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A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének küldöttgyűlése 2020. július 15. napján a 2013. 

évi V. törvény alapján történt átdolgozás után került beterjesztésre a küldöttgyűlés elé. 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

1. §  

Alapadatok  

1. A szervezet neve: Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövet-

ség.) 

 A Szövetség neve rövidítve: BEOSZ 

 A Szövetség neve angolul: Hungarian Alliance of Military Fellowship 

 (rövidítve: HAMF). 

2. A Szövetség székhelye: MH Kerepesi úti objektum, 

    címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. 

3. A Szövetség alapításának dátuma: 1990. 02. 27. A Fővárosi Bíróság a 6.Pk.62072/1. szá-

mon bejegyezte, és a 1612. sorszám alatt nyilvántartásba vette. 

4. A Szövetség működési területe: Magyarország 

5. A Szövetség státusza: önálló jogi személyiség 

6. A Szövetség működése: jogi személyiséggel rendelkező, önálló civil szervezetként, a Pol-

gári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyesülési 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásá-

ról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: (a továbbiakban: Ectv.) továbbá a 

civil szervezetek működésére és gazdálkodására vonatkozó egyéb jogszabályok rendel-

kezései, valamint a Szövetség Alapszabálya, Szervezeti Működési Szabályzata és Szám-

viteli Politikája szerint. 

7. A Szövetség logója: kör alakú, a középmezőben nemzetiszínű kokárda; előtte fekvő, nyitott 

könyv, átlósan elhelyezett szürke karddal, a köriratban „A HAZA MINDEN ELŐTT” – 

BEOSZ felirattal.  

8. A Szövetség pecsétjének leírása: körpecsét, Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége szö-

vegű körirattal, a középmezőben nemzetiszínű kokárda; előtte fekvő, nyitott könyv, átlósan 

elhelyezett karddal; lenyomata: 

 

 

 

 

 

9. A Szövetség adószáma: 19021959-1-42  
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10. A Szövetség az alapító szervezetek által – tevékenységük és érdekeik országos képvisele-

tére és koordinációjára, támogatásuk megszervezésére – létrehozott civil szervezet. Az ala-

pítást követően az alapszabály értelmében további szervezetek léphetnek be a Szövetségbe, 

illetve a meglévő tagszervezetek megszüntethetik tagsági viszonyukat.  

11. A Szövetség működésének alapelvei: 

- pártsemlegesség, 

- önkéntesség, 

- egyenjogúság, 

- függetlenség, 

- demokratikus önkormányzatiság, 

- szolidaritás, 

- nyilvánosság, 

- a cél érdekében szervezett közös tevékenység. 

12. A Szövetség szervezeti keretet ad a honvédelem és a rendvédelem ügye társadalmi elisme-

résének és támogatásának, ennek érdekében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. 

törvény 139-140.§, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó hivatásos állományának szol-

gálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény kegyeleti gondoskodás és egyéb juttatások 

körében szabályozottak végrehajtásához – a jogi szabályozás keretein belül – hozzájárul, 

azokból részben feladatot átvállal. Tevékenysége során – együttműködve a helyi önkor-

mányzatokkal – részt vállal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLX-

XXIX. törvény 23.§ és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. 

és 61/B § szerinti kulturális, sport és közművelődési feladatokban, kiemelten kezeli a nem-

zeti emlékhelyek védelmét. Kapcsolatot tart azonos célú nemzetközi szervezetekkel, elő-

segíti az euró-atlanti integráció elmélyítését elsősorban a szomszédos népek közötti barát-

ság, a katonai kapcsolatok erősítésével (Magyarország Alaptörvénye E) cikk (1) bekezdés-

ben foglaltakkal összhangban). 

2. § 

A Szövetség célkitűzései és feladatai  

1. A Szövetség támogatja a hazafiság eszményére épülő, a nemzet érdekeit szolgáló hon- és 

rendvédelem ügyét; felvállalja a Szövetségbe tömörült szervezetek és azok tagjainak or-

szágos szintű érdekvédelmét, az alapvető emberi és polgári jogok, a társadalmi kontroll és 

az össztársadalmi érdekek érvényesítését; a szolidaritás, a bajtársiasság és az együvé tarto-

zás tudatának erősítését, valamint a magas szintű és igényű közös tevékenység szervezését.  

 Szervezeti keretbe összefogja azokat a köztiszteletben álló személyiségeket, civil szerve-

zeteket, önkormányzatokat, oktatási, tudományos és kulturális intézményeket, gazdasági 

szervezeteket, akik és amelyek a tagság ügyének markáns támogatói és képviselői. 

Gazdasági tevékenység: 

A Szövetség annak érdekében, hogy céljai megvalósításának gazdasági feltételeit bizto-

sítsa, a célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenysé-

get is folytathat, amely azonban nem lehet a Szövetség főtevékenysége. Az ilyen tevékeny-

ség végzéséből származó bevétel nem haladhatja meg az éves összbevétel 60 százalékát. 

Politikai tevékenység: 

 A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt és tőlük nem fogad el (közvetlen politikai tevékenység: a párt 

érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő 

jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az 

Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe tör-

ténő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése). 



 4 

2. A Szövetség céljai megvalósítása során – főtevékenysége – a lakosság, különösen a hon-

védségi, és rendvédelmi igényjogosultak érdekeinek érvényesítése érdekében együttműkö-

dik valamennyi, a szervezet céljait elfogadó szervezettel és intézménnyel (Tevékenységek 

Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere továbbiakban: TEAOR: 9499). 

