott határozatoknak a 

betartása, 
• a tagsági díj megfizetése, 
• a szövetség vagyonának megóvása. 

 
V. A szövetség szervezete és működése 
 
1. Közgyűlés 
 
1.1 A szövetség legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagszervezetek képviselőinek összességéből áll. 
 
1.2 A szövetség közgyűlésén mindegyik tagszervezet egy képviselővel vehet részt. A szövetség közgyűlését 
szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a 
bíróság elrendeli, illetve ha az elnökség vagy a tagszervezetek egyharmada - ok és cél megjelölésével - 
indokoltnak tartja. Minden tagszervezetnek egy szavazati joga van. 
 
1.3 A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezõ – rendes - tagszervezetek 
képviselőinek legalább az 50%-a + 1 fő jelen van. A közgyűlés határozatait nyíltan, egyszerű szótöbbséggel 
hozza meg. 
 
1.4 A közgyűlést a szövetség elnöke hívja össze.  
 
1.5 A közgyűlés helyét, idejét és előzetes napirendi pontjait a szövetség tagszervezeteivel legalább 14 nappal 
korábban meghívóban kell közölni. Ezen meghívónak tartalmaznia kell, hogy  
amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, akkor a meghívóban elõre meghatározott idõpontban 
ismételten összehívott közgyűlés az előző napirendi pontok tekintetében a megjelent szavazásra jogosult 
tagszervezeti képviselők számától függetlenül határozatképes. A szövetség a közgyűlés helyét és idejét az 
interneten is közzéteszi.  
 
1.6 A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet. Zárt ülést csak a személyiségi jogok és az egyéb 
jogszabályban előírt esetekben lehet tartani. A zárt ülésről a jelenlévő, szavazásra jogosult tagság dönt 
szavazással: 50% + 1 fő arány számít helybenhagyó, igenlő döntésnek. 
 
1.7 A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt olyan tagszervezeti képviselő, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk 685.§ b. pont), élettársa (a továbbiakban: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség 
vagy felelősség alól mentesül vagy bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagszervezetek által tagjaiknak a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő juttatás. 
 
1.8 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

• az Alapszabály megállapítása és módosítása, 
• az elnökség, a felügyelő szerv elnökének és tagjainak megválasztása,  
• a munkacsoportokban megválasztott munkacsoport-vezetők választásának 

jóváhagyása, 
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• a vezető tisztségviselők díjazásának megállapítása, 
jóváhagyása,  

• az  elnökség és munkacsoport-vezetők, a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak 
felmentése, 

• a szövetség feloszlásának kimondása, 
• az elnökség éves beszámolójának elfogadása, 
• az éves költségvetés elfogadása, 
• a közhasznúsági jelentés elfogadása  az idevonatkozó törvény által meghatározott 

tartalommal az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejûleg, 
• Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása, 
• a tagfelvétel és a tag kizárása másodfokon: tagfelvétellel és tagkizárással kapcsolatos 

elsõfokú elnökségi határozat ellen benyújtott jogorvoslat elbírálásra jogosultság, 
• a tagsági díj összegének, fizetési módjának és határidejének meghatározása, 
•  a szövetség más társadalmi szervezettel való egyesülése, és a más szervezethez való 

csatlakozás kimondása, 
• döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, 

vagy amelyeket a közgyűlés határozatával saját hatáskörébe von. 
 
1.9 Az alapszabály módosításához, az éves beszámoló elfogadásához,  a tag kizárásához és a szövetség 
feloszlásának, illetve az egyesülés kimondásához a szavazásra jogosult jelenlévő tagok összessége 
kétharmadának - minősített szótöbbségû - határozata szükséges. 
 
1.10 A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját 
költségére másolatot készíthet, aki az elnöknél vagy a titkárnál ezt a szándékát előzetesen bejelenti, és 
megfelelő időpontot egyeztet.  
 
