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A VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓK ORSZÁGOS 
SZÖVETSÉGE 

 
Alapszabálya 

 
A Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetsége Országos Küldöttgyűlése a 
2005. november 24. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja a 
Szövetség alapszabályát az alábbiak szerint: 

 
1. §  

 
Általános rendelkezések 

 
1.) A szövetség neve: 
  

Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetsége (a továbbiakban Szövetség) 
 
2.) A szövetség székhelye: 
 

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 99. 
  

2. § 
 

A Szövetség célja, tevékenysége és a kedvezményezetti kör  
 

A Szövetség célja: a vidékfejlesztő szaktanácsadók munkája hatékonyságának növelése, 
a szaktanácsadás működési feltételeinek javítása, a szaktanácsadók továbbképzésén, 
információval való megfelelő ellátottságuk megvalósításán, valamint érdekképviseleti 
tevékenységen keresztül. A szaktanácsadási munkát támogató információs rendszer 
létrehozása, folyamatos működtetése, és fejlesztése.  
A vidékfejlesztés (rural extension) feladata - értelmezésünk szerint - a vidéken élő 
lakosság életkörülményeinek javítása a helyi infrastruktúra, vállalkozási- és 
munkalehetőségek fejlesztésén, valamint a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosításán 
keresztül.  
A Szövetség célja megfelel az 1997. évi CLVI. Tv. 26. § c) pontjának 3. és 4 
alpontjában foglalt közhasznú tevékenységeknek: 
- tudományos tevékenység, kutatás 
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
 
A Szövetség a cél elérése érdekében különösen az alábbi tevékenységeket végzi: 
- szaktanácsadók továbbképzése (posztgraduális) 
- szakmai konferenciák, előadások, vitafórumok szervezése 
- belföldi és külföldi kapcsolatok létesítése hasonló célú szervezetekkel  
- a szakirodalom figyelemmel kísérése, beszerzése 
- szaktanácsadási információbázis létrehozása, fejlesztése, működtetése 
- ismeretterjesztő munka a vidéken elő lakosság körében  
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A Szövetség szolgáltatásait a nyilvántartott tagságon kívül minden arra rászoruló és 
abban érdekelt személy, továbbá bárki mindennemű megkötés nélkül igénybe veheti. 
 
A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  
 
A Szövetség a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a Szövetség által a 
tagságnak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő juttatások 
kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
 

3. § 
 

A Szövetség tagsága 
 

1.) A Szövetség tagsága áll: 
- tagokból 
- pártoló tagokból 
- tiszteletbeli tagokból 
 
2.) A Szövetség a tagságát nyilvántartja.  
 
3.) Ahol jelen alapszabály a továbbiakban tagságot említ, ott a 3. § 1.) pontjában 
szabályozottakat kell érteni; ahol tagot említ, ott a 4. §-ban szabályozottakat. 
 

4. § 
 

A tag 
 
1.) A Szövetség tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaság, aki (amely) a szövetségi célkitűzésekkel egyetért és jelen 
Alapszabályt magára nézve kötelezőnek elfogadja.  
 
2.) A tag a tagfelvételt írásban kell, hogy kérje a Szövetség Országos Elnökségétől. A 
tagfelvételről az Országos Elnökség dönt. 

 
5. § 

 
A tag jogai és kötelezettségei 

 
1.) A tag jogai: 
- szavazati joggal részt vehet az állandó lakóhelye szerinti Regionális Szervezet 

Regionális Közgyűlésén, küldötté választása esetén az Országos Küldöttgyűlésen, 
- részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, 
- a Szövetség bármely tisztségére választhat és megválasztható, azzal, hogy a 

Regionális Elnökségek tagjául kizárólag az érintett régióban állandó lakóhellyel 
rendelkező tag választható 
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- véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Szövetséget érintő bármely kérdésben,  
- igénybe veheti a Szövetség létesítményeit, felszereléseit, szolgáltatásait, 
- a Szövetség bármely szervének törvénysértő határozatát – a mindenkori 

jogszabályok szerint – a bíróság előtt megtámadhatja. 
 
2.) A tag kötelezettségei: 
- az Alapszabály betartása, 
- a célok elérése érdekében a Szövetség tevékenységének elősegítése, 
- az éves tagdíj befizetése. 
 