3. A Szövetség fenti céljait az alábbi tevékenységeivel valósítja meg: 

-  kulturális-, ismeretterjesztő- és szakmai rendezvényekkel és tanulmányutak szervezé-

sével, lebonyolításával vagy támogatásával, ismeretterjesztő kiadványok és más isme-

rethordozók (film, audio vagy videokazetta) kiadásával vagy kiadásának támogatásá-

val (TEÁOR 5819, 5814, 5920, 9103);  

- pályázatok kiírásával, kutatási, kulturális örökség megóvó (hagyományápoló) progra-

mok támogatásával, ösztöndíjak és díjak adományozásával, továbbá működési terüle-

tén belül helyi csoportok, munkacsoportok, a szervezet keretén belül tagozatok, szek-

ciók létrehozásával, értekezletek, találkozók szervezésével; 

- a gyermekek és az ifjúság honismereti, hazafias nevelését és ismeretterjesztését segítő 

összejövetelek, oktatások, rendezvények, táborok szervezésével, lebonyolításával, fi-

nanszírozásával, támogatásával; továbbá a hazafias felvilágosítást és nevelést szolgáló 

öntevékeny, önsegítő kapcsolati formák, a fenti programokat alkalmazó és támogató 

helyi közösségek kialakításában való közreműködéssel, e közösségek esetenkénti 

anyagi eszközökkel való támogatásával (TEÁOR 8559); 

- a honvédelem, rendvédelem és hazafias nevelés témakörének tanulmányozására pá-

lyázatokat ír ki, ösztöndíjat adományoz, tanulmányutakat szervez, kutatói programo-

kat finanszíroz (TEÁOR 7929); 

- A Szövetség tagjaitól származó önkéntesen szolgáltatott adatok alapján, valamint a 

rájuk vonatkozó döntésekről (jogszabályokról és egyéb szabályozókról) információs 

hálózatot hoz létre és üzemeltet;  

- a honvédelem és rendvédelem mind szélesebb megismertetése érdekében kapcsolatot 

tart az Szövetségen kívüli szakemberekkel, magánszemélyekkel, állami, önkormány-

zati és civil szervezetekkel, valamint alapítványokkal; elősegíti a közvélemény formá-

lását a sajtóval történő rendszeres kapcsolattartással; 

- lehetőséget biztosít a honvédségi, és rendvédelmi nyugállományúak szabadidős tevé-

kenységének hasznos eltöltéséhez, aktívan részt vállal az elhunyt tagok hozzátartozó-

ival való kapcsolattartásban, megteremti a kapcsolatot a volt szolgálati hely és a hoz-

zátartozók között, gondozza az elhunytak katonai sírjait, felméri, támogatja és közre-

működik a segélyezésben (TEÁOR 8899).  

4. A célkitűzések megvalósítása érdekében – országos szinten – koordinálja a tagszervezetek, 

régiók és tagszövetségek tevékenységét, a jelen alapszabály által meghatározott körben 

képviseli a tagszervezeteket. A Szövetség – tagszervezetei érdekében, a nyilvánosság esz-

közeit is felhasználva – felszólalással, bejelentéssel és tiltakozással élhet. 

5. A Szövetség önkéntes alapon szövetségre léphet, együttműködhet a céljával rokon tevé-

kenységet folytató hazai és nemzetközi szervezetekkel, továbbá képviselőket delegálhat 

azok rendezvényeire, szervezeteibe. 
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II. FEJEZET 

A tagokra vonatkozó rendelkezések 

3. § 

A Szövetség tagjai 

1. Tagsági kategóriák: 

- alap tagszervezetek, tagszövetségek és egyéb bajtársi közösségek (a továbbiakban: alap 

tagszervezetek), 

- pártoló tagszervezetek, és tagszövetségek (a továbbiakban: pártoló tagszervezetek), 

- tiszteletbeli tagszervezetek és tagszövetségek (a továbbiakban: tiszteletbeli tagok), 

 a továbbiakban együtt, kategóriától függetlenül: tagok. 

2. A Szövetség alap tagszervezete lehet minden olyan civil szervezet (alapítványok kivételé-

vel), amelynek tagjait hivatásuk, jogszabályon alapuló kötelezettségük, társadalmi tevé-

kenységük összeköti a haza védelmével és szervezetüket erre való tekintettel hozták létre.  

3. Pártoló tagszervezet lehet bármely civil szervezet, amelynek alapvető – illetve társadalmi 

– tevékenysége összefügg a Szövetség célkitűzéseivel és kész azokat támogatólak elősegí-

teni. 

4. Tiszteletbeli taggá az a jogi személy választható, aki az alapszabályzatban foglalt célok 

megvalósítását tekintélyével, tevékenységével jelentős mértékben elősegítette, vagy ahhoz 

hathatós segítséget nyújt. 

5. A Szövetségnek nem lehet tagja olyan szervezet, amelynek tagját az emberiség ellen elkö-

vetett bűncselekményért elítéltek. 

4. § 

A tagsági viszony keletkezése 

1. A szövetségi tagsági viszony a Szövetséghez való csatlakozással keletkezhet. 

2. A csatlakozási és felvételi eljárás:  

- A Szövetséghez alap tagszervezetként csatlakozni kívánó szervezet a szándékról köz-

gyűlési/taggyűlési (a tagszervezetek döntéshozó szerve a továbbiakban: közgyűlés) 

határozatot hoz, amelyet – szövetség és egyesület esetén – alapszabályával és bírósági 

bejegyzésével együtt megküld a Szövetség elnökségének. Ezzel egyidejűleg nyilatko-

zik arról, hogy a Szövetség céljait, alapszabályát és a tagokat terhelő kötelezettségeket 

elfogadja. A felvételről az elnökség előterjesztése alapján a Szövetség küldöttgyűlése 

egyszerű szótöbbséggel dönt.  

- A pártoló tagszervezetként csatlakozni kívánó szervezet szándékáról – szervezeti és 

működési jellegétől függően, működési alapokmányainak megfelelően – az irányító 

szerve (testülete) vagy (egyszemélyi irányítás esetén) vezetője dönt. Ezzel egyidejűleg 

nyilatkozik arról, hogy a Szövetséget miként kívánja támogatni (forma és mérték). 

Felvételéről – a döntésről szóló jegyzőkönyv (okmány), illetve a hozzá csatolt alap-

szabály alapján – az elnökség előterjesztése alapján a Szövetség küldöttgyűlése egy-

szerű szótöbbséggel dönt.  

- A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet az a külföldi vagy magyar szervezet, amely mun-

kásságával, szakmai, erkölcsi súlyával elősegíti a szervezeti cél megvalósítását. A tisz-

teletbeli tagként történő felvétel ügyében – a felvenni kívánt jogi személlyel történt 

előzetes egyeztetés után – a Szövetség küldöttgyűlése (a szervezet valamely rendes-, 

ünnepi és rendkívüli gyűlésén), az elnökség javaslatára, a jelenlévő tagság egyszerű 

többségi határozatával dönt. A tiszteletbeli tagok tagságát oklevél tanúsítja.  



