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A Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekképviseleti Szakmai Szövetsége (továbbiakban: 

Szövetség) a lakás-, nyugdíjasházi-, üdülő-, műhely- és üzlet építő és fenntartó szövetkezetek 

(továbbiakban: lakásszövetkezetek) és társasházak elsősorban Budapesten fejti ki 

tevékenységét, de a tevékenysége kiterjed mindazokra a helységekre - Budapest közigazgatási 

határain kívül is - ahol a tagjai működést fejtenek ki és tagjai érdekeinek védelmére, 

képviseletére létrehozott, szövetségi rendszerben működő, önálló, a pártoktól független, a 

pártoktól támogatást nem elfogadó és azoknak anyagi támogatást nem nyújtó, országgyűlési, 

megyei, illetve fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állító és nem támogató, 

demokratikus, önkormányzati elven alapuló, jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet, 

egyesület. A Szövetség a tagjai által önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal 

rendelkező civil szervezet.  

 

 

I. 
 

Név, székhely, jogállás 

 

1. Név: LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI 

SZAKMAI SZÖVETSÉGE 

2. Rövidítve: LÉTÉSZ 

3. Székhely: 1146 Budapest, Zichy Géza utca 4. 

4.Jogállás: A Szövetség jogi személy. Az 1971. évi III. törvény alapján létrejött 

Lakásszövetkezetek Budapesti Szövetségének átalakulásával, annak jogutódjaként az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi 

V. tv.) egyesületekre és jogi személyekre vonatkozó szabályai szerint, civil szervezet 

formájában folytatja érdekképviseleti tevékenységét. A Szövetséget a Fővárosi Törvényszék 

tartja nyilván a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelően.  

5. A Szövetségre a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi 

CLXXV. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

6. A Szövetséget a Fővárosi Törvényszék az általa vezetett civil szervezetek nyilvántartásában 

jegyezte be és tartja nyilván.  

7. A Szövetség működése felett az Ügyészség és Fővárosi Törvényszék a reá irányadó 

jogszabályok szerint gyakorol törvényességi ellenőrzést, illetve törvényességi felügyeletet. A 

Szövetség pénzügyi ellenőrzését az Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szerve látja el.  

8. A Szövetség az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult.  

9. A Szövetség elektronikus levélcíme: letesz@letesz.hu. A Szövetség honlapja: 

www.letesz.hu 
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II. 

 

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 
 

 

A Szövetség az 1992. évi I. sz. Törvény 112. § (1) bek. alapján létrehozott szakmai alapon 

szerveződött és létrehozott érdekképviseleti szerv. 

A Szövetség tevékenységét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény, valamint a 

Polgári Törvénykönyv egyesületekre vonatkozó szabályai alapján fejti ki. 

 

A Szövetség c é l j a  és  f e l a d a t a i: 

 

A Szövetség tagjai (lakás-, nyugdíjasházi-, üdülő-, személygépkocsi-tároló, műhely- vagy 

üzlethelyiség-építő-, és fenntartó szövetkezet, ezek jogi személyként működő gazdasági 

társulásai és a társasházak, lakáscélú alapítványok, továbbá a nem LÉTÉSZ tag 

lakásszövetkezeti ill. társasházi épületben tulajdonnal rendelkező természetes személyek) 

érdekeinek védelme, képviselete továbbá gazdasági tevékenységük közös anyagi eszközökkel 

történő előmozdítása. 

 

A célok és feladatok megvalósítása érdekében a Szövetség különösen a következő 

tevékenységeket végzi: 

 

 

1. Érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenység keretében: 

 

a.) Működési területén képviseli a tagok és vállalkozásaik társadalmi és gazdasági   

érdekeit. 

 

b.) Előzetesen véleményezi a tagokkal kapcsolatos általános érvényű rendelkezéseket. 

Felkérésre közreműködik ilyen rendelkezések előkészítésében. Véleményeltérés esetén az 

illetékes szervekhez fordul a tagok jogainak érvényesítése érdekében. 

 

c.) Képviseli a tagok érdekeit az állami, önkormányzati szerveknél, a pénzintézeteknél, 

beruházó és kivitelező szervezeteknél, az építendő szövetkezeti és társasházi lakótelepek 

kijelölésénél, tervezésénél, építésénél, átadás-átvételénél és birtokbavételénél. 

Elősegíti a lakóházak ingatlanfenntartásával, karbantartásával és felújításával kapcsolatos 

átfogó - építőipari kapacitás, megfelelő ár- és pénzügyi feltételek biztosítását célzó - 

intézkedések kidolgozását és végrehajtását. Támogatja az állampolgárok lakásépítésére 

irányuló szövetkezését és társulását, a lakásprivatizáció folyamatát a szektorsemlegesség 

jegyében. 

 

Előkészíti és szervezi a szövetkezeti és társasházi lakásépítéseket. Segíti a 

lakásszövetkezetek és társasházak által a tagjainak nyújtott szolgáltatások bővítését, a 

lakásszövetkezetek, a társasházak, a takarékszövetkezetek és a fogyasztási, valamint az 

ipari szövetkezetek együttműködését, a tagok igényeinek jobb kielégítése érdekében. Eseti 

megbízás alapján eljár a tagok megbízottjaként. 

 

d.)  Kezdeményezi az állami és társadalmi szerveknél a tagok érdekeinek megfelelő 
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állásfoglalások kialakítását, döntések meghozatalát. 

 

e.)  Elősegíti és szervezi a tagok jogi képviseletének ellátását, a törvényesség 

érvényesülését. 

 

f.)  Véleményt nyilvánít a tagok egyesülésére, szétválására, átalakulására irányuló 

javaslatoknál, és közreműködik az ezirányú döntések előkészítésében. Segíti e szervezeti 

változások zavartalan végrehajtását. 