6. § 
 

A tagi viszony megszűnése  
 

1.) A tagi viszony megszűnik:  
 
a) kilépéssel 
b) kizárással 
c) törléssel 
d) a tag halálával 
 
a) A tag a Szövetségből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. A tag kilépését az 
Országos Elnökség tudomásul veszi és a tagot a Szövetség tagjainak névsorából törli.  
 
b) Az Országos Elnökség határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az alapszabály ellen 
vét, kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megsérti, a Szövetség céljaival ellentétes 
magatartást tanúsít, a Szövetség céljainak elérését veszélyezteti, a közügyektől eltiltás 
hatálya alatt áll, vagy tagsági jogait egy évig nem gyakorolja. 
 
c) Törölni kell a nyilvántartásból azt a tagot, aki az előírt határidőt követő 6 hónapon 
belül – a Szövetség Országos Titkárának írásbeli felszólítása ellenére - nem fizeti meg a 
tagdíjat. A törlésről az Országos Elnökség határoz.   
 
A kizárást ill. törlést tárgyaló Országos Elnökségi ülésre az érintett tagot meg kell hívni. 
A kizárást ill. törlést kimondó határozatot írásban közölni kell az érintettel. A kizárást 
ill. a törlést kimondó határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül 
halasztó hatályú fellebbezésnek van helye az Országos Küldöttgyűléshez.   
 

7. § 
 

A pártoló tag 
 
1.) A Szövetség pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, valamint 
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki (amely) egyetért a Szövetség céljaival 
és annak megvalósítását az általa meghatározott mértékű vagyoni hozzájárulással 
támogatni kívánja. 
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2.) A pártoló tag a tagfelvételt írásban kell, hogy kérje a Szövetség Országos 
Elnökségétől. A kérelemben meg kell jelölni, hogy a kérelmező milyen eszközzel és 
mértékben tudja, illetve kívánja a Szövetség tevékenységét segíteni. A kérelemben 
utalni kell arra is, hogy a kérelmező a támogatást mikor bocsátja a Szövetség 
rendelkezésére. A tagfelvételről az Országos Elnökség dönt. 
 

8. § 
 

A pártoló tag jogai és kötelezettségei 
 

1.) A pártoló tag jogai: 
- tanácskozási joggal részt vehet az állandó lakóhelye (székhelye) szerinti Regionális 

Szervezet Regionális Közgyűlésén, tisztségre nem választhat és nem választható 
- részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, 
- véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Szövetséget érintő bármely kérdésben,  
- igénybe veheti a Szövetség létesítményeit, felszereléseit, szolgáltatásait. 
 
2.) A pártoló tag kötelezettségei: 
- az általa vállalt támogatás nyújtása, 
- a szövetségi célok elfogadása.  
 

9. § 
 

A pártoló tagi viszony megszűnése  
 

1.) A pártoló tagi viszony megszűnik:  
 
a) kilépéssel 
b) kizárással 
c) törléssel 
d) a tag halálával (jogutód nélküli megszűnésével) 
 
a) A pártoló tag a Szövetségből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. A pártoló tag 
kilépését az Országos Elnökség tudomásul veszi és a pártoló tagot a Szövetség pártoló 
tagjainak névsorából törli.  
 
b) Az Országos Elnökség határozattal kizárhatja azt a pártoló tagot, aki (amely) a 
Szövetség céljaival ellentétes magatartást tanúsít vagy a Szövetség céljainak elérését 
veszélyezteti. 
 
c) Törölni kell a nyilvántartásból azt a pártoló tagot, aki a vállalt támogatást nem 
nyújtja. A törlésről az Országos Elnökség határoz.   
 
A kizárást ill. törlést tárgyaló Országos Elnökségi ülésre az érintett pártoló tagot meg 
kell hívni. A kizárást ill. törlést kimondó határozatot írásban közölni kell az érintettel. A 
kizárást ill. a törlést kimondó határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon 
belül halasztó hatályú fellebbezésnek van helye az Országos Küldöttgyűléshez.  
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10. § 
 

A tiszteletbeli tag 
 

1.) A Szövetség Országos Elnöksége tiszteletbeli tagnak kérhet fel bármely olyan 
természetes és jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot, aki 
(amely) a Szövetség céljainak elérését szaktudásával, tekintélyével előmozdíthatja. 
 
2.) A tiszteletbeli tagság az érintett elfogadásával jön létre. 
 
3.) A Szövetség Országos Küldöttgyűlése tiszteletbeli elnököt választhat.    

 
11. § 

 
A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei 

 
1.) A tiszteletbeli tag jogaira és kötelezettségeire a pártoló tag jogai és kötelezettségei 
az irányadók azzal, hogy a tiszteletbeli tag a Szövetség vagyoni támogatására nem 
köteles.  

 
12. § 

 
A tiszteletbeli tagi viszony megszűnése  

 
1.) A tiszteletbeli tagi viszony megszűnik:  
 
a) kilépéssel 
b) kizárással 
c) a tag halálával (jogutód nélküli megszűnésével) 
 
a) A tiszteletbeli tag a Szövetségből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. A 
tiszteletbeli tag kilépését az Országos Elnökség tudomásul veszi és a tiszteletbeli tagot a 
Szövetség tiszteletbeli tagjainak névsorából törli.  
 
b) Az Országos Elnökség határozattal kizárhatja azt a tiszteletbeli tagot, aki (amely) a 
Szövetség céljaival ellentétes magatartást tanúsít vagy a Szövetség céljainak elérését 
veszélyezteti. 
 