 6 

3. A küldöttgyűlésnek a tag felvételét elutasító döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

5. § 

A tagsági viszony megszüntetése 

1. A tagsági viszony megszűnik  

- kilépéssel (lemondás) 

- kizárással  

- az érintett tagszervezet megszűnésével,  

- a Szövetség feloszlásával 

2. A Szövetség tagszervezetei saját taggyűlésük, a pártoló tagszervezetek pedig vezető és irá-

nyító szerveik, testületük, határozata alapján kiléphetnek a Szövetségből. 

3. A tagsági viszony megszűnésére vonatkozó eljárás:  

- Ha a tag tagságáról lemond, a kilépési szándékát írásban közölnie kell. Alap tagszer-

vezet esetén a közgyűlési jegyzőkönyvet és a határozatot; pártoló tagszervezet esetén 

a döntést hozó szerv (személy) határozatát mellékelve a Szövetség elnökének kell a 

kilépési nyilatkozatot megküldeni. A tagsági viszony megszűnése a nyilatkozat Szö-

vetség részéről történő átvételének napjával hatályos, a tagságról való lemondás a ta-

got a Szövetséggel szemben ez időpontban fennálló vagyoni kötelezettség teljesítése 

alól nem mentesíti. 

- Kizárható az a tag, amely a Szövetség alapszabályzatának előírásait megsérti, vagy 

azokat nem tartja be. Tagdíjhátralék nem fizetése miatt, a tag akkor zárható ki, ha az 

elnökség a nem fizető tagot írásban, igazolható módon felhívta a tagdíjhátralék meg-

fizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. A pártoló tag akkor zárható ki, 

ha a vállalt kötelezettségének nem tett eleget és azt az elnökség megkeresésére sem 

teljesítette. A kizárást a Szövetség vezető szervei és tagsági viszonyban lévő szerve-

zetei egyaránt kezdeményezhetik. A javaslatot az elnökségnek kell benyújtani, amely 

a kizárási kezdeményezés indokainak megvizsgálására intézkedik. A kizárásról az el-

nökség előterjesztése alapján a küldöttgyűlés az érintett tagszervezet – képviselője ál-

tal előadott – védekezése (véleménye) figyelembe vételével dönt. A védekezés (véle-

mény) írásban is előterjeszthető. Ha tagszervezet a küldöttgyűlésen magát nem képvi-

selteti, és a javasolt kizárására előzetesen írásban sem reagál, kizárását nem ellenző 

álláspontja vélelmezhető. A küldöttgyűlés határozatát a tagszervezettel közölni kell. A 

küldöttgyűlés kizáró határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. 

- A kilépési és kizárási eljárás során tisztázni kell a Szövetség és az érintett szervezet 

kölcsönösen fennálló pénzügyi és anyagi kötelezettségeinek helyzetét. Az ügyben 

döntést a Szövetség küldöttgyűlése hoz. A határozat 30 napon belül bíróság előtt meg-

támadható. A tartozás és egyéb anyagi természetű kötelezettség megfizetésének, il-

letve teljesítésének kikényszerítése – megegyezés hiányában – bíróság útján történhet. 

4. A tagot a tagnyilvántartásból és a tagdíjnyilvántartásból törölni kell a tagsági jogviszony 

megszűnése esetén.  

5. Tiszteletbeli tagság megszűnik a cím visszavonásával, melyről az elnökség előterjesztése 

alapján a küldöttgyűlés dönt.  

6. § 

A tagok jogai 

1. Valamennyi alap tagszervezet joga, hogy: 
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- részt vegyen a Szövetség munkájában, az alapszabály célkitűzéseinek megvalósításá-

ban, ezek érdekében a Szövetségtől országos szintű koordinációt, anyagi és erkölcsi 

támogatást, valamint eljárást igényeljen; 

- mind a Szövetség, mind a saját célkitűzései érdekében kezdeményezzen; véleményét, 

észrevételeit és javaslatait szóban vagy írásban megtegye; azokra a Szövetség illetékes 

szerveitől 30 napon belül választ kapjon; 

- a Szövetséget, illetőleg a tagokat érintő valamennyi a küldöttgyűlés hatáskörébe utalt 

kérdésben – ha döntést igényel, akkor azt megelőzően – tájékoztatást kapjon; 

- a Szövetség egészének és vezető szerveinek működésével, célkitűzésének, terveinek 

megvalósításával és anyagi-pénzügyi helyzetével összefüggésben az illetékes szervek-

hez és tisztségviselőkhöz kérdést intézzen és azokról 30 napon belül érdemi választ 

kapjon; 

- részt vegyen a Szövetség által kiírt pályázatokon, a Szövetség szolgáltatásait és esz-

közeit igénybe vegye; 

- a Szövetség közbelépését, védelmét kérje azokban az esetekben, amikor jogsérelem, 

megalapozatlan vádak vagy hátrányok érik. A Szövetség vezető testületei a tagszerve-

zetek és azok tagjai érdekében kötelesek eljárni; 

- a képviselője útján részt vegyen az alapszabály szerinti módon a különböző szintű ve-

zetők megválasztásában.  

2. Az alap tagszervezetek képviselőik, illetőleg küldötteik útján szavazati joggal vesznek 

részt a Szövetség döntéseinek kialakításában; ha valamelyik tagszervezet képviselője ki-

sebbségben marad, joga van véleményének fenntartására és megjelenítésére. 

3. A tiszteletbeli és pártoló tagok jogosultak a Szövetség tevékenységében a rendezvényein 

és testületi ülésein képviselőik útján tanácskozási joggal részt venni, azonban ott szavazati 

joggal nem rendelkeznek. Jogosultak a Szövetséget – az elnökség felkérésére – ünnepi ren-

dezvényeken és megemlékezéseken megjelenésükkel képviselni.  

7. § 

A tagok kötelességei 

1. Az alap tagszervezetek kötelesek: 

- az alapszabályzatban foglalt célkitűzéseket előmozdítani és előírásait megtartani; 

- a Szövetség választott testületei és a küldöttgyűlés ajánlásainak, állásfoglalásainak 

végrehajtását támogatni, a küldöttgyűlés és az elnökség határozatait – a vélemény 

fenntartása mellett is – betartani.  