 

g.) A tagszövetkezetek felügyelő bizottságának kezdeményezésére véleményt nyilvánít a 

szövetkezetek főállású elnökei (igazgatója) elnökhelyettesek (igazgatóhelyettes) 

megválasztása, felmentése, kitüntetése, javadalmazása tárgyában. Felkérésre segítséget 

nyújt a tagszövetkezetek alkalmazásában álló elnök (igazgató), elnökhelyettes 

(igazgatóhelyettes), illetve ügyvezető személyzeti ügyeivel kapcsolatos szövetkezeti 

feladatok végrehajtásában. 

 

h.) Elősegíti új szövetkezetek, társasházak, valamint más vállalkozási formák alakulását, és 

ennek érdekében - érdekképviseleti szolgáltatásként - önálló vállalkozói tevékenységet 

folytat (pl.: építés-előkészítés, szervezés, bonyolítás, ingatlanforgalmazás, - értékesítés, 

lakásprivatizálásban való részvétel, ingatlanközvetítés). 

 

i.) Figyelemmel kíséri és előmozdítja - kölcsönös érdekek alapján - a tagok egymás közötti, 

továbbá más szervekkel, gazdasági társaságokkal történő együttműködését, indokolt 

esetben kezdeményezi alapítvány(ok) létrehozását. 

 

j.) Ellátja a tagszervezetek fogyasztói érdekképviseletét és érdekvédelmét.
 
 

 

 

2. Széleskörű szolgáltatásokat nyújt a tagjai részére  
 

a.) Információkat nyújt: 

 

     - a gazdaságpolitika területi megvalósításának irányelveiről, távlati terveiről, a tagok 

ezzel kapcsolatos lehetőségeiről, 

 

     - a gazdálkodást befolyásoló szabályzók hatékonyságáról, annak előnyösebb gyakorlati 

alkalmazásáról, azok várható kihatásairól, 

 

     - a városfejlesztésről, új lakótelepek, más létesítmények építéséről, azok kereskedelmi 

hálózatának igényéről, és ezek tervezett kielégítéséről, 

 

     - az új építési technológiák, anyagok, gépek alkalmazásának lehetőségeiről, 

 

     - az építőipar kapacitásának várható alakulásáról, 

 

- a főváros közműveinek a tagokat érintő várható bővítéséről, valamint a 

közműszolgáltatások terén kilátásba helyezett intézkedésekről, 

 

- a lakásépítő szövetkezetek és társasházak részére telepítési, ingatlanszerzési 

lehetőségekről. 
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b.) A tagok igényeinek megfelelően, azok felkérésére szolgáltatásokat nyújt: 

 

-  a lakások építésénél, műszaki átvételénél keletkező viták rendezésében, 

 

-  a házak építési és felújítási munkáira vonatkozó költségvetések felülvizsgálatában, 

    műszaki átvételében, 

 

-  felkérésre műszaki szakértői véleményt készíthet, ill. műszaki ellenőrzési feladatokat 

   elláthat, 

 

-  ingatlanok közvetítésénél és ingatlanok értékbecslésénél,  

 

-  felkérésre jogi szaktanácsadás, ill. képviselet biztosításában, 

 

-  a szövetkezeti és társasházak lakásainak építési, karbantartási, felújítási munkáihoz 

   szükséges tervezői, bonyolítói, kivitelezői kapacitás biztosításában közvetlenül és más 

   szervezetek közreműködésével. 

 

    Elősegíti és támogatja a tagjai társulását, együttműködését. 

c.) A szakszolgáltatás során: 

 

     -  szaktanácsadást végez, 

  

     -  tapasztalatcserét szervez, 

  

     -  a helyi döntések előkészítésére közgazdasági számításokat, elemzéseket készít, beru- 

        házási, módszertani útmutatókat, típusterveket, technológiai ajánlásokat tesz közzé. 

 

     - díjazás ellenében szakértőket bocsát rendelkezésre, 

 

     - megbízás alapján szervezi a tagjai gazdasági kapcsolatainak fejlesztését. 

 

 

d.) Rendszeres és szervezett szakértői közreműködést nyújt a tagok részére a belső 

ellenőrzésekhez. Előmozdítja a belső ellenőrzési tevékenység szakmai fejlesztését. 

 

Nemcsak a tag, de valamennyi lakásszövetkezet és társasház felkérésére - az Ellenőrzési 

Iroda útján - általános revíziót, mérleg-felülvizsgálatot, cél- és témavizsgálatokat végez, 

díjazás ellenében. 

 

e.) Külső szervek felkérésére szakvéleményt, és tájékoztatás ad tagjai érdekében. 

 

f.) Kezeli a tagok által a kölcsönös önsegély alapján létrehozott közös alapokat, és a 

jogszabályok keretei között dönt azok felhasználásáról. 
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3. Társadalmi feladatai keretében  
 

 

a.) Figyelemmel kíséri saját ajánlásainak a tagok részéről történő megtárgyalását és ezek     

érvényesülését. 

 

b.) Segíti a tagok demokratikus működésével, a belső önkormányzatuk fejlesztésével, 

anyagi érdekeltségük érvényesülésével kapcsolatos állásfoglalások kialakítását. 

 

c.)  Kezdeményezi a megfelelő együttműködés kialakítását a takarék-, a fogyasztási-, és 

egyéb szövetkezetekkel, azok érdekképviseleti szerveivel, továbbá más civil 

szervezetekkel. 

 

d.) A Szövetség együttműködik a lakhatással kapcsolatos közszolgáltatói feladatokat ellátó 

vállalatokkal, Rt.-kal, önkormányzatokkal, különösképpen a Fővárosi Önkormányzattal, 

társszervekkel, egyesületekkel, szövetségekkel.
 
 

 

e.)  A tagok megbízása és anyagi hozzájárulásával közös szociális, kulturális, sport és 

egyéb létesítményeket hozhat létre. 

 

f.) Közreműködik belföldi és nemzetközi konferenciák szervezésében, kapcsolatot tart fenn 

a hasonló tevékenységet folytató külföldi szervezetekkel. 

 

g.) A lakáságazatban kimagasló tevékenységet végző személyek és szervezetek elismerése 

érdekében  "Dicsérő Oklevél" kitüntetést alapít. (Az adományozás rendjét belső szabályzat 

állapítja meg, amelynek elfogadása és hatályon kívül helyezése a küldöttgyűlés, módosítása 

az Elnökség hatáskörébe tartozik.)  