1.11 A szövetség, mint közhasznú szervezet az éves beszámolóját, a közhasznú szervezet működésének, 
szolgáltatásai igénybevételének módját nyilvánosan közzéteszi az interneten a honlapján, illetve 
levelezőlistáján, hírlevelében, valamint a Közzétételi Értesítő című lapban.  
 
1.12 A közgyűlés határozatairól az elnökség által ezzel megbízott személy nyilvántartást köteles vezetni, 
melyből kitűnik a határozat tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzõk számaránya, 
valamint nyílt szavazás esetén személye. A hozott határozatokat a szövetség székhelyén elhelyezett hirdető 
táblán ki kell függeszteni, az interneten közzé kell tenni. A hozott határozatról az érintettek írásbeli értesítést 
kapnak. 
 
2. Elnökség 
 
2.1 A szövetség ügyintéző, képviseleti és operatív vezető szerve az elnökség, mely 5, a közgyűlés 
által választott tagból áll. A szövetség elnöksége az elnökből, a 3 alelnökből és a titkárból áll. Az 
elnök, illetve a titkár önállóan képviseli a szövetséget harmadik személyek felé. 
 
2.2 Az elnökség tagjait a közgyűlés titkos szavazással kétévi időtartamra választja a tagszervezetek 
képviselõibõl. Az elnökség tagjai az adott tisztségre folyamatosan legfeljebb két cikluson keresztül 
választhatóak újra. 
 
2.3 Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet  a szövetség vezető 
tisztségviselője az a 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. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles a szövetséget előzetesen tájékoztatni 
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
  
2.4 Az elnökség ülései nyilvánosak. Zárt ülést csak a személyiségi jogok és az egyéb jogszabályban 
előírt esetekben lehet tartani. A zárt ülésről a jelenlévő, szavazásra jogosult elnökségi tagok döntenek 
szavazással: 50% + 1 fő arány számít helybenhagyó, igenlő döntésnek. 
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2.5 Az elnökség üléseit havonta össze kell hívni. Az elnökség összehívásáról az elnök, annak 
akadályoztatása esetén az alelnökök egyike gondoskodik. 
 

2.6 Az elnökség ülésének helyét, idejét és előzetes napirendi pontjait - a cél és ok megjelölésével - az 
elnökséggel legalább 14 nappal korábban írásos meghívóban, az elnökségi internetes levelezőlistán, 
továbbá az egyesület székhelyén kifüggesztett hirdetményben is közölni kell.  

2.7 Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább 3 elnökségi tag jelen van. Az elnökség 
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg nyílt szavazással. 

2.8 Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk 685.§. b. pont), élettársa (a továbbiakban: hozzátartozó) a határozat alapján 
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármely más előnyben részesül, illetve a 
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél 
szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 
illetve a tagszervezet tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő 
juttatás.  
 
2.9 Az elnökség szervezi és irányítja a szövetség munkáját, erről a közgyűlés tagszervezeteit 
hírlevélben, interneten keresztül tájékoztatja, fontos kérdésekben köteles a közgyűlés állásfoglalását 
kérni. Mindezt a közgyűlés határozatainak, a szövetség Alapszabályának, Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megfelelően végzi.  
 
2.10 Az elnökség feladata és hatásköre: 

1. a szövetség munkájának szervezése és irányítása az alapszabályban rögzített elveknek és 
céloknak megfelelően, 

2. a szövetség küldetésének, stratégiájának, munkaprogramjának és költségvetésének 
kidolgozása,  

3. a végzett elnökségi munkáról a közgyűlés tagszervezeteinek tájékoztatása, 

4. a szövetségben mûködõ munkacsoportok és tagszervezetek munkájának koordinálása, 

5. információátadás a hazai és a nemzetközi EWL-tevékenységrõl, 

6. a tagszervezetekről nyilvántartás vezetése, ennek során a tagnyilvántartásból azoknak a 
tagszervezeteknek a törlése, amely(ek)nek a tagsági viszonya az alapszabály 
idevonatkozó pontja alapján megszűnik, és e változásoknak a közgyűlés számára is 
tudomásra hozatala, 