- a Szövetség tagjaival jó kapcsolatot kialakítani; velük egyetértés esetén szolidaritást 

vállalni, őket erkölcsi támogatásban részesíteni; kezdeményezéseiket az egyesület ve-

zető testületeiben napirendre tűzni és döntésre a megfelelő fórumok elé terjeszteni; 

- a Szövetség fenntartási és működési költségeihez a Szövetség küldöttgyűlése által 

meghatározott tagdíj megfizetésével hozzájárulni. Ezen felül – önkéntes elhatározás 

alapján – a Szövetséget más módon is támogathatják. 

2. A pártoló tagszervezetek kötelesek: 

- az alapszabály reájuk vonatkozó rendelkezéseit betartani; 

- a Szövetség és a pártoló tag által kötött szerződésben meghatározott vagyoni hozzájá-

rulást teljesíteni, illetőleg a szerződésben vállalt támogatásnak eleget tenni. Önkéntes 

alapon a Szövetséget más módon is támogathatják. 
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3. A tiszteletbeli tagok a Szövetséget erkölcsi és társadalmi támogatásban részesítik, őket tag-

díjfizetési kötelezettség nem terheli, azonban a Szövetséget önkéntes alapon anyagilag is 

támogathatják. 

 

III. FEJEZET 

A Szövetség szervezeti felépítése 

8. § 

A szervezeti rend 

1. A Szövetség az 1.§ 11. pontban meghatározott alapelveknek megfelelően, széles nyilvá-

nosság előtt működik. 

2. A Szövetség vezető szerveit (elnökség, felügyelő bizottság) nyílt, vagy külön döntés alap-

ján titkos szavazással választja.  

3. A szövetség szervezeti felépítése  

- döntéshozó szerve a küldöttgyűlés (tagonként 1 fő és az elnökség), 

- ügyvezető szerve az elnökség, mely a küldöttgyűlés által választott 5 fős operatív el-

nökségből, illetve – a tisztségüknél fogva elnökségi tag – régióvezetőkből, tagszövet-

ségi elnökökből áll (az elnökség munkáját a BEOSZ Tanácsadó Testülete, a Szövetség 

ügyvivői és jogi képviselője segítik), 

- ellenőrző szerve a 3-5 tagú Felügyelő Bizottság, 

- tagjai: a régiókba tömörült tagegyesületek, a tagszövetségek, a pártoló és tiszteletbeli 

tagok. 

4. A Szövetség vezető szerveibe választható a Szövetség valamely alap tagszervezetének 

nagykorú, büntetlen előéletű, magyar állampolgár tagja, aki megfelel a Ptk. vezető tiszt-

ségviselővel szembeni követelményekre és kizáró okokra vonatkozó rendelkezéseinek, és 

a Szövetség célkitűzéseinek és alapszabályának elfogadásán túl vállalja az azok képvisele-

tével járó tevékenységet is. 

5. A vezető szervek tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. 

9. § 

A küldöttgyűlés 

1. A Szövetség a tagok közössége, legfelsőbb, döntéshozó szerve a küldöttgyűlés.  

2. A küldöttgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A küldöttgyűlést akkor is össze 

kell hívni, ha azt a tagszervezetek egytizede, vagy a Felügyelő Bizottság – a 17.§. 5. pont 

szerint – kezdeményezi.  

3. A küldöttgyűlés a Szövetség székhelyétől eltérő helyen is megtartható. 

4. A küldöttgyűlésre az írásbeli meghívót az elnök (koordinációs elnökhelyettes) aláírásával 

(vagy s.k. jelöléssel) – a rendezvény időpontja előtt legalább 30 nappal, a napirendi pontok 

és a helyszín feltűntetésével – kézbesíteni kell. A meghívás elektronikus úton is végrehajt-

ható. 

5. A küldöttgyűlést a tagszervezetek közgyűlésen megválasztott küldöttei (tagszervezeten-

ként egy fő) és az elnökség alkotja. Szavazati joggal rendelkeznek: az alap tagszervezetek 

küldöttei és az elnökség, tanácskozási joggal vesznek részt: a pártoló és tiszteletbeli tag-
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szervezetek küldöttei. Tanácskozási jogú résztvevői a küldöttgyűlésnek a Felügyelő Bi-

zottság, az ügyvivők, a Tanácsadó Testület képviselői, a Szövetség jogi képviselője, és a 

meghívottak. 

6. A levezető elnök (elnökök), a szavazat számlálók, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő sze-

mélyét a küldöttgyűlés nyílt szavazással választja meg, melyre a Szövetség elnöke tesz 

javaslatot. 

7. A küldöttgyűlés határozatképessége, döntési rendje: 

- a küldöttgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – akkor határozatképes, ha azon a sza-

vazati joggal rendelkező küldöttek több mint fele részt vesz, döntéseit a jelenlevő kül-

döttek – az Alapszabály vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű 

szótöbbségével, nyílt szavazással hozza, kivéve, ha a küldöttgyűlés titkos szavazásról 

dönt; 

- ha a küldöttgyűlés nem határozatképes, az eredeti időponttól számítottan 30 perccel 

később megismételt küldöttgyűlést lehet tartani, mely a résztvevők számától függetle-

nül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt küldött-

gyűlés időpontját és helyét az eredeti küldöttgyűlés meghívója tartalmazza. A megis-

mételt küldöttgyűlésen kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tár-

gyalhatók meg. 

8. A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörében dönt: 

- az alapszabály elfogadásáról, illetve módosításáról, mely döntéshez a jelenlévő tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges,  

- dönt a Szövetség gazdálkodási rendjét meghatározó dokumentumok elfogadásáról és 

módosításáról;  

- a Szövetség tagjai sorába történő felvételről, a kizárásról;  

- az operatív elnökség (elnök, koordinációs-, gazdasági-, szervezési-, alapfeladati elnök-

helyettes - a továbbiakban elnökhelyettesek) megválasztásáról, a régióvezetők és tag-

szövetségi elnökök elnökségi tag funkcióban történő megerősítéséről, a Felügyelő Bi-

zottság tagjainak (elnök, tagok) és a BEOSZ Tanácsadó Testülete vezetésének (elnök, 

elnökhelyettes, titkár) megválasztásáról. A tisztségekre a jelölés nyíltan, a választás a 

küldöttgyűlés döntése szerint nyíltan vagy titkosan történik. Egy választási ciklus négy 

