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I. FEJEZET

A Szövetség neve, székhelye, célja és működési alapelvei

1. §

Általános rendelkezések

1. A Szövetség neve: Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (rövidítve: BEOSZ), a 
továbbiakban Szövetség.

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.  Bejegyezte  a  Fővárosi  Bíróság  a 
6.Pk.62072/1. számon, és a 1612. sorszám alatt nyilvántartásba vette.

4. A  Szövetség  az  alapító  szervezetek  által  –  tevékenységük  és  érdekeik  országos 
koordinációjára  és  képviseletére,  támogatásuk  megszervezésére  –  létrehozott 
közérdekű társadalmi szervezet. Az alapítást követően az Alapszabályzat értelmében 
további  szervezetek  léphetnek  be  a  Szövetségbe,  illetve  a  meglévő  tagszervezetek 
megszüntethetik tagsági viszonyukat.

5. A  közös  tevékenység  elvi  alapja  és  gyakorlata  a  civil  társadalmi,  a  hon-  és 
rendvédelmi érdekek védelmére épül.

A Szövetség működésének alapelvei:

• önkéntesség,
• egyenjogúság,
• függetlenség,
• pártsemlegesség,
• demokratikus önkormányzatiság,
• szolidaritás,
• nyilvánosság,
• a cél érdekében szervezett közös tevékenység.

6. A Szövetség jogi személy.

7. A Szövetség jelvénye: köralakú, a középmezőben nemzetiszínű kokárda; előtte fekvő, 
nyitott  könyv,  átlósan  elhelyezett  karddal,  a  köriratban  „A  HAZA  MINDEN 
ELŐTT” – BEOSZ felirattal.
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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  országos  szintű  érdekvédelmét,  az  alapvető  emberi  és  polgári  jogok,  a 
társadalmi  kontroll  és  az  össztársadalmi  érdekek  érvényesítését;  a  szolidaritás,  a 
bajtársiasság és az együvétartozás  tudatának erősítését;  valamint  a magas szintű és 
igényű közös tevékenység szervezését. 

2. A célkitűzés érdekében – országos szinten – koordinálja a tagszervezetek, régiók és 
tagszövetségek  tevékenységét,  a  jelen  Alapszabályzat  által  meghatározott  körben 
képviseli a tagszervezeteket. A Szövetség – tagszervezetei érdekében, a nyilvánosság 
eszközeit is felhasználva – felszólalással, bejelentéssel és tiltakozással élhet.

3. Támogatja a tagszervezetek szociálpolitikai tevékenységét, koordinálja és összegyűjti 
az ezzel kapcsolatos adatokat, amelyeket – igény szerint – szolgáltatásként bocsát az 
illetékes szervek rendelkezésére.

4. Egyeztető fóruma a tagszervezetek által közvetített érdekeknek, többségi állásfoglalás 
esetén  képviseli  azt  az  államhatalmi  –  igazgatási,  illetve  politikai  –  és  társadalmi 
szervezeteknél.

II. FEJEZET

3. §

A Szövetség tagjai

1. Tagsági kategóriák:
• alap tagszervezetek, tagszövetségek és egyéb bajtársi közösségek (a továbbiakban: 

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

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

tagok),
a továbbiakban együtt, kategóriától függetlenül: tagok.

2. A Szövetség tagszervezete lehet minden olyan szervezet, amelynek tagjait hivatásuk, 
jogszabályon  alapuló  kötelezettségük,  társadalmi  tevékenységük  összeköt  a  haza 
védelmével és szervezetüket erre való tekintettel hozták létre.

3. Pártoló tagszervezet lehet bármely szervezet, amelynek alapvető – illetve társadalmi – 
tevékenysége  összefügg  a  Szövetség  célkitűzéseivel  és  kész  azokat  támogatólag 
elősegíteni.