7. a tagfelvétel, 

8. a közgyűlés összehívásával és lefolytatásával kapcsolatos előkészítő és a közgyűlés 
munkáját elősegítő-szervező tevékenység, 

9. a Szervezeti Működési Szabályzat kidolgozása és a közgyűléssel való jóváhagyatása, 

10. javaslat előterjesztése a közgyűlésnek a tagsági díj összegéről, fizetési módjáról és 
fizetési határidejének meghatározásáról, 

11. a szövetségnek forrást biztosító pályázatok figyelemmel kísérése, és azok közvetítése a 
munkacsoportok felé is, 

12. nyilvános pályáztatás, a pályázatok értékelése, kutatási vagy egyéb ösztöndíjak    
odaítélése, 

13. a pénztáros megbízása, 

14. minden olyan eljárás lefolytatása, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe. 

2. 11 A szövetség az ügyvitel, illetve a napi ügymenet ellátására munkavállalókat alkalmazhat, 
határozott vagy határozatlan időre.  
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2.12 Az elnökség üléseiről és az azokon hozott határozatokról az elnökség által ezzel megbízott 
személy jegyzőkönyvet, és annak alapján az elnökségi döntésekrõl nyilvántartást köteles vezetni, 
melyből kitűnik a határozatok tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők 
számaránya,  valamint nyílt szavazás esetén személye. A hozott határozatokat a szövetség székhelyén 
elhelyezett hirdetőtáblán ki kell függeszteni, az interneten belső levelezőlistán a tagszervezetek 
számára közzé kell tenni. A hozott határozatról az érintettek írásban értesítést kapnak. 
 
2.14 A szövetség elnöke: 

• vezeti és koordinálja, irányítja az elnökség munkáját, 
• összehívja a közgyűlést, és az elnökségi ülést, 
• az elnök az alelnökök valamelyikével, illetve a titkárral együttes aláírással 

rendelkezési jogot gyakorol a szövetség bankszámlája felett, 
• gyakorolja a munkáltatói jogokat a szövetség esetleges munkavállalói felett, 

meghatározza a  munkavállalók feladatkörét, 
• intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben stb. 

 
2.15 A szövetség alelnökei az elnök irányításával szervezik és irányítják a szövetség ügyeit lehetőség 
szerint általános, nemzetközi kapcsolatokkal, illetve gazdasági ügyekkel kapcsolatos teendőket 
ellátva.  
Az általános alelnök szervezési és adminisztratív munkát végez, koordinálja a titkárral a 
munkacsoportok tevékenységét. 
A nemzetközi alelnök felelõs a szervezet nemzetközi kapcsolataiért. 
A gazdasági alelnök gondoskodik a szövetség gazdasági tevékenységének ellátásáról.  
 
Az elnök, illetve a titkár akadályoztatása esetén, ennek időtartamára képviseleti jogosultsággal 
helyettesítheti bármelyik alelnök az elnököt, illetve a titkárt. 

 
2.16 A szövetség titkára az elnök irányításával operatív és adminisztratív teendőket lát el: 
 

• gondoskodik a szövetség ügyvitelének ellátásáról,  
• szervezi a szövetség munkáját az alapszabályban rögzített elveknek és céloknak 

megfelelően, koordinálja a munkacsoportok tevékenységét, 
• felelős a könyvelés naprakészségéért,  
• elõkészíti a közgyűlés összehívásával és lefolytatásával kapcsolatos 

tevékenységet, szervezéssel elősegíti a közgyûlés zavartalan menetének 
lebonyolítását, 

• gondoskodik az elnökségi ülések előkészítéséről és rendszeres megtartásával 
kapcsolatos feladatokról, 

• gondoskodik a szövetség belsõ információáramlásáról, a végzett elnökségi 
munkáról a közgyűlés tagszervezeteit tájékoztatja, 

• vezeti a tagnyilvántartást, amelynek során a tagnyilvántartásban adminisztrálja 
azoknak a  tagszervezeteknek a törlését, amely(ek)nek a tagsági viszonya az 
alapszabály idevonatkozó pontja alapján megszűnik stb.  