A kizárást tárgyaló Országos Elnökségi ülésre az érintett tiszteletbeli tagot meg kell 
hívni. A kizárást kimondó határozatot írásban közölni kell az érintettel. A kizárást 
kimondó határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül halasztó 
hatályú fellebbezésnek van helye az Országos Küldöttgyűléshez.  
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13. §  
 

A Szövetség szervezeti felépítése 
 

1.) A Szövetség szervezetét a Regionális Szervezetek, a Regionális Közgyűlés, a 
Regionális Elnökség, az Országos Küldöttgyűlés és az Országos Elnökség képezi.      
 
2.) A testületek saját működésükre határozatokat hozhatnak és szabályokat 
alkothatnak, tagjaik tevékenységére ajánlásokat adhatnak.  
 
3.) Az egyes testületek egymáshoz való viszonyát, feladatát és hatáskörét az 
alapszabály határozza meg.  
 

14. § 
 

A Szövetség Regionális Szervezetei 
 

1.) A Szövetség keretein belül Regionális Szervezetek működnek, melyek feladata a 
tagsággal való kapcsolat fenntartása és fejlesztése, együttműködés a régió egyéb 
társadalmi szervezeteivel, a Szövetség országos célkitűzései megvalósulásának 
elősegítése. A Regionális Szervezetek a Szövetség Országos Elnökségének 
iránymutatásait hasznosítva végzik tevékenységüket. A Regionális Szervezetek 
működését a Szövetség országos szervezetei elősegítik, és gondoskodnak a Regionális 
Szervezetek működési feltételeinek biztosításáról. 
 
2.) A Regionális Szervezetek működését az Országos Elnökség felügyeli. Új 
Regionális Szervezet létrehozásáról, meglévőnek az átszervezéséről, megszüntetéséről 
az Országos Elnökség dönt. A döntés előtt ki kell kérni az érintett Regionális Szervezet 
véleményét. 
 
3.) A Regionális Szervezetek szervei:            
- Regionális Közgyűlés 
- Regionális Elnökség  

 
15. § 

 
A Regionális Közgyűlés 

 
1.) A Regionális Közgyűlés a Regionális Szervezet legfőbb döntéshozó szerve, melyet 
a Regionális Szervezet területén állandó lakóhellyel rendelkező tagság alkot.  
 
2.) A Regionális Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, az 
előző Országos Küldöttgyűlés időpontját követő 10-ik hónapban össze kell hívni. A 
tagok egynegyede írásban, az ok és a cél megjelölésével kérhetik a Regionális 
Elnökségtől a Regionális Közgyűlés összehívását, mely esetben a Regionális Elnökség 
köteles a Regionális Közgyűlést az indítvány átvételétől számított 30 napon belüli 
időpontra összehívni. Köteles a Regionális Elnökség a Regionális Közgyűlést 
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összehívni akkor is, ha azt az Országos Elnökség elrendeli. A Regionális Közgyűlés 
ülései nyilvánosak.     
 
3.) A Regionális Közgyűlésre a tagságot – a Regionális Közgyűlés időpontja előtt 
legalább 8 nappal – a Regionális Közgyűlés helyének és idejének, a napirendi 
pontoknak, valamint a 4.) pontban rögzített figyelmeztetésnek írásos közlésével a 
Regionális Elnökség hívja meg.  
 
4.) A Regionális Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen 
van. Határozatképtelenség esetén a megismételt Regionális Közgyűlés az eredeti 
Regionális Közgyűléssel azonos napirenddel, az eredeti Regionális Közgyűléssel azonos 
napon és helyszínen, 1 órával az eredeti Regionális Közgyűlés időpontját követően kerül 
megtartásra. A határozatképtelenség esetére összehívott megismételt Regionális 
Közgyűlés időpontját már az eredeti Regionális Közgyűlésre szóló meghívóban ki kell 
jelölni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt 
Regionális Közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelent tagok 
számától függetlenül határozatképes.     
 
5.) A Regionális Közgyűlésen a tagokat egy-egy szavazat illeti meg. A Regionális 
Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a 
Regionális Közgyűlés elnökének szavazata dönt. A szavazás minden esetben nyílt 
szavazással történik. A Regionális Elnökség éves beszámolójának elfogadása is az 
általános szabályok szerint, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással történik. 
 