4. Tiszteletbeli  taggá  az  a  jogi  és  természetes  személy  választható,  aki  az 
alapszabályzatban foglalt célok megvalósítását tekintélyével, tevékenységével jelentős 
mértékben elősegítette, vagy ahhoz hathatós segítséget nyújt.
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5. A Szövetségnek nem lehet tagja olyan szervezet, amelynek tagját az emberiség ellen 
elkövetett bűncselekményért elitéltek.

4. §

A tagsági viszony keletkezése

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

2. A csatlakozási és felvételi eljárás: A Szövetséghez tagszervezetként csatlakozni kívánó 
szervezet  a  szándékról  közgyűlési  határozatot  hoz,  amelyet  alapszabályával  együtt 
megküld a Szövetség elnökségének. A felvételről a Szövetség választmánya egyszerű 
szótöbbséggel dönt.

3. 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. Felvételéről – a 
döntésről szóló jegyzőkönyv (okmány), illetve a hozzá csatolt alapszabályzat alapján – 
a Szövetség választmánya egyszerű szótöbbséggel dönt.

4. A tiszteletbeli tagként történő felvétel ügyében – a felvenni kívánt jogi és természetes 
személlyel  történt  előzetes  egyeztetés  után – a választmány egyszerű szótöbbséggel 
dönt.

5. §

A tagsági viszony megszüntetése

1. A tagsági viszony megszűnik:

• kiválással,
• kizárással,
• az érintett szervezet megszűnésével,
• a Szövetség feloszlásával.

2. A Szövetség tagszervezetei saját közgyűlésük, a pártoló tagszervezetek pedig vezető és 
irányító  szerveik,  testületük,  egyszemélyi  vezetőjük határozata alapján kiválhatnak a 
Szövetségből.

A kilépési határozatot (a jegyzőkönyv megküldésével) a Szövetség elnökségének kell 
benyújtani, amely azt tudomásul veszi. A kilépés a közgyűlés időpontjától hatályos.

3. Kizárható az a tag,  amely a  Szövetség alapszabályzatának előírásait  megsérti,  vagy 
azokat nem tartja be. A kizárást a Szövetség vezető szervei és tagsági viszonyban lévő 
szervezetei egyaránt kezdeményezhetik. A javaslatot az elnökségnek kell benyújtani, 
amely a kizárási kezdeményezés indokainak megvizsgálására intézkedik. A kizárásról a 
választmány dönt.

4. A kiválási és kizárási eljárás során kell tisztázni a Szövetség és az érintett szervezet 
kölcsönösen  fennálló  pénzügyi  és  anyagi  kötelezettségeinek  helyzetét.  Az  ügyben 
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döntést  a  Szövetség  választmánya  –  a  kiválás,  illetve  kizárás  alatt  lévő  szervezet 
képviselőjének részvételével és jelenlétében – hoz. A határozat 30 napon belül bíróság 
előtt  megtámadható.  A  tartozás  és  egyéb  anyagi  természetű  kötelezettség 
megfizetésének, illetve teljesítésének kikényszerítése bíróság útján történik.

III. FEJEZET

A tagok jogai és kötelességei

6. §

A tagok jogai

1. Valamennyi tagszervezet joga, hogy:

a) részt  vegyen  a  Szövetség  munkájában,  az  Alapszabályzat  célkitűzéseinek 
megvalósításában,  ezek  érdekében  a  Szövetségtől  országos  szintű  koordinációt, 
anyagi és erkölcsi támogatást, valamint eljárást igényeljen;

b) mind  a  Szövetség,  mind  a  saját  célkitűzései  érdekében  kezdeményezzen; 
véleményét,  észrevételeit  és javaslatait  szóban vagy írásban megtegye;  azokra a 
Szövetség illetékes szerveitől választ kapjon;

c) a  Szövetséget,  illetőleg  a  tagokat  érintő  valamennyi  kérdésben  –  ha  döntést 
igényel, akkor azt megelőzően – tájékoztatást kapjon;

d) a  Szövetség  egészének  és  vezető  szerveinek  működésével,  célkitűzésének, 
terveinek  megvalósításával  és  anyagi-pénzügyi  helyzetével  összefüggésben  az 
illetékes szervekhez és tisztviselőkhöz kérdést intézzen és azokra érdemi választ 
kapjon;

e) a Szövetség szolgáltatásait és eszközeit igénybe vegye, részt vegyen a Szövetség 
által kiírt pályázatokon;

f) a  Szövetség  védelmét  és  közbelépését  kérje  minden  olyan  esetben,  amikor 
jogsérelem,  megalapozatlan  vádak  vagy  hátrányok  érik.  A  Szövetség  vezető 
testületei a tagszervezetek érdekében kötelesek eljárni.