 
Tevékenységét a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza részletesebben, amely nem lehet 
ellentétes az alapszabállyal. 
 
3. Munkacsoportok 
 
3.1 A szövetség érdekegyeztetési, érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységének végzésére a 
tagság szakmai munkacsoportokat hoz létre a tagszervezetek által a közgyűlésen javasolt és elfogadott 
témakörökben és névvel. A munkacsoportok száma a szövetségen belül a tagszervezetekből 
bejelentkezettek javaslatától függ, előre nem meghatározott. 
 
3.2 A munkacsoport tagjai a tagszövetségekből delegált személyek. Egy tagszervezet több 
munkacsoportba is delegálhat küldöttet saját célkitűzései alapján. Egy munkacsoportot minimum 
három különbözõ tagszervezet hozhat létre a delegált képviselõibõl. 
 



 

 

8

8

3.3 A munkacsoportok az időszerű témákban tevékenykednek saját szakterületükön.  
 
3.4 A munkacsoport a munkáját saját maga által megalkotott ügyrendje alapján végzi a szövetség 
céljait szem előtt tartva, tekintettel a nők esélyegyenlőségi kérdéseire, illetve a közhasznú 
szervezetekről szóló törvény előírásaira. 
 
3.5 A munkacsoport saját szakterületén  

• figyelemmel kíséri az aktuális szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti 
eseményeket,  

• ugyancsak figyelemmel kíséri a jogalkotás különböző szintjeit (törvénytervezetek, 
jogszabályok, rendeletek, határozatok) és ezek végrehajtását,  

• véleményezést és szakértői munkát folytat, 
• fellépéseket kezdeményez,  
• állásfoglalásokat javasol, 
• illetve a munkacsoport témájába vágó pályázatokat figyeli stb. 

 
3.6 A tagszervezetek küldötteiből álló munkacsoport tagjai saját maguk közül titkos szavazással 
munkacsoport-vezetőt választanak. A munkacsoport vezetője az elnökség tagjaihoz hasonlóan szintén 
két évre választható, és egymás után maximum 2 cikluson (4 éven) keresztül lehet valaki a 
munkacsoport vezetője. A munkacsoportokban megválasztott munkacsoportok vezetőinek 
megválasztását a közgyűlés hagyja jóvá. 
 
4. Felügyelő bizottság 
 
4.1 A szövetség, mint közhasznú szervezet öt millió forintot meghaladó éves bevétele esetén a 
vezetőszervtől (az elnökségtől) elkülönült felügyelő bizottságot hoz létre. 
 
4.2 A szövetség felügyelő szervének nem lehet elnöke vagy tagja az a személy, aki 

1. a szövetség vezető szervének elnöke vagy tagja, 
2. a közhasznú szervezettel - megbízatásán kívül - más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másként nem rendelkezik, 

3. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a tagszervezet által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, 

4. az 1-3. pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
5. Vezető tisztségviselők 
 
5.1 Vezető tisztségviselőnek számítnak az elnökség tagjai (elnök, alelnökök, titkár), a felügyelő 
bizottság elnöke és tagjai.  
 
5.2 Nem lehet a szövetség vezető tisztségviselője 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, a szervezet megszűntét követő két évig. 
 
5.3 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles szövetséget mint közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (A Khtv 
8-9. §-ai.) 
 
5.4 A vezető tisztségviselők az elnökségben munkájuk ellátásért tiszteletdíjban, költségtérítésben 
részesülhetnek. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban részesülhetnek.  
A titkár a feladatát munkaviszonyban látja el, amennyiben a szövetség anyagi helyzete ezt lehetővé 
teszi. 
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VI. A szövetség bevételei és gazdálkodása 
A szövetség gazdálkodására vonatkozóan a közhasznú szervezetekre vonatkozó törvény az iránymutató. 
 