6.) A Regionális Közgyűlés – a Szövetség Alapszabálya, egyéb belső szabályzatok és a 
jogszabályok adta keretek között – az alábbi hatásköröket gyakorolja: 
- szabályozza a Regionális Szervezet működését 
- megválasztja illetve visszahívja a Regionális Elnökség tagjait, az Országos  

Küldöttgyűlésbe delegált küldötteket 
- dönt a Regionális Elnökség éves beszámolójáról 
- javaslatokat, észrevételeket tehet a Regionális Elnökségnek, az Országos  

Küldöttgyűlésnek és az Országos Elnökségnek, ezen szervek hatáskörébe tartozó 
ügyekben. 

 
7.) A Regionális Közgyűlésen a tagok maguk közül levezető elnököt és 
jegyzőkönyvvezetőt választanak. 
 
8.) A Regionális Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a levezető elnök, a 
jegyzőkönyvvezető, és két tag hitelesít aláírásával. A jegyzőkönyvek erre szolgáló 
nyilvántartásban (Határozatok Könyve) lefűzésre kerülnek. A jegyzőkönyv tartalmazza: 
- a Regionális Közgyűlés helyét és idejét, 
- a jelenlévők nevét, 
- a Regionális Közgyűlésen elhangzottakat, 
- a Regionális Közgyűlés sorszámozott határozatait, beleértve hatályukat, 
- szavazás esetén a javaslatot támogatók és ellenzők számarányát és személyét, 

személyét akkor, ha ez a jelenlévők száma alapján lehetséges. 
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9.) A Regionális Közgyűlési és a Regionális Elnökségi jegyzőkönyvek, a Regionális 
Szervezet működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolóival 
kapcsolatosan keletkezett egyéb iratok nyilvánosak, azokba a Regionális Szervezet 
központi címén bárki betekinthet. Az iratbetekintési jog gyakorlására vonatkozó igényt a 
Regionális Szervezet központi címén a Regionális Elnöknél kell szóban bejelenteni, aki 
azt – lehetőség szerint – a bejelentést követően haladéktalanul teljesíti. Amennyiben az 
igény – objektív okból – haladéktalanul nem teljesíthető, azt legkésőbb a bejelentéstől 
számított 3 napon belül teljesíteni kell. Ez esetben az igénybejelentésről, annak tárgyáról 
és idejéről, illetve a teljesítés tényéről jegyzőkönyvet kell készíteni. A Regionális 
Közgyűlés és a Regionális Elnökség döntéseit az Elnök a Regionális Szervezet központi 
címén 8 napon belül legalább 15 napra kifüggeszti, a személyükben érintettekkel pedig 
írásban közli.  
 

16. § 
 

A Regionális Elnökség 
 
1.) Két Regionális Közgyűlés között a Regionális Szervezet vezető, végrehajtó és 
ügyintéző testülete a 3 tagból álló Regionális Elnökség, amelynek tagjait a Regionális 
Közgyűlés a régióban állandó lakcímmel rendelkező tagok közül öt évre választja.  
 
2.) A Regionális Elnökség tagjai:  
 
a) Regionális Elnök 
b) Regionális Titkár 
c) Regionális Szakmai Ügyintéző 
 
3.) A Regionális Elnökség szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülést tart. A 
Regionális Elnökséget – az indítvány átvételétől számított 15 napon belüli időpontra – 
össze kell hívni, ha azt a Regionális Elnökség kettő tagja az ok és a cél megjelölésével 
írásban indítványozza, illetve, ha azt az Országos Elnökség elrendeli. A Regionális 
Elnökség ülései nyilvánosak. Az ülésre a tagokat – az ülés előtt legalább 8 nappal – az 
ülés helyének és idejének, valamint a napirendi pontoknak írásos közlésével a 
Regionális Elnök hívja meg. Az ülésen - a Regionális Elnökség tagjain kívül - 
tanácskozási joggal részt vesznek az esetenkénti meghívottak. A Regionális Elnökség 
határozatképes, ha az ülésen mindhárom tag jelen van. Határozatképtelenség esetén a 
Regionális Elnökség ülését - azonos napirenddel - legkorábban 8 nap múlva, de 15 
napon belül újra össze kell hívni. A megismételt Regionális Elnökségi ülés 
határozatképességére, a határozatképtelenség esetén követendő eljárásra az eredeti 
alkalommal összehívott Regionális Elnökségi ülésre irányadó szabályok vonatkoznak. 
 
4.) A Regionális Elnökség tagjait egy szavazat illeti meg. A Regionális Elnökség 
határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén 
a Regionális Elnök szavazata dönt.  
 
5.) A Regionális Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a Regionális 
Elnökség tagjai aláírásukkal hitelesítenek. A jegyzőkönyvek erre szolgáló 
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nyilvántartásban (Határozatok Könyve) lefűzésre kerülnek. A jegyzőkönyv tartalmazza: 
- a Regionális Elnökségi ülés helyét és idejét, 
- a jelenlévők nevét, 
- az ülésen elhangzottakat, 
- a Regionális Elnökség sorszámozott határozatait, beleértve hatályukat, 
- szavazás esetén a javaslatot támogatók és ellenzők számarányát és személyét. 
 