évre szól. A ciklus alatt kieső tag (eredeti ciklus végéig történő) pótlásáról az elnökség 

javaslatára a soron következő küldöttgyűlés határoz; 

- a Szövetség éves beszámolójának, a beszámoló közhasznúsági mellékletének, elfoga-

dásáról, valamint a Szövetség következő évi költségvetéséről és munkatervéről. az 

éves tagdíj mértékéről és fizetés módjáról;  

- a Tanácsadó Testület és a Felügyelő Bizottság éves beszámolóinak elfogadásáról,  

- a Szövetség, más civil szervezettel való egyesüléséről, valamely szövetséghez történő 

csatlakozásáról vagy annak megszüntetéséről;  

- a Szövetség belső szervezeti felépítésének meghatározásáról, ide értve a régiók, régió-

csoportok kialakítását; 

- a Szövetség céljainak megváltoztatásáról, a Szövetség feloszlásáról, mely döntéshez a 

szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 

szükséges; 

- végelszámolás esetén a végelszámoló személyéről és végelszámolási jelentés elfoga-

dásáról,  
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- a szövetségi tagsággal kapcsolatban felmerülő kifogásokról, a Szövetség vezető testü-

letei, valamint a Felügyelő Bizottság közötti vitás kérdésekről; továbbá az egyesületi 

szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről  

- az arra érdemes tagegyesületi tag részére tiszteletbeli címek adományozásáról és visz-

szavonásáról;  

- mindazokban a kérdésekben, amelyeket hatáskörébe von. 

9. A küldöttgyűlés által hozott határozat az érvényes szavazást követően a levezető elnök által 

kihirdetésre kerül. A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek mellékletét ké-

pezik a meghívó, az írásban beterjesztett anyagok és a jelenléti ív. A küldöttgyűlés határo-

zatait a határozatok könyvébe be kell vezetni, illetve a Szövetség honlapján nyilvánosságra 

kell hozni.  

 

10. § 

Az elnökség 

1. A Szövetség ügyvezető szerve, amely szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. 

2. Az elnökség összetétele: elnök, elnökhelyettesek (operatív elnökség, mely két ülés között 

az elnökség teljes jog- és hatáskörével rendelkezik), régióvezetők, tagszövetségi elnökök. 

3. A Szövetség megválasztott tisztségviselői (operatív elnökség) 

- A Szövetség elnöke 

  név: Hazuga Károly  

  lakhely: 2030 Érd, Petőfi Sándor utca 30  

 - A Szövetség koordinációs elnökhelyettese 

 név: Esküdt Lajos 

 lakhely: 2000 Szentendre, Rózsa köz 3/5 I./4. 

- A Szövetség elnökhelyettese 

 név:Kopasz Jenő  

lakhely: 1118 Budapest, Gombócz Zoltán utca 9/B  

-  A Szövetség elnökhelyettese 

 név: Sztanó Zsuzsanna  

lakhely: 1203 Budapest, Bíró Mihály utca 16 III/20 

- A Szövetség elnökhelyettese 

 név: Vilner Péter  

lakhely: 2500 Esztergom, Széchy Dénes utca 29 

4. Az elnökség jogköre és hatásköre 

- szervezi és előkészíti a küldöttgyűlés napirendjét, üléseit és saját feladatait, rendezvé-

nyeit.  

- a küldöttgyűlés döntései, valamint éves tervei szerint – a célkitűzéseknek megfelelően 

– szervezi és intézi a Szövetség tevékenységét; a tagok érdekvédelmével összefüggő 

karitatív, szociálpolitikai feladatokat; a gazdasági-pénzügyi és adminisztrációs ügye-

ket; a tagfelvételekkel és a tagnyilvántartásokkal, együttműködéssel kapcsolatos teen-

dőket; 

- állást foglal az azonnali döntést igénylő kérdésekben;  

- ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a küldöttgyűlés rábíz; 

- a feladatok elvégzésére állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre; 

- igényli és segíti a BEOSZ Tanácsadó Testületének munkáját; 
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- alapítvány létrehozása, alapítványhoz való csatlakozás; 

- előkészíti a régiók, régióközpontok kialakításának rendjét és előterjeszti a küldöttgyű-

lésnek döntéshozatalra; 

- szerződéseket köt a Szövetség nevében; 

- a különböző civil szervezetekbe képviselőket delegálhat és visszahívhat, valamint be-

számoltathatja őket.  

- dönt befektetésekről; 

- döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály nem utal a 

küldöttgyűlés, illetve a Felügyelő Bizottság hatáskörébe, illetve azon ügyekben, ame-

lyeket jogszabály és az alapszabály kifejezetten az ügyintéző képviseleti szerv hatás-

körébe utal. 

5. Az elnökség feladata: 

- gondoskodik a küldöttgyűlés határozatainak a végrehajtásáról; 

- gazdálkodik a költségvetés keretein belül, megállapodásokat köt, javaslatokat tesz, ál-

lásfoglalásokat tesz közzé; 

- végzi a napi munkával kapcsolatos feladatokat; 

- szervezi az éves munkatervben meghatározott célkitűzések megvalósítását; 

- munkakapcsolatokat épít és tart fenn az önkormányzatokkal-, állami-, munkahelyi- és 

civil szervezetekkel; 

- vezeti a tagnyilvántartást, a határozatok nyilvántartását, és biztosítja az érdekeltek szá-

mára történő betekintést; 

- a küldöttgyűlés előkészítése és szabályszerű összehívásának biztosítása; 

- előkészíti és döntésre előterjeszti a tagfelvételi és kizárási ügyeket; 

- éves beszámoló és mellékleteinek készítése; 

- éves költségvetési terv készítése valamint munkaterv összeállítása; 

- a Szövetség tevékenységének irányítása, működőképességének fenntartása, jog és 

alapszabályszerű működés biztosítása, a tisztségviselők munkájának összehangolása; 

- dönt a pályázatok kiírásáról és odaítéléséről, azok megvalósítását felügyeli és ellen-

őrzi; 

- dönt a tagsági viszony minden jubileumi évfordulóját elérő tag munkája alapján tör-

ténő elismeréséről;  

- jóváhagyja az elnökség SZMSZ-ét; 

- dönt a Szövetség által javasolt elismerésre jogosult személyek előterjesztéséről; 

- a Szövetség számviteli politikáját elkészíti és döntésre előterjeszti; 

- konferenciák, tanfolyamok, régióvezetői értekezletek szervezése; 

6. Az elnökség üléseit – a küldöttgyűlés által jóváhagyott – éves munkaterv alapján tartja, 

ülései nyilvánosak, ahol a megjelent nem elnökségi tagok tanácskozási joggal vehetnek 

részt. Az ülések időpontját közzé kell tenni, a meghívó telefonon és elektronikus levél for-

mában is továbbítható. 