 

 

4.  E g y é b  
 

A  S z e r v e z e t i  és  M ű k ö d é s i  Szabályzatban foglalt feladatok ellátása. 

 

A Szövetség mindenekelőtt a tagok igényeit elégíti ki. 

Díjazás ellenében a nem tag szövetkezetek és nem tag társasházak részére is végezhet 

szolgáltatásokat. 

 

III. 

 

A   T A G S Á G 

 
 

A Szövetségnek - nyitott tagság és az önkéntesség elve alapján - tagja lehet bármely 

lakásszövetkezet, társasház, továbbá olyan jogi személyként működő gazdasági társulás is, 

amelyben a lakásszövetkezetek vagyoni, vagy számszerű többséggel rendelkeznek, és 

amelynek közgyűlése ill. igazgató tanácsa azt elhatározza, továbbá a nem LÉTÉSZ tag 

lakásszövetkezeti ill. társasházi épületben tulajdonnal rendelkező természetes személyek 

(lakásonkénti maximum 1 fő.), amelyek (akik) vállalják: 
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- a Szövetség fenntartási költségeihez való folyamatos hozzájárulást, 

 

- a Szövetségi Alapszabály betartását. 

 

Tagsági jogviszony keletkezése: 

- a tagsági viszony a felvételt kérőnek az Elnökséghez intézett tagfelvételi kérelmével és 

az Elnökség azt elfogadó határozatával, a tagfelvételt kérő szervezet közgyűlésének 

ezt elhatározó határozatának napjára történő visszaható hatállyal keletkezik, 

- a tagfelvételi kérelemről a kérelem benyújtását követő 90 napon belül kell az 

elnökségnek határozni. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. A 

tagfelvételi kérelem elbírálását követően a felvételt nyert tag köteles a felvétel 

hónapjában esedékes tagdíjat a Szövetség pénztárába vagy számlájára befizetni. A 

felvételt nyert Tag a befizetés napjától kezdődően gyakorolhatja tagsági jogait. 

- a tagsági viszony feltétele a jelen alapszabályban foglaltak elfogadása, valamint a 

Küldöttgyűlés által (az egyes ingatlan egységekre) évenként meghatározott tagdíj 

megfizetésének vállalása. 

 

Elutasító határozat esetében a Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekképviseleti Szakmai 

Szövetségének Küldöttgyűlésétől (továbbiakban: Küldöttgyűlés) lehet kérni annak 

felülvizsgálatát, írásbeli fellebbezésnek az Elnökséghez történő benyújtásával, a tagfelvételt 

elutasító határozat kérelmező részére történt kézbesítéstől számított 15 napon belül. A 

fellebbezést következő rendes, vagy rendkívüli küldöttgyűlés köteles megtárgyalni, melyre a 

kérelmezőt meg kell hívni. A Szövetség tagjairól az elnökség nyilvántartást vezet. 

 

A tagsági viszony feltétele a jelen alapszabályban foglaltak elfogadása, valamint a 

Küldöttgyűlés által megállapított tagdíj megfizetésének vállalása.  

A tagsági díj mértékét évenként a Szövetség Elnöksége határozza meg. A tagsági díjat két 

részletben, félévenként kell megfizetni a Szövetség bankszámlájára történő utalással, vagy a 

Szövetség székhelyén készpénzben. 

 

Az alapszabály a tagságot ahhoz a feltételhez köti, hogy a tag a belépési nyilatkozatában 

 a) elfogadja a Szövetség céljait,  

b) magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szövetség alapszabályát, 

 c) vállalja a tagsági díj határidőben történő megfizetését. 

 

 Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, a Szövetség a tagsági jogviszonyt 30 napos 

felmondási idővel írásban felmondhatja. A felmondásról az elnökség előterjesztésére a 

Szövetség küldöttgyűlése dönt. A tagsági viszony felmondásával szűnik meg a tagság akkor 

is, ha a tag tagsági díjának megfizetését 6 hónapnál hosszabb ideig – igazolható módon átvett, 

és legalább 30 napos fizetési határidőt tartalmazó- felszólítás ellenére sem rendezte. Az 

írásbeli felszólításnak tartalmaznia kell, hogy a tartozás rendezésének elmulasztása esetén a 

tag tagsági viszonya felmondással megszüntetésre kerül.  

A tagnak jogszabályt, a Szövetség alapszabályát vagy küldöttgyűlési határozatát súlyosan 

vagy ismételten sértő magatartása esetén a küldöttgyűlés - bármely tag vagy a Szövetség 

bármely szerve kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A tag 

kizárására irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A bejelentett 

kezdeményezést az elnök terjeszti a küldöttgyűlés elé. A kizárásra irányuló eljárás 

megindítását a küldöttgyűlés határozattal rendeli el. A tag kizárását kimondó határozatot 

írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás 

alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való 
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tájékoztatást. A határozatot a taggal írásban közölni kell. A kizárásról rendelkező határozattal 

szemben fellebbezésnek nincs helye, a kizárt tag a Szövetség székhelye szerint illetékes 

Fővárosi Törvényszéktől kérheti a küldöttgyűlési határozat felülvizsgálatát. 

 

1. A tagok  j o g a i  
 

 

a.) A Szövetség küldöttgyűlésén, küldöttei útján részt vesz a Szövetség irányításában. 

 

b.) A küldöttgyűlés napirendjére indítványt tehet. 

 

c.) A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott szolgáltatásokat díjmentesen 

     vagy kedvezményesen igénybe veheti. 

 

d.) A Szövetség valamely szervének törvénysértő határozatát - a tudomására jutástól 

     számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. 

 

 

 

2. A tagok  k ö t e l e z e t t s é g e i 
 

 

a.) A Szövetség munkájának támogatása, saját érdekeinek sérelme nélkül. 

 

b.) A tagok támogatása a kölcsönösség és az egyenjogúság alapján. 