6.) A Regionális Elnökség:  
- elősegíti a Szövetség céljainak regionális elérését 
- javaslatot tehet az Országos Elnökség felé, az Országos Elnökség hatáskörébe 

tartozó ügyben való döntésre 
- kapcsolatot tart a régió társadalmi és egyéb szerveivel, a régióban állandó 

lakcímmel rendelkező tagsággal 
- gondoskodik az Országos Küldöttgyűlés, az Országos Elnökség és a Regionális 

Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, 
- regionális éves munkatervet és regionális eseménynaptárt készít 
- előkészíti és a Regionális Közgyűlés elé terjeszti a regionális éves beszámolót, 
- gondoskodik a Regionális Közgyűlés összehívásáról, szervezéséről és az 

előterjesztések rendjéről, előkészíti a Regionális Közgyűlést, 
- két Regionális Közgyűlés közti időszakban állást foglalhat és döntést hozhat olyan, 

a Regionális Szervezetet érintő ügyekben, amelyek nem tartoznak a Regionális 
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, 

- ellátja az alapszabályban a részére meghatározott feladatokat. 
 
7.) A Regionális Elnökség tagjainak részletes feladatkörét a Regionális Elnökségek – 
az Alapszabály keretei között – saját ügyrendjükben szabályozzák. 
 

17. § 
 

Az Országos Küldöttgyűlés 
 

1.) Az Országos Küldöttgyűlés a Szövetség legfőbb szerve, melyet a Regionális 
Közgyűlések által választott küldöttek, valamint az Országos Elnökség tagjai alkotnak. 
Valamennyi Regionális Közgyűlés minden 20-ik, a régióban állandó lakóhellyel 
rendelkező tag után 1 küldöttet delegál az Országos Küldöttgyűlésbe.  
 
2.) Az Országos Küldöttgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal 
össze kell hívni. A tagok egynegyede írásban, az ok és a cél megjelölésével kérhetik az 
Országos Elnökségtől az Országos Küldöttgyűlés összehívását, mely esetben az 
Országos Elnökség köteles az Országos Küldöttgyűlést az indítvány átvételétől 
számított 30 napon belüli időpontra összehívni. Köteles az Országos Elnökség az 
Országos Küldöttgyűlést összehívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli. Az Országos 
Küldöttgyűlés ülései nyilvánosak.     
 
3.) Az Országos Küldöttgyűlésre a küldötteket – az Országos Küldöttgyűlés időpontja 
előtt legalább 8 nappal – az Országos Küldöttgyűlés helyének és idejének, a napirendi 
pontoknak, valamint a 4.) pontban rögzített figyelmeztetésnek írásos közlésével az 
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Országos Elnökség hívja meg.  
 
4.) Az Országos Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek és az 
Országos Elnökség tagjainak összesen több mint kétharmada jelen van. 
Határozatképtelenség esetén a megismételt Országos Küldöttgyűlés az eredeti Országos 
Küldöttgyűléssel azonos napirenddel, az eredeti közgyűléssel azonos napon és 
helyszínen, 1 órával az eredeti Országos Küldöttgyűlés időpontját követően kerül 
megtartásra. A határozatképtelenség esetére összehívott megismételt Országos 
Küldöttgyűlés időpontját már az eredeti Országos Küldöttgyűlésre szóló meghívóban ki 
kell jelölni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt 
Országos Küldöttgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelent küldöttek 
és Országos Elnökségi tagok számától függetlenül határozatképes.     
 
5.) Az Országos Küldöttgyűlésen a küldötteket és az Országos Elnökség tagjait egy-
egy szavazat illeti meg. Az Országos Küldöttgyűlés határozatát egyszerű szótöbbséggel 
hozza, kivéve a Szövetség megszűnése és az alapszabály módosítása kérdésében, 
amelyekben 2/3-os többség szükséges. Szavazategyenlőség esetén az Országos 
Küldöttgyűlés elnökének szavazata dönt. A szavazás minden esetben nyílt szavazással 
történik. Az éves beszámoló elfogadása is az általános szabályok szerint, egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással történik. 
 
6.) Az Országos Küldöttgyűlés és az Országos Elnökség határozathozatalában nem 
vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], 
élettársa a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi 
szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
7.) Az Országos Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik minden olyan kérdésben való 
döntés, amit jogszabály vagy az alapszabály a hatáskörébe utal ill. amelynek 
megvitatását az Országos Elnökség vagy annak bármely tagja, valamely Regionális 
Közgyűlés vagy valamely küldött az Országos Küldöttgyűlésen kezdeményezi.  
 