7. Személyi ügyek (elismerési, ajándékozási, kitüntetési javaslatok) fegyelmi kérdések, stb. 

esetén az elnök zárt ülést rendelhet el. 
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8. Két elnökségi ülés közötti időszakban az operatív elnökség gyakorolja az elnökség jogkörét 

és ellátja az aktuális feladatokat, melyről a következő elnökségi ülésen köteles beszámolni. 

9. Az elnökség és az operatív elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen az elnökség és az 

operatív elnökség tagjainak több mint fele részt vesz. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozza meg, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget 

ír elő. Az elnökségi, operatív elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az 

üléseken esetenként választott (vagy felkért) jegyzőkönyvvezető vezet és két jelenlévő tag 

hitelesít. A jegyzőkönyv jelenléti ívvel alátámasztva tartalmazza az elnökség megjelent 

tagjainak létszámát, (a tanácskozási joggal résztvevőket), a szavazatok pontos, számszerű 

arányát, (a tanácskozási joggal résztvevőket), a szavazatok pontos számszerű arányát, (a 

döntést ellenzők és tartózkodók személyét), az ülésen történtek menetét, a hozott határo-

zatokat, döntéseket, azok pontos tartalmát és hatályát. 

10. Az elnök jogköre és feladata:  

- ellátja a Szövetség teljes körű képviseletét; 

- irányítja és szervezi az elnökség munkáját, felelős az elnökségi ülések előkészítéséért, 

vezeti az üléseket; 

- kapcsolatot tart az állami szervezetekkel; 

- részt vesz a tagegyesületek közgyűlésein, illetve egyéb rendezvényein; 

- felel a Szövetség gazdálkodásáért; 

- felel a Szövetség nyilvántartásaiért, és adatkezeléséért; 

- koordinálja a Szövetség kommunikációs tevékenységét; 

- az elnökség jóváhagyásával munkáltatói jogkört gyakorol a munkavállalók felett; 

- koordinálja a régióvezetők és a tagszövetségek vezetőinek munkáját;  

- a küldöttgyűlésen beterjeszti az elnökség beszámolóját; 

- a Szövetség kiadványainak felelős kiadója. 

11. A koordinációs elnökhelyettes helyettesíti az elnököt és akadályoztatása esetén eljár annak 

jogkörében.  

12. 1  

13. Az elnökhelyettesek, az elnökségi tagok az egyes szakterületeken folyó munka önálló vég-

zői, szervezői. Hatáskörüket, feladataikat és felelősségüket az SZMSZ rögzíti. 

14. A Szövetség képviseletére az elnök és a koordinációs elnökhelyettes önállóan jogosult.  

Az elnökhelyettesek csak az elnök, illetve a koordinációs elnökhelyettes együttes akadá-

lyoztatása esetén, írásbeli meghatalmazásuk alapján képviselhetik a Szövetséget a megha-

talmazás szerint. A képviselet előbbi rendje a bankszámla feletti rendelkezésre is irány-

adó. 

11. § 

Az Elnökség tevékenységét segítők 

1. Az elnökség szakmai munkájának segítői az ügyvivők, akiket feladatok vagy szakterületek 

ellátásra az elnökség kér fel. Az ügyvivők az elnökségi ülések és szövetségi rendezvények 

tanácskozási jogú meghívottjai. 

2. A Szövetség jogi képviselője feladatát az elnökségtől kapott megbízás alapján látja el. A 

jogi képviseletet ellátó személy a Szövetség képviseletében bíróságok és más hatóságok 

 
1 Törölve. 
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előtt peres és peren kívüli eljárásokban jogosult fellépni, okiratot szerkeszt, továbbá az 

elnökségi ülések és szövetségi rendezvények tanácskozási jogú meghívottja. 

3. A Szövetség munkavállalói – pénzügyi, adminisztratív – szakemberei a feladataikat mun-

kaköri leírás szerint végzik. 

4. A küldöttgyűlés által adományozott tiszteletbeli cím viselője tapasztalatait és kapcsolatait 

felhasználva segíti a Szövetség céljainak elérését, a kapcsolatok építését, támogatók, ado-

mányozók megnyerését. A Szövetség rendezvényein felkérésre elnököl, részvétele tanács-

kozási jogú. A Szövetség elnökségének felkérésére ünnepi rendezvényeken megemlékezé-

seken képviselheti az Szövetséget.  

12. § 

A régiók 

1. A régiók a Szövetség középszintű szervei.  

2. A tagok tevékenységének hatékonyabb koordinációja, a kapcsolatok és a kommunikáció 

egyszerűsítése érdekében – a tagok földrajzi és a katonai igazgatás területi elhelyezkedé-

sére figyelemmel – régiók és régióközpontok alakíthatók, amelyekbe a tagegyesületek be-

oszthatók, erről az elnökség javaslatára a küldöttgyűlés határoz. 

3. A régióvezetőt a régióba tartozó tagegyesületek elnökei nyílt szavazással, egyszerű szó-

többséggel választják meg a Szövetség választási ciklusára. A régióvezetés tisztségviselőit 

pedig a régióvezető javaslatára nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel a régióba tartozó 

tagegyesületek elnökei választják meg a Szövetség választási ciklusára. 

4. A régióvezető feladata a régióba tartozó tagszervezetek régiós, és a Szövetség által szerve-

zett országos rendezvényekre (feladatokra) való felkészítésében közreműködni, a tagszer-

vezetek tevékenységét összehangolni, a Szövetség elnöksége és a régiók közötti kölcsönös 

információáramlást elősegíteni, a tagegyesületek szövetségi kötelezettséginek teljesítését 

figyelemmel kísérni.  

5. A régió önálló jogi személyként is működhet, amennyiben a régióhoz tartozó tagegyesüle-

tek azt megszavazzák. A régió működése nem lehet ellentétes a Szövetség alapszabályával. 