 

c.) A Szövetség működéséhez szükséges fenntartási költségek folyamatos biztosítása.  

 

d.) A Szövetség küldöttgyűlése, elnökségi ajánlásainak, határozatainak saját testületi 

szervei elé terjesztése. 

 

e.) Az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek betartása. 

 

f.) Amennyiben a tagok a tagdíjat, egyéb magán- vagy jogi személyek a pártoló tagsági 

díjat, vagy külön megállapodás ill. szerződés alapján megállapított díjat, költség 

hozzájárulást stb. felszólítás ellenére sem fizetik meg, úgy a Szövetség jogosult a 

tartozást jogi út igénybevételével követelni, behajtani. 

 

g.) A Szövetséget értesítése a tagszervezet szétválásáról, megszűnéséről, tagszervezetből 

való kiválásról, illetve az erről döntő közgyűlésekre vonatkozó meghívók megküldése 

15 nappal korábban a Szövetség részére.  

 

 

3.  A tagság  m e g s z ű n é s e .    
 

A Szövetségi tagság megszűnhet kilépéssel, kizárás útján, tagsági jogviszony egyesület általi 

felmondásával, a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, vagy a Szövetség jogutód 

nélküli megszűnésével.  

 

a.) A Szövetségből a tag közgyűlési, küldöttgyűlési (ig. tanácsi) határozat alapján csak az 
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év utolsó napjával léphet ki. Kilépésre irányuló szándékát legalább hat hónappal korábban 

írásban köteles bejelenteni a Szövetség Elnökségének. Az érvényes kilépés elengedhetetlen 

feltétele, hogy az erről határozó közgyűlésre a Szövetség Elnökét 15 nappal korábban 

írásban meghívják. 

 

b.) A Szövetség tagjai sorából Elnökségi határozattal kizárhatja azt a tagot, amely a 

fenntartási hozzájárulás fizetési kötelezettségének, vagy a Szövetség Alapszabályában 

foglalt kötelezettségének felhívása ellenére sem tesz eleget. 

 

c.) A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségek alól. A 

kizárás a Küldöttgyűlés erről szóló határozata meghozatalának a napján lép hatályba. A 

kizáró határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a kizárás felülvizsgálatát lehet 

kérni a Fővárosi Törvényszéktől. A tag jogutód nélküli megszűnésének, illetve 

elhalálozásának napján a tagsági viszony megszűnik. 

 

d.) A kilépő, a kizárt és jogutód nélkül megszűnt és a felmondott tagsági viszonyú tag 

addigi befizetéseire, és a Szövetség vagyonából való részesedésre, illetve térítésre nem 

tarthat igényt.  

 

e.) A tag tagsági viszonya nem mondható fel, ha a tagdíjfizetési kötelezettség alól - 

gazdasági nehézségeire tekintettel - az Elnökségtől fizetési haladékot vagy kedvezményt 

kapott, feltéve, hogy kötelezettségét a haladék lejártáig teljesítette. 

 

4. Pártoló tagság 
 

 

A Szövetségnek pártoló tagja lehet: önkormányzat, más civil szervezet, közszolgáltatást 

végző vállalat, biztosító Rt. és pénzintézet. 

 

A pártoló tagok a Szövetség rendezvényein tanácskozási joggal részt vehetnek, tagdíjukat 

belépéskor az Elnökség állapítja meg. 

A pártoló tagok jogaira, kötelezettségeire és tagságuk megszűnésére egyebekben e fejezet  

1 - 3 pontjai értelemszerűen vonatkoznak. 

 

IV. 

 

A  S Z E R V E Z E T 
 

 

A Szövetség szervei: 
 

1.  Testületi szervek 
 

A/ Küldöttgyűlés (Rész-küldöttgyűlés) 

B/ Elnökség 

C/ Felügyelőbizottság 

 

2.  Ügyintéző szervezet 
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1/A.  K ü l d ö t t g y ű l é s  (Rész-küldöttgyűlés) 

 

A küldöttgyűlés a Szövetség legfőbb testületi szerve. 

A tagok azonos számú küldöttel vesznek részt a Szövetség munkájában. 

 

Ennek megfelelően: 

 

a tagok egy-egy fő küldöttet választanak. 

 

 

A Szövetség Elnöksége javaslatára a küldöttgyűlés a tagjai által választott küldöttek 

számának legfeljebb 5 %-áig további küldöttet kooptálhat, akik a küldöttgyűlésen teljes 

joggal vesznek részt. A kooptált küldöttek ennek megfelelően szavazati joggal 

rendelkeznek, választhatnak, és bármely tisztségbe választhatók. 

 

A küldötti megbízás, lemondás, visszahívás, elhalálozás, a Szövetség vagy a tag jogutód 

nélküli megszűnése esetén, illetőleg a mandátum lejártakor szűnik meg. A küldöttet 

összeférhetetlenség fennállása esetén vissza kell hívni. 

 

A küldötti megbízás megszűnése esetén az érintett tag a soron következő köz-, 

küldöttgyűlésen, igazgatótanácsi ülésen új küldöttet választ. A változást a Szövetségnél 

írásban köteles bejelenteni. 

 

A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

a.) A Szövetség feloszlásának, vagy más társadalmi, civil szervezettel, egyesülettel való 

egyesülésének, szétválásának és átalakulásának elhatározása. 

 

b.) Az Alapszabály megállapítása és módosítása. 

 

c.) Az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagjainak, valamint póttagjainak megválasztása, 

felmentése és visszahívása. A küldöttgyűlés azt az elnökségi tagot, aki kötelességét 

nem-, vagy nem megfelelően látja el, tisztségéből felmentheti. 

 

d.) Az Elnökség és a Felügyelőbizottság beszámoló jelentésének jóváhagyása. 

 

e.) A Szövetség költségeihez való hozzájárulás mértékének megállapítása, ha az emelés 

mértéke az előző évi – KSH által hivatalosan közzétett – inflációs rátát meghaladja. A 

tagsági díj mértékének és fizetési módjának részletes meghatározása a LÉTÉSZ 

Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ) kerül meghatározásra ingatlan 

egységenként. 