8.) Az Országos Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
- az alapszabály megállapítása és módosítása, 
- az Országos Elnökség megválasztása, a tisztségviselők visszahívása, 
- az Országos Elnökség által elkészített éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés 

elfogadása, 
- az Országos Elnökség beszámoltatása a két Országos Küldöttgyűlés közötti 

időszakban végzett munkájáról, gazdálkodásáról, 
- az Országos Elnökség határozatai ellen benyújtott fellebbezések elbírálása, 
- a Szövetség más szervezettel való egyesülésének és feloszlásának kimondása, 
- az éves tagdíj összegének megállapítása, 
- mindaz, amit az alapszabály, vagy jogszabály az Országos Küldöttgyűlés 
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kizárólagos hatáskörébe utal.  
 
9.) Az Országos Küldöttgyűlésen a küldöttek és az Országos Elnökség tagjai maguk 
közül levezető elnököt és jegyzőkönyvvezetőt választanak. 
 
10.) Az Országos Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a levezető 
elnök, a jegyzőkönyvvezető, és két küldött hitelesít aláírásával. A jegyzőkönyvek erre 
szolgáló nyilvántartásban (Határozatok Könyve) lefűzésre kerülnek. A jegyzőkönyv 
tartalmazza: 
- az Országos Küldöttgyűlés helyét és idejét, 
- a jelenlévők nevét, 
- az Országos Küldöttgyűlésen elhangzottakat, 
- az Országos Küldöttgyűlés sorszámozott határozatait, beleértve hatályukat, 
- szavazás esetén a javaslatot támogatók és ellenzők számarányát és személyét, 

személyét akkor, ha ez a jelenlévők száma alapján lehetséges. 
 
11.) Az Országos Küldöttgyűlési és az Országos Elnökségi jegyzőkönyvek, a Szövetség 
működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolóival kapcsolatosan 
keletkezett egyéb iratok nyilvánosak, azokba a Szövetség székhelyén bárki betekinthet. 
Az iratbetekintési jog gyakorlására vonatkozó igényt a Szövetség székhelyén az 
Országos Elnöknél kell szóban bejelenteni, aki azt – lehetőség szerint – a bejelentést 
követően haladéktalanul teljesíti. Amennyiben az igény – objektív okból – 
haladéktalanul nem teljesíthető, azt legkésőbb a bejelentéstől számított 3 napon belül 
teljesíteni kell. Ez esetben az igénybejelentésről, annak tárgyáról és idejéről, illetve a 
teljesítés tényéről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az Országos Küldöttgyűlés és az 
Országos Elnökség döntéseit az Országos Elnök a Szövetség székhelyén 8 napon belül 
legalább 15 napra kifüggeszti, a személyükben érintettekkel pedig írásban közli. 
 

18. § 
 

Az Országos Elnökség 
 

1.) Két Országos Küldöttgyűlés között a Szövetség legfőbb vezető, végrehajtó és 
ügyintéző testülete a hat tagból álló Országos Elnökség, amelynek tagjait az Országos 
Küldöttgyűlés a Szövetség tagjai közül öt évre választja. Az Országos Elnökség tagjai a 
Szövetség vezető tisztségviselői. 
 
2.) Az Országos Elnökség tagjai:  
 
a) Országos Elnök 
b) Országos Elnökhelyettesek 
c) Országos Titkár 
d) Országos Szakmai Ügyintéző 
 
3.) Az Országos Elnökség szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülést tart. Az 
Országos Elnökséget – az indítvány átvételétől számított 15 napon belüli időpontra – 
össze kell hívni, ha azt az Országos Elnökség legalább három tagja az ok és a cél 
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megjelölésével írásban indítványozza. Az Országos Elnökség ülései nyilvánosak. Az 
ülésre a tagokat – az ülés előtt legalább 8 nappal – az ülés helyének és idejének, 
valamint a napirendi pontoknak írásos közlésével az Országos Elnök hívja meg. Az 
ülésen - az Országos Elnökség tagjain kívül - tanácskozási joggal részt vesznek az 
esetenkénti meghívottak. Az Országos Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább 4 
tag jelen van. Határozatképtelenség esetén az Országos Elnökség ülését - azonos 
napirenddel - legkorábban 8 nap múlva, de 15 napon belül újra össze kell hívni. A 
megismételt Országos Elnökségi ülés határozatképességére, a határozatképtelenség 
esetén követendő eljárásra az eredeti alkalommal összehívott Országos Elnökségi ülésre 
irányadó szabályok vonatkoznak. 
 
4.) Az Országos Elnökség tagjait egy-egy szavazat illeti meg. Az Országos Elnökség 
határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén 
az Országos Elnök szavazata dönt.  
 