2. A  tagszervezetek  egy-egy  teljes  jogú  képviselőt  delegálnak  a  Szövetség 
választmányába. 

3. A tagszervezetek képviselőik, illetőleg küldötteik útján szavazati joggal vesznek részt a 
Szövetség  döntéseinek  kialakításában;  ha  valamelyik  tagszervezet  képviselője 
kisebbségben marad, joga van véleményének fenntartására és megjelenítésére, azonban 
a többségi ajánláshoz való viszonyulás kérdéseiben saját szervezete dönt.

4. A pártoló tagszervezetek:

a) egy-egy képviselőt delegálhatnak a Szövetség választmányába, akik – a személyi 
kérdések és a pártoló tagsági díj megállapítása kivételével – tanácskozási joggal 
vesznek rész annak munkájában;

b) szavazati joggal vesznek részt a pártoló tagsági díj megállapításában.
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5. A  tiszteletbeli  tagok  a  Szövetség  vezető  szerveinek  munkájában  meghívottként, 
tanácskozási joggal vesznek részt.

7. §

A tagok kötelességei

1. A tagszervezetek kötelesek:

a) az alapszabályzatban foglalt célkitűzéseket előmozdítani és előírásait megtartani;

b) a Szövetség választott testületei és a küldöttgyűlés ajánlásainak, állásfoglalásainak 
végrehajtását támogatni, egyéb esetekben a 6. § 3. bekezdés szerint eljárni;

c) A  Szövetség  tagjaival  jó  kapcsolatot  kialakítani;  velük  egyetértés  esetén 
szolidaritást vállalni, őket erkölcsi támogatásban részesíteni; kezdeményezéseiket 
az  egyesület  vezető  testületeiben  napirendre  tűzni  és  döntésre  a  megfelelő 
fórumok elé terjeszteni;

d) A Szövetség fenntartási  és működési  költségeihez – a Szövetség választmánya 
által meghatározott – tagdíjfizetéssel hozzájárulni, esetleg – önkéntes elhatározás 
alapján – a Szövetséget más módon is anyagilag támogatni.

2. A pártoló tagszervezetek kötelesek:

a) az Alapszabályzat reájuk vonatkozó rendelkezéseit betartani;

b) a  Szövetség  éves  költségvetésében  meghatározott  pártoló  tagsági  díjat  a 
Szövetséghez rendszeresen befizetni, illetőleg a Szövetséggel kötött szerződésnek 
eleget tenni, esetleg önkéntes alapon a Szövetséget más módon is támogatni.

3. A tiszteletbeli tagok a Szövetséget erkölcsi és társadalmi támogatásban részesítik. A 
Szövetséget önkéntes alapon anyagilag is támogathatják.

IV. FEJEZET

A Szövetség vezető szervei

8. §

A küldöttgyűlés

1. A Szövetség a tagok közössége, legfelsőbb szerve a küldöttgyűlés. A levezető elnök 
(elnökök)  személyét  a  küldöttgyűlés  nyílt  szavazással  választja  meg,  melyre  a 
Szövetség elnöke tesz javaslatot.

2. A  küldöttgyűlést  választási  ciklusonként  legalább  egyszer  össze  kell  hívni.  A 
küldöttgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a tagszervezetek egyharmada – az ok és 
a cél megjelölésével – kezdeményezi. 