 

f.) Tisztségviselő ellen kártérítési per indításának elhatározása. 

 

g.) Minden, amit jogszabály vagy Alapszabály a küldöttgyűlés hatáskörébe utal. 

 

A küldöttgyűlés összehívása 
 

a.) A küldöttgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. 

A küldöttgyűlés rész-küldöttgyűlések formájában is megtartható. A rész-
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küldöttgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani és a szavazatokat össze kell 

számítani. 

A rész-küldöttgyűlési körzeteket és azok kialakításának irányelveit a Szervezeti és 

Működési Szabályzat tartalmazza. 

 

b.) Össze kell hívni küldöttgyűlést továbbá akkor is, ha: 

    - a küldöttek 10 %-a azt írásban kéri, 

      - a Felügyelőbizottság indítványozza, 

      - a törvényességi felügyeleti szerv indítványozza, 

 

c.) A küldöttgyűlést az Elnökség hívja össze. 

 

d.) A meghívót és a küldöttgyűlés napirendjére felvett kérdések írásbeli előterjesztését, 

valamint a határozati javaslatokat a küldöttgyűlés előtt legalább 15 nappal meg kell 

küldeni a küldötteknek. 

 

Határozatképesség és a küldöttgyűlés egyéb szabályai 
 

a.) A küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több, mint a fele jelen van. A 

szövetségi tagok küldöttei jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják, más személy 

részére adott írásbeli meghatalmazással nem. Határozatképtelenség esetén a nyolc 

napon belüli időpontra azonos napirenddel összehívott újabb küldöttgyűlés - az eredeti 

napirend tekintetében - a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes. 

 

A megismételt küldöttgyűlés akár az eredetivel azonos napra is kitűzhető, amennyiben 

az eredeti meghívóban ezt így tették közzé. 

 

b.) A küldöttgyűlés napirendjét maga állapítja meg, de köteles napirendre tűzni minden 

olyan kérdést, amelynek napirendre tűzését a Szövetség bármely választott szerve, vagy 

a küldöttek 20 %-a kéri. 

 

c.) Ha a küldöttgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a küldöttközgyűlést akkor 

lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak (küldöttek) háromnegyede jelen 

van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A küldöttgyűlésen csak a 

szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, a 

napirend kiegészítés esetét, illetve, ha valamennyi részvételre jogosult (küldött) 

háromnegyede jelen van a küldöttgyűlésen és a napirenden nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. A fentiekben meghatározott körbe nem eső, 

nem szabályosan összehívott vagy megtartott küldöttgyűlésen elfogadott és ebből az 

okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal 

érvényessé válik, ha a határozatot a küldöttgyűlés napjától számított harminc napon 

belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el. 

 

d.) A küldöttgyűlést a Szövetség elnöke vagy az általa megbízott elnökségi tag vezeti. 

 

e.) A küldöttgyűlésen meg kell állapítani az összehívás szabályszerűségét. Gondoskodni 

kell a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztásáról. 

 

f.) A küldöttgyűlésen jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a javasolt 
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illetve elfogadott napirendet, az elhangzott lényeges észrevételeket és határozati 

javaslatokat, valamint indítványokat, a küldöttközgyűlésen lezajlott fontosabb 

eseményeket, valamint a hozott határozatokat és a pontos szavazati arányokat (a leadott 

szavazatok, ellenszavazatok és a szavazástól tartózkodók számát), a küldöttgyűlés 

helyét és idejét, a Szövetség nevét és székhelyét, a küldöttgyűlés levezető elnökének, a 

jegyzőkönyvvezetőnek és a jegyzőkönyv hitelesítőinek nevét. A jegyzőkönyv kötelező 

melléklete a jelenléti ív, mely teljeskörűen tartalmazza a küldöttgyűlésen megjelent 

személyeket nevük, lakcímük, aláírásuk és a küldöttgyűlésen betöltött szerepük 

megjelölése mellett. A jegyzőkönyvet a küldöttgyűlés levezető elnöke, a 

jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a küldöttgyűlés tagjai közül választott 

két hitelesítő aláírásával hitelesíti. A jelenléti ívet a küldöttgyűlés levezető elnöke és a 

jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. Az Elnökség köteles a küldöttgyűlési 

jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet a Szövetség dokumentumai között elhelyezni és 

megőrizni. A küldöttgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az Elnökség a 

tagnak - kérelmére - köteles felvilágosítást adni. A jegyzőkönyvet a küldöttgyűlésen 

résztvevő személyek, illetőleg a Szövetség tagjai részére kérésükre meg kell küldeni. A 

küldöttgyűlés határozatainak kivonatát az összes tag és pártoló tag részére meg kell 

küldeni, illetve a Szövetség honlapján (www.letesz.hu) közzé kell tenni a küldöttgyűlés 

időpontjától számított 30 napon belül. A küldöttgyűlés határozatait és azok teljesítési 

határidejét az Elnökség tartja nyilván. A küldöttgyűlés nem nyilvános.  

 

g.) A küldöttgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. 

 

h.) A küldöttgyűlés határozatait a jelenlévő küldöttek több, mint felének szavazatával, 

nyílt szavazással hozza. 

Az Alapszabály megállapításához és módosításához 2/3-os szótöbbség szükséges. 

 

A küldöttek titkos szavazással határoznak: 

 

- a Szövetség tisztségviselőinek megválasztása és felmentése tárgyában. 

 

- a Szövetség egyesülése, szétválása, átalakulása és feloszlásának kimondása tárgyában, 

a küldöttgyűlés 2/3-os szavazattöbbsége szükséges. 

   

i.) A jelenlévő küldöttek legalább 20 %-ának indítványára bármely kérdésben titkosan 

kell szavazni. 

 

          j.) A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető írják alá. A  

          hozott határozatokat a tagoknak a küldöttgyűléstől számított 30 napon belül meg kell  

          küldeni. 