1. A szövetség bevétele 

• tagdíjakból, 
• különféle támogatásokból: az államháztartás alrendszereitől vagy más 

adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott 
támogatásból, illetve adományból,  

• szolgáltatási bevételekből: a közhasznú tevékenység folytatásából származó, 
ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételből, 

• pályázatokon elnyert pénzeszközökből,  
• egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 

kapcsolódó bevételből,  
• a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevételből,  
• egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevételből,  
• a vállalkozási tevékenységből származó bevételből áll. 

 
2. A szövetség kiadásai elsősorban 

• a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 
kiadások); 

• az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 
(ráfordítások, kiadások), 

• a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 
kiadások),  

• a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett 
költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 

Mindezek a kiadások lehetnek: 
• tanulmányok készíttetésének, kutatások végeztetésének díjazásai, 
• szakértői kifizetések, 
• működési költségek, 
• rendezvények költségei,  
• képzési, továbbképzési és tanfolyami kiadások, 
• kiadványok megjelentetésének költségei, 
• létesítmény fenntartási költségek,   
• felszerelések, eszközök, anyagok beszerzési költségei, 
• tagdíjak stb. 

 
3. A szövetség gazdálkodási tevékenységét kizárólag céljaival összhangban, azoknak alárendelve 
végzi.  
A szövetség vállalkozási tevékenységet csak másodlagos jelleggel, közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.  
 
4. A szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt a létesítő Alapszabályban 
meghatározott célokra és tevékenységre fordítja. 
 
5. Tartozásaiért a szövetség saját vagyonával felel. A tagszervezetek csak a tagdíjat kötelesek 
megfizetni, a szövetség tartozásaiért a tagszervezetek saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
6. Az elnökség által megbízott pénztáros kezeli a szövetség bevételi és kiadási bizonylatait. A 
pénztáros jogait és kötelességeit az Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza részletesen. 
Amennyiben a pénztárosi teendőket nem elnökségi tag munkaviszony keretében látja el, úgy részére 
díjazás állapítható meg.  
 
 
 
 



 

 

10

10

VII. A szövetség megszűnése 
1. A szövetség megszűnik: 

• feloszlással, 
• más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, 
• megszűnésének megállapításával, 
• a bíróság által történõ feloszlatással.  
 

2. A bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja a szövetséget, ha annak működése az 1989. évi II. 
tv. 2. §-ának /2/ bekezdésébe ütközik.  
A bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja a szövetség megszűnését, ha az legalább egy éve 
nem működik, vagy tagjainak száma tartósan 10 fő alatt van.  
 
3. A szövetség megszûnése esetén az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 21. § (1) bekezdése 
alapján - a hitelezõk kielégítése után – a szövetség vagyonát. 
az alapszabály elõírása alapján a szövetség legfelsõbb szervének, a közgyûlésnek a határozati döntése 
szerint rendelkezve más hasonló célú társadalmi szervezet támogatására kell fordítani. Az ezzel 
kapcsolatos teendõk ellátása a felszámolók feladata. 
Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 21. § (2) bekezdése alapján, ha a társadalmi szervezet 
feloszlatással szûnt meg vagy megszûnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt 
rendelkezés, vagyona a hitelezõk kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekû célra kell 
fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 
 
VIII. Záró rendelkezések 
 
1. Az Alapszabály által nem érintett kérdésekben a Ptk, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II., közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. sz. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
2. A szövetséget a Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba, és az ezáltal jön létre. 
 
A szövetség módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát az megismételt alakuló közgyűlés a 
mai napon elfogadta. 
 
Budapest, 2003. november 7. 
 
 
 
 
        Csapó Ida  
        titkár 