5.) Az Országos Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit az Országos 
Elnökség tagjai aláírásukkal hitelesítenek. A jegyzőkönyvek erre szolgáló 
nyilvántartásban (Határozatok Könyve) lefűzésre kerülnek. A jegyzőkönyv tartalmazza: 
- az Országos Elnökségi ülés helyét és idejét, 
- a jelenlévők nevét, 
- az ülésen elhangzottakat, 
- az Országos Elnökség sorszámozott határozatait, beleértve hatályukat, 
- szavazás esetén a javaslatot támogatók és ellenzők számarányát és személyét. 
 
6.) Az Országos Elnökség:  
- az 1989. évi II. tv. 12. § (2) bekezdése alapján meghatározza a Szövetség éves 

költségvetését, 
- szervezi és ellenőrzi a Szövetség tevékenységét, céljainak megvalósítását, 
- felügyeli a Regionális Szervezetek tevékenységét, 
- gondoskodik az Országos Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról, 
- éves munkatervet és eseménynaptárt készít 
- előkészíti és az Országos Küldöttgyűlés elé terjeszti az éves beszámolót és a 

közhasznúsági jelentést, 
- gondoskodik az Országos Küldöttgyűlés összehívásáról, szervezéséről és az 

előterjesztések rendjéről, előkészíti az Országos Küldöttgyűlést, 
- határoz a tagfelvételről, a törlésről és a kizárásról, 
- két Országos Küldöttgyűlés közti időszakban állást foglalhat és döntést hozhat 

olyan ügyekben, amelyek nem tartoznak az Országos Küldöttgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe, 

- ellátja az alapszabályban a részére meghatározott feladatokat. 
 

19. § 
 

A vezető tisztségviselők 
 
1.) A vezető tisztségviselőket az Országos Küldöttgyűlés a Szövetség tagjai közül öt 
évre választja, tisztségükre újraválaszthatók. A vezető tisztségviselői megbízatás az 
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érintett személy elfogadásával jön létre. 
  
2.) A Szövetség vezető tisztségviselői, illetve azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói 
nem lehetnek politikai párt tisztségviselői, képviselői illetve képviselőjelöltjei. 
 
A Szövetség vezető tisztségviselőjévé nem választható, aki két éven belül 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 valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
3.) A vezető tisztségviselők a Szövetség vezetését az ilyen tisztséget betöltő 
személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Szövetség érdekeinek elsődlegessége 
alapján kötelesek  ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, az Országos Küldöttgyűlés 
határozatai illetve tisztségükből fakadó kötelezettségeik vétkes megszegésével a 
Szövetségnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a Szövetséggel 
szemben. Ha a kárt a Szövetség Országos Elnökségének határozata okozta, mentesül a 
felelősség alól az a vezető tisztségviselő, aki a döntésben nem vett részt, vagy a 
határozat ellen szavazott. 
 
4.) Megszűnik a vezetői tisztségviselői megbízatás: 
- a vezető tisztségviselő elhalálozásával, 
- a megbízás időtartamának lejártával, 
- a tagi viszony megszűnésével, 
- lemondással, 
- visszahívással, 
- amennyiben a vezető tisztségviselő a felmerült összeférhetetlenséget vagy kizáró 

okot a felmerülésétől számított 15 napon belül nem szünteti meg, e határidő 
elteltének napján. 

 
A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a Szövetség 
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 
harmincadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új vezető 
tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás 
hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában 
illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 
 
Vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése esetén az új tisztségviselő megválasztása 
érdekében – az általános szabályok szerint eljárva – össze kell hívni az Országos 
Küldöttgyűlést. 
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20. § 
 

Az Országos Elnök 
 
1.) Az Országos Elnök: 
- vezeti az Országos Elnökség üléseit,  
- önállóan képviseli a Szövetséget, 
- az Országos Elnökség ülései között folyamatosan irányítja, tervezi, szervezi és 

ellenőrzi a Szövetség ügyeit a jogszabályok, Országos Küldöttgyűlési és Országos 
Elnökségi határozatoknak megfelelően, erről a tevékenységéről beszámol az 
Országos Elnökségnek, 

- az Országos Titkárral együttesen rendelkezik a bankszámla felett, 
- ellátja az alapszabályban részére meghatározott feladatokat. 
 

21. § 
 

Az Országos Elnökhelyettesek 
 

1.) Az Országos Elnökhelyettesek: 
- felelősek az Országos Elnökség által meghatározott régió(k)ban a szakmai munka 

színvonalának biztosításáért, a Szövetség működési forrásainak bővítéséért, 
- segítik és támogatják az Országos Elnök munkáját, az Országos Elnökkel közösen 

szervezik és irányítják a Szövetség tevékenységét, 
- az Országos Elnök akadályoztatása esetén - az alfabetikus névsor szerinti 

sorrendben - helyettesítik az Országos Elnököt, ez esetben önállóan képviselik a 
Szövetséget, azzal, hogy a bankszámla felett az Országos Titkárral együttesen 
jogosultak rendelkezni.  