 

k.) A Küldöttgyűlés nem nyilvános, azon a tisztségviselőkön kívül a küldöttgyűlés 

összehívására jogosult által szavazati joggal meghívott küldöttek és az alapszabály 

vagy a küldöttgyűlés, illetve Elnökség határozata alapján tanácskozási joggal 

rendelkező személyek vehetnek részt. A tagok a küldöttgyűlésen tanácskozási joggal 

jogosultak részt venni. 
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Írásbeli szavazás 

 

A küldöttek - küldöttgyűlés összehívása nélkül - írásban is szavazhatnak. Nem lehet 

írásban szavazni a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben. Az 

írásbeli szavazás eljárási szabályait, valamint azt a módot, ahogyan a tagok a döntésről 

és annak időpontjáról tájékoztatást kapnak, a Szervezeti és Működési Szabályzat 

tartalmazza. 

A küldöttgyűlés összehívásával és megtartásával kapcsolatos további szabályokat a 

Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni. 

 

 

1/B.  E l n ö k s é g  
 

a.) A Szövetség ügyeit két küldöttgyűlés között - a küldöttgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe utalt feladatok kivételével - a Szövetség Elnöksége intézi. 

 

Az Elnökség 7 tagból áll, az elnököt, valamint az Elnökség többi tagját a küldöttgyűlés 

a küldöttek köréből 5 évi időtartamra, titkos szavazással választja. 

 

 

                   Az elnökségnek tagja az a személy lehet, aki 

 

a) legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a 

képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és 

 

b)  a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 

 

c) magyar állampolgár, vagy 

 

d) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 

 

e) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 

hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási 

engedéllyel rendelkezik. 

 

A küldöttgyűlés a küldöttek sorából ugyancsak titkos szavazással az Elnökség mellé 1 

(egy) fő póttagot is választ, aki a választási időszakon belüli lemondás, felmentés, 

visszahívás, vagy egyéb okból történő tisztségviselői megbízatás megszűnte esetén lesz 

teljes jogú testületi tag. A póttag személyre is az Elnökségi tagra vonatkozó feltételek 

érvényesek. 

A póttag a testületi üléseken tanácskozási joggal részt vehet. 

 

Az Elnökség elnöke, aki egyben a Szövetség elnöke is, tisztségénél fogva tagja az 

Elnökségnek. 

 

b.) Az Elnökség hatáskörébe tartozik  

 

-      a küldöttgyűlés előkészítése, összehívása, 
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-    a küldöttgyűlés ajánlásai, határozatai és saját ajánlásai végrehajtásának ellenőrzése, a 

megvalósítás szervezése, végrehajtásukról a küldöttgyűlésnek beszámolás, 

 

-     a Szövetség évi költségvetésének, mérlegbeszámolójának, továbbá a tisztségviselők 

díjazásának megállapítása, 

 

-    a Szövetség költségeihez való hozzájárulás teljesítése módjának, továbbá 

mértékének megállapítása, ha az emelés mértéke az előző évi – KSH által 

hivatalosan közzétett – inflációs rátát nem haladja meg. 

     

-     az Ügyintéző szervezet - végrehajtó ügyintéző szervezet - (továbbiakban: Ügyintéző 

szervezet) évi beszámolójának megtárgyalása és elfogadása, 

 

-  a Szövetség keretében működő szolgáltató irodák létrehozása és megszüntetése, 

 

-  a Szövetség céljával összefüggő átfogó gazdasági kérdésekkel kapcsolatos álláspont 

       kialakítása, 

 

-  döntés más országos tevékenységű szervezetekkel, valamint külföldi és nemzetközi  

       szervezetekkel történő együttműködésről, 

 

-  a saját és az Ügyintéző szervezet tevékenységére vonatkozó szabályok kialakítása, 

      

-  döntés gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságokban való 

részvételről, 

 

-  valamennyi tagot érintő kérdésekben történő állásfoglalás, 

 

-  határozathozatal tagfelvétel és kizárás ügyében, 

      
 
-     az Elnök feletti munkáltatói jogkör gyakorlása, 

 

 -   a Szövetség által kezelt közös alapok felhasználására és kezelésére vonatkozó 

szabályzat megalkotása, a felhasználás és kezelés ellenőrzése, 

 

           -   külső szervek ellenőrzésének értékelése, 

 

  -   mindaz, amit jogszabály vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal. 

 

 

c.) Az Elnökség a küldöttgyűlésnek tartozik felelősséggel, és tevékenységéről köteles 

annak legalább évenként beszámolni. 

 

d.) A küldötti megbízás megvonása az elnökségi tagság megszűnésével együtt jár. 

 

e.) Az Elnökség testületileg, az Elnök vezetésével - munkaterv szerint - fejti ki 

tevékenységét. Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik. Az 

Elnök akadályoztatása esetén az ülést az általa megbízott elnökségi tag hívja össze. 
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f.) Az Elnökség ülését akkor is össze kell hívni, ha ezt  

 

 - bármely elnökségi tag az ok és cél feltüntetésével írásban kéri, 

 - a Felügyelőbizottság javasolja, 

 - a törvényességi felügyeleti szerv indítványozza. 

 

g.) Az elnökségi ülésre a tagjait írásban, a napirend közlésével kell meghívni. 

 

h.) Az ülés határozatképes, ha arra minden elnökségi tagot a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban foglaltak szerint meghívtak, s azon tagjainak több, mint a fele jelen van. 

 

i.) Az elnökségi ülésre a Felügyelőbizottság elnökét tanácskozási joggal meg kell hívni. 

 

j.) Az ülés napirendjére bármely elnökségi tag javaslatot tehet. 

 

k.) Az Elnökség ülését az Elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott elnökségi 

tag vezeti. 

Az Elnökség határozatait általában nyílt - bármely tag indítványára titkos - szavazással 

hozza. Az érvényes határozatokhoz minden esetben a jelenlévők egyszerű többsége 

szükséges. 

 

l.) Az Elnökség üléséről emlékeztetőt, vagy külön kérés esetén jegyzőkönyvet kell 

felvenni. Az ülésről készült emlékeztetőt, ill. jegyzőkönyvet annak készítője, az ülés 

elnöke és az elnökség tagjaiból erre felkért hitelesítő írja alá. 