3. A küldöttgyűlést a tagszervezetek küldöttei és az elnökség alkotja. A küldöttek számát 
a választmány határozza meg. 
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4. A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabályzat, valamint a gazdálkodási rend megállapítása és módosítása;

b) a  Szövetség  belső  szervezeti  felépítésének  meghatározása,  ide  értve  a  régiók 
kialakítását, továbbá az elnökség, az Ellenőrző Bizottság és a Tanácsadó Testület 
megválasztása; 

c) a  Választmány,  a  Tanácsadó Testület  és  az  Ellenőrző  Bizottság  beszámolóinak 
elfogadása;

d) a  Szövetség  más  társadalmi  szervezettel  való  egyesülésének,  valamely 
szövetséghez történő csatlakozásának kimondása;

e) a Szövetség feloszlásának kimondása;

f) a  szövetségi  tagsággal  kapcsolatban  felmerülő  kifogások,  a  Szövetség  vezető 
testületei, valamint az Ellenőrző Bizottság közötti vitás kérdések elbírálása;

g) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket hatáskörébe von.

5. A  küldöttgyűlés  a  tagszervezetek  tagjai  közül  elnököt,  ügyvezető  elnököt  és 
alelnököket  választ,  akik  a  Szövetség törvényes  képviselői.  A régióvezetőkkel  és  a 
tagszövetségek  képviselőivel  együttesen  képezik  a  Szövetség  elnökségét.  A 
küldöttgyűlés tiszteletbeli elnököket is választhat. Az elnökség feladatait Szervezeti és 
Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) kell szabályozni;

9. §

A választmány

1. A  Szövetség  közbeeső  szerve  a  választmány,  amely  szükség  szerint,  de  legalább 
évenként ülést tart.

2. A választmányt valamennyi tag teljes jogú képviselője és az elnökség alkotja.

3. A választmány hatásköre:

a) előkészíti és összehívja a küldöttgyűlést;

b) állásfoglalást alakít ki a Szövetség és tagjai célkitűzéseivel összefüggő társadalom- 
és biztonságpolitikai kérdésekben;

c) a küldöttgyűlések között irányítja a Szövetség munkáját, és dönt mindazokban a 
kérdésekben, amelyek nem tartoznak a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe;

d) évente beszámoltatja az elnökséget;

e) elfogadja a Szövetség éves programját;

f) meghatározza a tagok hozzájárulását a közös költségekhez;

g) választási ciklusonként beszámol tevékenységéről a küldöttgyűlésnek;

h) dönt a tagfelvételi ügyekben, a tagsági viszony megszüntetése eseteiben, valamint 
az elnökségi tagok időközi pótlásában, 

i) jóváhagyja  az  elnökség  által  a  természetes  és  jogi  személyekkel  kötött 
szerződéseket;
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j) a  küldöttgyűlés  törvénysértő  határozatát  30  napon  belül  bíróság  előtt 
megtámadhatja;

k) végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a küldöttgyűlés megbízza.

10. §

Az elnökség

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

2. Az elnökség jogköre:

a) szervezi és előkészíti a választmány, valamint a küldöttgyűlés napirendjét, üléseit 
és saját feladatait, rendezvényeit. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel 
hozza meg, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt;

b) a  küldöttgyűlés  és  a  választmány  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  ügyeket;  a  tagfelvételekkel  és  a 
tagnyilvántartásokkal, együttműködéssel kapcsolatos teendőket;

c) állást  foglal  az  azonnali  döntést  igénylő  kérdésekben,  amelyekről  köteles  a 
választmánynak beszámolni és jóváhagyását megszerezni;

d) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a küldöttgyűlés vagy a választmány rábíz;

e) a feladatok elvégzésére állandó vagy ideiglenes bizottságot hozhat létre;

f) jóváhagyja az elnökség SZMSZ-ét,

g) igényli és segíti a Tanácsadó Testület munkáját,

h) beszámoltatja az általa létrehozott Alapítvány Kuratóriumát;

i) szerződéseket köt a Szövetség nevében.