 
22. § 

 
Az Országos Titkár 

 
1.) Az Országos Titkár: 
- irányítja és vezeti a Szövetség adminisztratív és ügyviteli munkáját, 
- vezeti a Szövetség tagságának nyilvántartását, 
- biztosítja az Országos Küldöttgyűlés és az Országos Elnökség határozatainak 

végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket,  
- irányítja a Szövetség nyilvántartását és iratkezelését.  
- a folyamatos és szabályszerű könyvelés érdekében kezeli a bizonylatokat, 
- beszedi a tagdíjakat, 
- kezeli a házipénztárat, 
- az Országos Elnökkel illetve annak akadályoztatása esetén az őt alfabetikus névsor 

szerinti sorrendben helyettesítő Országos Elnökhelyettessel együttesen rendelkezik 
a bankszámla felett, egyebekben a Szövetséget nem képviseli.  
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23. § 
 

Országos Szakmai Ügyintéző 
 

1.) Az Országos Szakmai Ügyintéző:  
- szervezi a Szövetség szakmai munkáját, 
- ellátja a képzéssel, ismeretterjesztéssel és a Szövetség munkáját támogató 

információs rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
 

24. § 
 

A Szövetség gazdálkodása és vagyona 
 

1.) A Szövetség a rendelkezésére álló anyagi eszközökkel éves költségvetés szerint - az 
Egyesületekre vonatkozó gazdálkodási, számviteli és pénzügyi előírások alapján - 
gazdálkodik.  
 
2.) A Szövetség működési költségeinek fedezése, valamint folyamatos 
tevékenységének fenntartása céljából pénzeszközeit, vagyonát különösen a következő 
forrásokból szerzi be: 
- a tagság által befizetett tagdíj és hozzájárulás, 
- az állami és társadalmi szervek, jogi személyek és magánszemélyek támogatásai, 

felajánlásai és hozzájárulásai, 
- pályázatok, 
- rendezvények bevételei, 
- vállalkozási tevékenység bevételei, 
- egyéb (alapítvány, adomány, hagyomány, hagyaték, konkrét célok érdekében 

érvényes engedély alapján végzett gyűjtés, stb.). 
 
3.) A Szövetség elsődlegesen ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül végzi tevékenységét. 
Céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet 
folytathat, vállalkozási tevékenységét egyéb tevékenysége mellett, másodlagosan végzi. 
A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen 
alapszabályban meghatározott célok elérésére fordítja.  
4.) A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség tartozásaiért a tagok - 
a tagdíj megfizetésén túl - saját vagyonukkal nem felelnek.  
 
5.) A Szövetség közhasznúsági jelentését és gazdálkodásának eredményeit a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. § (5) bekezdése alapján saját 
honlapján (www.szaktanacsadas.hu) hozza nyilvánosságra a tárgyévet követő évben, 
legkésőbb június 30. napjáig.  
 
6.) A tagdíj a 2004. évben 100,-Ft/hó. A tagdíjat minden év június 30. napjáig, egy 
összegben kell a Szövetség javára befizetni.  
 
7.) A Szövetség bankszámlája felett az Országos Elnök és az Országos Titkár 
együttesen jogosult rendelkezni. Az Országos Elnök akadályoztatása esetén a 
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bankszámla felett az Országos Elnököt az alfabetikus névsor szerinti sorrendben 
helyettesítő Országos Elnökhelyettes és az Országos Titkár együttesen jogosult 
rendelkezni. 

 
25. § 

 
Vegyes és záró rendelkezések 

 
1.) A Szövetség megszűnik, ha: 
- feloszlását az Országos Küldöttgyűlés 2/3-os többséggel kimondja,  
- más Egyesülettel, vagy társadalmi szervezettel egyesül, 
- az arra jogosult szerv feloszlatja, vagy megállapítja megszűnését. 
 
2.) A Szövetség megszűnésekor a vagyont a Szövetség céljainak megfelelően fel kell 
használni.  
 
3.) A Szövetség működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói 
közlésének nyilvánossága – a 17. § 11.) és a 15. § 9.) pontjaiban meghatározottakon túl 
– biztosításra kerül a www.szaktanacsadas.hu honlapon keresztül, a fentieket tartalmazó 
hirdetmények formájában. 
 
A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. 
évi II. tv. és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései az 
irányadóak. 
 
Mosonmagyaróvár, 2005. november 24.   
 
 
     

……………………………… 
Döme Gábor 

- Országos Elnök - 