Az önálló jogi személyiségű régió tagszervezeteinek tagdíjfizetési rendjére az általános 

szabályok vonatkozónak. 

6. A régiók működtetéséhez szükséges támogatást az elnökség költségvetési tervében neve-

sítve a küldöttgyűlés fogadja el. 

7. A régiók működéséhez a Szövetség a tagdíj befizetések terhére támogatást nyújt, mely a 

taglétszám, illetve a szervezetek száma arányában és területi elhelyezkedésének figye-

lembe vételével megállapított alaptámogatásból, valamint a tervezett feladatokhoz nyújtott 

céltámogatásból áll.  

8. A régióvezetők – tisztségüknél fogva – tagjai a Szövetség elnökségének, akik az elnökségi 

üléseken beszámoltathatók a végzett tevékenységről és a gazdálkodásukról. 

13. § 

A tagszövetségek 

1. A Szövetség alapszabályát elfogadó, önálló jogi személyiségű tagszövetségek a Szövetség 

sajátos tagjai.  

2. A tagszövetségek tagdíjat az alapszabály szerint – a küldöttgyűlés által elfogadott mérték-

ben – kötelesek fizetni. Jogaik és kötelességeik megegyeznek az általános szabályokkal. 
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3. A tagszövetségek tagszervezetei nem kerülnek besorolásra a Szövetség középszintű szer-

veibe, a régiókba. 

4. A tagszövetségek részére a Szövetség a tagdíj befizetések terhére támogatást nyújt, mely a 

taglétszám, illetve a szervezetek száma arányában és területi elhelyezkedésének figye-

lembe vételével megállapított alaptámogatásból, valamint a tervezett feladatokhoz nyújtott 

céltámogatásból áll. A tagszövetségek részére nyújtott támogatást az elnökség költségve-

tési tervében nevesítve a küldöttgyűlés fogadja el. 

5. A tagszövetségek elnökei – tisztségüknél fogva – tagjai a Szövetség elnökségének, akik az 

elnökségi üléseken beszámoltathatók a végzett tevékenységről és a gazdálkodásukról. 

14. § 

A tagozatok 

1. A Szövetségben az azonos érdeklődésű, a hasonló érdekképviseletet igénylő, vagy bármi-

lyen más szempontból szorosabb összefogást vállaló tagszervezetek, csoportok és szekciók 

tevékenységének segítésére tagozatok működhetnek. A tagozatok elnökei a BEOSZ Ta-

nácsadó Testületének tagjai. 

2. A tagozatok általános feladatait, ügyrendjét, támogatásuk módját az elnökség hagyja jóvá. 

Konkrét terveket saját maguk számára, évente készítenek. 

15. § 

A bizottságok 

1. Az elnökség egyes feladatok elvégzésére bizottságokat alakíthat, melyek állandó és ideig-

lenes jellegűek lehetnek. 

2. A bizottságok megalakítása, feladatuk meghatározása, vezetőik kijelölése az elnökség fel-

adata.  

16. § 

A BEOSZ Tanácsadó Testülete 

1. A Szövetség elnökségének munkáját a Tanácsadó Testület (a továbbiakban: TT) segíti, 

melynek elnökét, elnökhelyettesét és titkárát a küldöttgyűlés választja meg, a tagjait pedig 

a Szövetség elnöksége kéri fel. 

2. A TT tagjai sorába, a Szövetség feladatkörébe tartozó kérdésekben jártas szaktekintélyeket 

a Szövetség elnöksége szükség esetén bevonhat. Erről a következő küldöttgyűlésen beszá-

mol.  

3. A TT feladatát és működését a Szövetség elnöksége javaslata alapján önmaga határozza 

meg. 

4. A TT elnöke, illetve képviselője a Szövetség vezető testületeinek ülésén tanácskozási jog-

gal vesz részt. 

5. A TT munkafeltételeit a Szövetség elnöksége biztosítja. 

17. § 

A BEOSZ Felügyelő Bizottsága 

1. A küldöttgyűlés az elnökség megválasztásával egy időben Felügyelő Bizottságot (a továb-

biakban: FB) választ, meghatározza annak létszámát és megválasztja elnökét. 

2. Nem lehet az FB elnöke és tagja: 
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- aki az elnökség tagja; 

- aki Szövetségnél e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munka-

viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; 

- aki a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség által tagjának a tagsági 

jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti 

juttatást –, illetve 

- aki a fent meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

3. Az FB hatásköre: 

- felügyeli és ellenőrzi a szövetség működését és gazdálkodását; 

- véleményezi az éves beszámolót és annak mellékléteit, valamint a Szövetség más szer-

vezetekkel megkötendő megállapodásainak és szerződéseinek tervezeteit; 

- véleményezi a döntéshozó szerv elé kerülő előterjesztéseket, és az ezzel kapcsolatos 

álláspontját ismerteti, 

- terve szerint ellenőrzi az elnökség gazdálkodását, erről az elnökségnek azonnal, a kül-

döttgyűlésnek évente jelentést tesz; 

- tevékenységével összefüggésben az egyesületek tagjai közül bárkitől felvilágosítást 

kérhet, iratokba betekinthet; a bizottságok ülésein részt vehet. 

4. Az FB köteles a küldöttgyűlést vagy az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kez-

deményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  

- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyéb-

ként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy követ-

kezményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv dön-

tését teszi szükségessé; 

- valamely rendellenes működés vagy szabálytalanság kapcsán a vezető tisztségviselők 

felelősségét megalapozó tény merült fel. 

5. Amennyiben az FB indítványára a küldöttgyűlés vagy az elnökség részéről – harminc na-

pon belül - nem történik intézkedés, a bizottság jogosult a küldöttgyűlés vagy az elnökség 

összehívására. 

6. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézke-

déseket a 4. és 5. pontban foglaltak végrehajtása ellenére nem teszi meg, az FB köteles 

haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

7. Az FB elnöke, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vesz a Szövetség vezető testü-

leteinek ülésein és a küldöttgyűléseken. 

8. Az FB munkarendjét saját maga határozza meg, határozatait a jelenlévők szótöbbségével 

hozza.  