A határozatokat minden elnökségi tagnak és a Felügyelőbizottság elnökének - 30 napon 

belül - meg kell küldeni. 

 

m.) Az Elnökség munkájára vonatkozó egyéb eljárási szabályokat a Szövetség 

Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

 

 

 

1/C.  F e l ü g y e l ő b i z o t t s á g 
 

 

a.) A Felügyelőbizottság 3 tagból áll. Elnökét és tagjait a küldöttgyűlés, a küldöttek 

köréből 5 éves időtartamra  t i t k o s   s z a v a z á s s a l  választja. 

 

A küldöttgyűlés a küldöttek sorából ugyancsak titkos szavazással a Felügyelőbizottság 

mellé 1 (egy) fő póttagot is választ, aki a választási időszakon belüli lemondás, 

felmentés, visszahívás, vagy egyéb okból történő tisztségviselői megbízatás megszűnte 

esetén lesz teljes jogú testületi tag. A póttag a testületi üléseken tanácskozási joggal 

részt vehet. 

A Felügyelőbizottság elnöke, tagjai és hozzátartozóik nem állhatnak a Szövetség 

alkalmazásában. Legalább egy tagjának szakirányú számviteli képesítéssel kell 

rendelkeznie. 

 

b.) A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább két ülést tart. Üléseit az 

elnök hívja össze. Bármely felügyelő bizottsági tag - az ok és cél megjelölésével - 

előterjesztett írásbeli kérelmére az ülést össze kell hívni. 
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c.) Az ülés határozatképes, ha arra minden bizottsági tagot - a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban foglaltak szerint - írásban meghívtak, és az ülésen a tagok több, mint a 

fele megjelent. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

d.) A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Szövetség vagyonkezelését, ügyvitelét, 

költségvetési gazdálkodását, és alapszabályszerű működését. 

 

e.) Tájékozódik a Szövetség minden fontosabb ügyének menetéről, és azok állásáról, az 

Elnökségtől bármikor felvilágosítást kérhet, a Szövetség könyveit és iratait - pénztárát - 

szükség szerint szakértő bevonásával - megvizsgálhatja. 

 

f.) A Felügyelőbizottság működéséről közvetlenül a küldöttgyűlésnek tartozik 

beszámolni. 

 

g.) A Felügyelőbizottság írásbeli véleménye nélkül az éves költségvetés, és a mérleg 

megállapítása tárgyában érvényesen nem lehet határozni. 

 

h.) A Felügyelőbizottság határozatait rendszeresen megküldi a Szövetség elnökének. A 

Felügyelőbizottság indítványait az Elnökség köteles megtárgyalni, állásfoglalásáról, 

intézkedéseiről a Felügyelőbizottságot értesíteni. 

 

i.) Véleményt nyilvánít a küldöttgyűlés elé terjesztett beszámolókról és jelentésekről. 

 

 

Szövetség tisztségviselői 
 

A szövetség tisztségviselői az Elnök, az Elnökség tagjai, a Felügyelőbizottság elnöke 

és tagjai. 

 

Az  E l n ö k 

 

A Szövetséget - az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között - 

az Elnök irányítja.  

Az Elnök jogosult dönteni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttgyűlés, 

vagy az Elnökség kizárólagos hatáskörébe. 

 

Gondoskodik az elnökségi ülések összehívásáról és az ott hozott döntések 

végrehajtásáról. Szervezi, irányítja és összehangolja a választott testületek munkáját. 

Gondoskodik a tagok tájékoztatásának megszervezéséről. 

Az Elnök feladat- és hatáskörét - akadályoztatása esetén – az általa megbízott elnökségi 

tag látja el. 

 

Az Elnök a Szövetséggel munkaviszonyban állhat (főállás, részfoglalkozás). 

 

 

Összeférhetetlenség 

 

Házastársak, élettársak, továbbá egyeneságon és testvérként rokonok nem lehetnek a 

Szövetség tisztségviselői. 
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Az összeférhetetlenség szempontjából az 1992. évi I. törvény 37-39. §-át értelemszerűen 

kell alkalmazni. 

 

 

V. 

 

FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK 

 

1.  A tisztségviselők az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal  

kötelesek eljárni. Kötelességeik megszegésével a Szövetségnek okozott kárért a 

munkaviszonyban álló tisztségviselők a Munka Törvénykönyve, míg a munkaviszonyban 

nem álló tisztségviselők a polgári jog szabályai szerint felelősek. 

 

2. Nem terheli az előbbi felelősség azt a tisztségviselőt, aki a határozat ellen szavazott, vagy a 

intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a Felügyelőbizottságnak bejelentette. 

 

3. A Szövetség tisztségviselője ellen a kártérítési per indításának elhatározása a         

    küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik. 

    A tisztségviselő kártérítésre kötelezése a bíróság hatáskörébe tartozik. 

 

 

VI. 

 

A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE 

 

 

A Szövetséget teljes jogkörrel az Elnök, akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott 

elnökségi tag képviseli. 

Az Elnök a képviseleti jogot esetenként - írásban - más személyre is átruházhatja. 

A Szövetség cégjegyzése úgy történik, hogy a Szövetség nevéhez a képviseleti joggal 

rendelkező vezető tisztségviselő (elnök) önállóan csatolja a névaláírását a hitelesített aláírási 

címpéldány (névaláírási nyilatkozat) szerint. 

 

Pénzügyi kötelezettséget az Elnök vagy két - a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

meghatározott - aláírásra jogosult személy együttesen vállalhat. 

 

 

VII. 

 

A  SZÖVETSÉG  GAZDÁLKODÁSA 

 

1.  A Szövetség az Elnökség által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik.  

A költségvetési év a naptári évvel azonos. 

Az éves költségvetési javaslatot az Elnök terjeszti elő, a mindenkori számviteli 

előírásoknak megfelelően. 

 

A költségvetési kiadásokat a Szövetség a tagok által fizetett hozzájárulásokból és egyéb 

bevételekből fedezi. 
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A Szövetség - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - 

gazdasági-, vállalkozási tevékenységet is folytathat. 