3. A) Az elnök jogköre:

a) irányítja és szervezi az elnökség munkáját;

b) elnököl a választmány ülésén és a küldöttgyűlésen;

c) ellátja a Szövetség teljes körű képviseletét;

d) felügyeli és ellenőrzi az elnökség gazdálkodását;

e) az elnökség jóváhagyásával munkáltatói jogkört gyakorol a munkavállalók felett.

B) A tiszteletbeli elnök feladata a Szövetség érdekében a széleskörű kapcsolatépítés, 
támogatók, adományozók szerzése. A Szövetség rendezvényein elnökölhet, részvétele 
tanácskozási jogú.

4. Az ügyvezető elnök segíti az elnök munkáját.  Az elnök akadályoztatása esetén eljár 
annak jogkörében. Koordinálja a bizottságok munkáját.
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5. Az alelnökök – a számukra az SZMSZ-ben meghatározott területen – segítik az elnök, 
és  az  ügyvezető  elnök  munkáját,  szakterületüknek  megfelelően  helyettesítik  őket, 
ilyenkor eljárnak az ő jogköreikben.

6. A) A  Szövetség  képviseletére  az  elnök  és  az  ügyvezető  elnök  egy  személyben 
önállóan,  illetve megbízásuk alapján – szakterületüknek megfelelően – az alelnökök 
jogosultak.  A képviselők  rendelkeznek  az  elnökség  számlája  felett  is,  az  elnök,  az 
ügyvezető elnök, illetve az alelnökök egyike együttesen írnak alá.

B) Az elnökség és a Szövetség jogi képviselője, nem választott tisztség, feladatát az 
elnöktől kapott megbízás alapján látja el.

Jogosult  az  elnökség  és  a  Szövetség  nevében,  képviseletében  bíróságok  és  más 
hatóságok  előtt  peres  és  peren  kívüli  eljárásokban  fellépni.  Okiratot  szerkeszt, 
kiadmányoz, ellenjegyez. Feladatait részletesen az SZMSZ rögzíti

Az  elnökségi  ülések  és  szövetségi  rendezvények  tanácskozási  jogú,  állandó 
meghívottja.

7. Az  ügyvezető  elnök  és  az  alelnökök  az  egyes  szakterületeken  folyó  munka  önálló 
végzői, szervezői. Hatáskörüket, feladataikat és felelősségüket az SZMSZ rögzíti.

8. A Szövetség központi irodájának munkatársai az elnökség pénzügyi és adminisztratív 
szakemberei. Feladataikat a munkaköri leírás szerint végzik.

10/A. §

A régiók

1. A  tagok  tevékenységének  hatékonyabb  koordinációja,  a  kapcsolatok  és  a 
kommunikáció  egyszerűsítése  érdekében  –  a  tagok  földrajzi  elhelyezkedésére 
figyelemmel – régiók és régióközpontok alakíthatók,  amelyekbe a tagegyesületek és 
tagszövetségek – egyetértésükkel – beoszthatók.

2. A régióvezetőt  és  a  tisztségviselőket  a  régióba  tartozó  tagszervezetek  elnökei  nyílt 
szavazással választják meg a választási ciklusra.

3. A régióvezető feladata  a régióba tartozó tagszervezetek régiós, és a Szövetség által 
szervezett országos rendezvényekre (feladatokra) való felkészítésében közreműködni, a 
tagszervezetek tevékenységét összehangolni, a Szövetség elnöksége és a régiók közötti 
kölcsönös információáramlást elősegíteni.

4. A régióvezetők – tisztségüknél fogva – tagjai a Szövetség elnökségének.

5. A régiók és a régióközpontok kialakítására és a tagegyesületek beosztására vonatkozó 
javaslattétel a Szövetség elnökségének feladata. A régiók megalakítása, megerősítése a 
küldöttgyűlés hatásköre.