9. Az FB munkafeltételeit a Szövetség elnöksége biztosítja.  

10. Az FB megválasztott elnöke és tagjai:  

-  
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IV. FEJEZET 

A Szövetség gazdálkodása 

18. § 

A Szövetség gazdálkodása 

1. A Szövetség ezen okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önál-

lóan gazdálkodik. A cél megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat, 

azonban ezzel nem veszélyeztetheti az alapcél szerinti tevékenységet, valamint ebből szár-

mazó bevétele éves összbevételének 60%-át nem haladhatja meg.  

A szövetség tartozásaiért saját, teljes vagyonával felel, a Szövetség tagjai – a tagdíjmegfi-

zetésén túl – a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

Szövetség csak olyan módon vállalhat anyagi kötelezettséget, vehet fel hitelt, amely nem 

veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenysége ellátását és működésének fenntartását. 

A Szövetség által okozott kár, továbbá a Szövetségnek okozott kár megtérítésére vonatko-

zóan a polgári jog szabályai érvényesülnek.  

A Szövetség éves költségvetési tervét a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek 

beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányren-

delet alapján a készített beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően készíti el. Éves költ-

ségvetését úgy tervezi meg, hogy kiadásai és bevételi egyensúlyban legyenek.  

2. A Szövetség pénzügyi alapja (bevételei):  

- a tagok által fizetett szövetségi tagdíj;  

- gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;  

- költségvetési támogatás:  

- az egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás különösen pályázat útján,  

- az Európai Unió strukturális alapjaiból illetve a kohéziós alapból származó, a költ-

ségvetésből jutatott támogatás,  

- az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól nemzetközi szervezettől szár-

mazó támogatás,  

- a személyi jövedelemadó meghatározott részének (1%) az adózó rendelkezése sze-

rint kiutalt összege,  

- az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szer-

zett bevétel költségvetési támogatás;  

- más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 

- a fentieken kívüli egyéb bevétel.  

3. A Szövetség költségei, ráfordításai (kiadásai): 

- az alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

- gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatáshoz) kapcsolódó költségek; 

- a Szövetség működési költségei (ide értve az adminisztráció költségeit és az egyéb 

felmerült közvetett költségeket) valamint a több tevékenységhez használt immateriális 

javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 

- a fentiek alá nem tartozó egyéb költségek; 

- a tagszervezetek részére elszámolási kötelezettséggel átadott pénzeszköz; 

- meghatározott célra felhasználható adomány. 



 17 

4. Szövetség célszerinti és gazdasági vállalkozási tevékenységének költségeit az évi összes 

árbevételének, bevételének arányában évente meg kell osztani.  

5. A Szövetség a civil szervezetekre vonatkozó törvény alapján annak megtartásával és az 

elvárható nyilvánosság biztosításával adománygyűjtést végezhet, más anyagi támogatáso-

kat is elfogadhat. 

6. A Szövetség vagyonának kezelését, gazdálkodását, a könyvvezetést, bevallási és adatszol-

gáltatási kötelezettségét a számvitelre, a civil szervezetek gazdálkodó tevékenységére vo-

natkozó és az egyéb kötelezettségekre vonatkozó hatályos jogszabályok alkalmazásával 

végzi.  

7. A Szövetség a törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének a Szövetség hon-

lapján tesz eleget.  

8. A Szövetség a törvényi kereteken belül - a közgyűlés által elfogadott Számviteli politiká-

ban meghatározottak szerinti - egyedi szabályozást alkalmaz.  

 

V. FEJEZET 

Egyéb rendelkezések 

19. § 

A Szövetség megszűnése 

1. A Szövetség jogutódlással vagy jogutód nélküli megszűnéséről a küldöttgyűlés határozz. 

A Szövetség egyesülésére, szétválására, átalakulására vonalozóan a Ptk. vonatkozó rendel-

kezéseit kell megfelelően alkalmazni.  

2. A Szövetség Magyar Honvédséghez kötődő társadalmi szervezet, ezért jogutód nélküli 

megszűnése estén, a honvédség idősgondozási körébe tartozó tagok adatait tartalmazó ira-

tokat, levéltári megőrzésre, valamint a katonai hagyományápolással gyűjtött, tárolt és ké-

szített iratokat, fényképeket és tárgyakat, múzeumi megőrzésre a HM Hadtörténeti Intézet 

és Múzeum részére kell átadni. 

3. Jogutód nélküli megszűnés esetén a vagyoni kötelezettségi eljárás, vagy teljesítés illetve 

követelés kiegyenlítését és a tételes pénzügyi elszámolást követően fennmaradó vagyont a 

„Bajtársainkért” Alapítvány, közhasznú szervezet részére kell átadni. Ennek végrehajtásá-

ról az illetékes nyilvántartó bíróság vagy törvényszék a Szövetség törlését kimondó hatá-

rozatában rendelkezik. 

4. A vezető tisztségviselők felelősségére vonatkozóan a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni.  

5. Az egyesület jogvitában érintett jogi személyek megállapodása a tagsági jogviszonyból, 

továbbá az Szövetség és a tagszövetségek egymás közti jogviszonyból eredő és keletkezett 

jogviták rendezésére eljáró bíróságként a Szövetség székhelye szerinti Fővárosi Bíróságot, 

jelöli meg. 

20. § 

Záró rendelkezés 

1. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, a Civil tör-

vény, valamint a közhasznú szervezetek tevékenységét szabályozó egyéb jogszabályok 

előírásai az irányadók. 
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2. Az alapszabály módosításait és egységes szerkezetű szövegét a Szövetség küldöttgyűlése 

2020. július hó 15. napán, (a Ptk. 3:1–3:48. §-ai, valamint a 3:63–3:87. §-ai szerint) meg-

tárgyalta, és elfogadta a 9./2020.(07.15).KGY számú határozattal. 

 

Budapest, 2020. július 15. napján.  

 

 

……………………………….. 

(Hazuga Károly elnök) 

BEOSZ elnöke 

 
 

A Fővárosi Törvényszék a beterjesztett alapszabályt a 2020. október hó 05. napján kiadott 

13.Pk.62.072/1990/38. számú végzésével, 2020. július 15-ei hatállyal jóváhagyta. Az alap-

szabály hatálybalépésével egyidejűleg a 2014. november 19-én elfogadott alapszabály ha-

tályát veszti.  

 