 

2.  A Szövetség vagyoni helyzetéről és a költségvetési gazdálkodásról az Elnök köteles éven- 

ként mérleget és beszámolójelentést készíteni, s jóváhagyás céljából az Elnökség elé 

terjeszteni. Az előterjesztést a Felügyelőbizottsággal véleményeztetni kell. 

 

A tisztségviselők díjazásának kereteit, költségtérítéseit - a jóváhagyott költségvetésen belül 

–az Elnök előterjesztése alapján, az Elnökség állapítja meg. 

 

3. Az Elnökség a vonatkozó jogszabályok alapján dönt a tagok önkéntes befizetéseiből és 

egyéb forrásokból, az önsegély elvének megfelelően létrehozott, kölcsönös támogatási 

alapok felhasználásáról. 

 

 

4. A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a  

Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

A Szövetség gazdálkodására egyebekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény, 

valamint a Polgári Törvénykönyv egyesületekre vonatkozó szabályait, illetőleg a 350/2011. 

sz. a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 

szóló Kormányrendeletben meghatározottakat, illetve a további, civil szervezetek 

gazdálkodására, szám-és könyvvitelére vonatkozó hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.  

 

 

 

 

 

 

VIII. 

 

A  SZÖVETSÉG  ÉS A TAGOK  KAPCSOLATA 
 

 

1.  A Szövetség a tagok szakmai, érdekvédelmi, érdekképviseleti szerve.  

A küldöttgyűlés és az egyéb választott szervek a tagokra kötelező érvényű határozatot - a 

fenntartási hozzájárulás megállapítása, valamint a kizárás kivételével - nem hozhatnak. 

 

2.  A küldöttgyűlés, az Elnökség a tagok részére felhívásokat, ajánlásokat és módszertani 

útmutatókat adhat ki. 

 

A szövetségi ajánlások akkor válnak a tagokra kötelező érvényűvé, amikor az egyes tagok 

illetékes vezető szervei - saját elhatározásuk alapján - azokat magukra nézve kötelezőnek 

elfogadják. 

 

3. A Szövetség a tagokra vonatkozó - érdekeiket alapvetően érintő - adatokat köteles a  

titoktartásra vonatkozó szabályok szerint kezelni, azokat nyilvánosságra nem hozhatja 

kivéve, ha ehhez az érintett tag hozzájárul. 
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IX. 

 

A  SZÖVETSÉG  MEGSZŰNÉSE 

 

 

A Szövetség megszűnik, ha  

a) a Küldöttgyűlés döntése alapján, más egyesülettel egyesül.  

b) a Küldöttgyűlés a megszűnéséről határoz,  

c) az arra jogosult szerv megszünteti, 

 d) a Szövetség megvalósította célját vagy a Szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné 

vált, és új célt nem határoztak meg;  

e) vagy a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, feltéve 

mindegyik esetben, hogy a Szövetség vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő 

eljárás lefolytatását követően a bíróság a Szövetséget a nyilvántartásból törli.  

 

A b)-e) pontokban foglalt esetekben a Szövetség jogutód nélkül szűnik meg. A b) pontjában 

foglalt esetben végelszámolási eljárást kell lefolytatni. A Küldöttgyűlés nem dönthet a 

Szövetség megszűnéséről, ha a vele szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy 

a Szövetség fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.  

A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 

fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, a Szövetség céljával megegyező vagy 

hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó 

Fővárosi Törvényszék jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az 

alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő Szövetség vagyonáról, vagy ha az 

alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem 

szerezheti meg. Jelen alapszabály a fentieknek megfelelő közhasznú szervezetet nem határoz 

meg. Egyébként a fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó 

határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot 

rendel ki.  

A vagyon feletti rendelkezési jog a Szövetség törlésével száll át az új jogosultra.  

A Szövetségre megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a 

végelszámolásról és az egyesületek megszűnéséről rendelkező jogszabályokat. A jogutód 

nélkül megszűnt egyesület tagjai a felosztott vagyonból való részesedésük mértékéig 

kötelesek helytállni a megszűnt egyesület ki nem elégített tartozásaiért. Az egyesület más jogi 

személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. 

 

X. 

 

ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK 
  

1. A LÉTÉSZ testületi szervezeteinek tevékenységét, működésük módját, a tisztségviselők 

jogait és kötelezettségeit, az Ügyintéző szervezet szervezeti felépítésére és működésére 

vonatkozó – az „Alapszabályban” nem részletezett – szabályokat a „Szervezeti és 

Működési Szabályzat” (SzMSz) tartalmazza, melynek jóváhagyása az Elnökség 

hatáskörébe tartozik. 

 

 

2. Jelen alapszabály a 2017. május 22.-i Küldöttgyűlésen történő elfogadással egyidejűleg lép    

hatályba. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári 
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Törvénykönyv (2013. évi V. Tv.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

(Ectv.-Civil Tv.) rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.  

A Szövetség elnöksége a Szövetség tagjainak nevét és lakóhelyét (székhelyét), képviselője 

nevét tagjegyzékben tartja nyilván. A Szövetség tagjegyzékéből haladéktalanul törölni kell 

annak a személynek a nevét és lakóhelyét (székhelyét), képviselője nevét, akinek a tagsági 

jogviszonya megszűnt. A Szövetség tagjegyzékébe haladéktalanul be kell jegyezni annak a 

személynek a nevét és lakóhelyét (székhelyét), képviselője nevét, akit az elnökség az 

egyesületbe tagnak felvett. A hatályos tagjegyzéket a hatályos alapszabály mellékleteként kell 

csatolni. A tagjegyzék nem nyilvános; az elnökség gondoskodik a tagjegyzékbe foglalt 

személyes adatok megfelelő megóvásáról. 

 

 

Budapest, 2017. május 22. 

 

                                                                                 Vass Ferenc 

                   elnök 

 

 
Alulírott dr. Dékány Csaba ügyvéd igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. 
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