6. A  régió  önálló  jogi  személyként  is  működhet,  amennyiben  a  régióhoz  tartozó 
tagegyesületek  2/3-a  azt  megszavazza.  A  régió  működése  nem  lehet  ellentétes  a 
Szövetség alapszabályával.
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11. §

A tagozatok

1. A  Szövetségben  az  azonos  érdeklődésű,  a  hasonló  érdekképviseletet  igénylő,  vagy 
bármilyen más szempontból szorosabb összefogást vállaló tagszervezetek, csoportok és 
szekciók tevékenységének segítésére tagozatok működhetnek. A tagozatok elnökei a 
Tanácsadó Testület tagjai.

2. A tagozatok általános feladatait,  ügyrendjét, támogatásuk módját az elnökség hagyja 
jóvá. Konkrét terveket saját maguk számára, évente készítenek.

12. §

A bizottságok

1. Az elnökség egyes feladatok elvégzésére bizottságokat alakíthat,  melyek állandó és 
ideiglenes jellegűek lehetnek.

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

12/A. §

A Tanácsadó Testület

1. A Szövetség elnökségének munkáját a Tanácsadó Testület segíti, melynek elnökét és 
tagjait az elnökség javaslata alapján a küldöttgyűlés választja meg.

2. A Tanácsadó Testület  tagjai  sorába,  a  Szövetség  feladatkörébe  tartozó  kérdésekben 
jártas  szaktekintélyeket  az  elnökség  szükség  esetén  bevonhat.  Erről  a  következő 
küldöttgyűlésen beszámol. 

3. A Tanácsadó Testület feladatát és működését a Szövetség elnöksége javaslata alapján 
önmaga határozza meg.

4. A  Tanácsadó  Testület  elnöke,  illetve  képviselője  a  Szövetség  vezető  testületeinek 
ülésén tanácskozási joggal vesz részt.

5. A Tanácsadó Testület munkafeltételeit a Szövetség elnöksége biztosítja.

13.§

Az Ellenőrző Bizottság

1. A  küldöttgyűlés  az  elnökség  megválasztásával  egy  időben  Ellenőrző  Bizottságot 
választ, meghatározza annak létszámát és megválasztja elnökét.

2. Az Ellenőrző Bizottságba az elnökség és a választmány tagjai nem választhatók.

3. Az Ellenőrző Bizottság hatásköre:
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a) felügyeli  és  ellenőrzi  a  szövetségi  Alapszabályzat  betartását.  Ezen  jogkörében 
vizsgálatot  kezdeményezhet  az  Alapszabályzat  megsértésével  kapcsolatban; 
álláspontját, véleményét a választmány és a küldöttgyűlés elé terjesztheti, amelyek 
azt megtárgyalni kötelesek.
A  küldöttgyűlés  vagy  a  választmány  törvénysértő  határozatát  –  a  tudomására 
jutástól számított 30 napon belül – bíróság előtt megtámadhatja;

b) véleményezi az éves beszámolót;

c) terve szerint ellenőrzi az elnökség gazdálkodását, erről az elnökségnek azonnal, a 
választmánynak évente jelentést tesz; az esetleges szabálytalanságokra felhívja a 
választmány vagy a küldöttgyűlés figyelmét; a gazdálkodási fegyelem megsértése 
esetén vizsgálatot kezdeményezhet;

d) tevékenységével kapcsolatban az egyesületek tagjai közül bárkitől felvilágosítást 
kérhet, iratokba betekinthet; a választmány és más bizottságok ülésein részt vehet;

4. Az Ellenőrző  Bizottság  elnöke,  illetve  képviselője  tanácskozási  joggal  részt  vesz  a 
Szövetség vezető testületeinek ülésein és a küldöttgyűléseken. 

5. Az Ellenőrző Bizottság munkarendjét saját maga határozza meg.

6. Az Ellenőrző Bizottság munkafeltételeit a Szövetség elnöksége biztosítja.

14. §

A szavazás és határozatképesség

1. A  Szövetség  szervei  (a  küldöttgyűlés,  a  választmány,  az  elnökség)  döntéseiket 
általában nyíltan, többségi szavazással hozzák. A határozatképességhez a tagok 50%-
ának  és  még  egy  tagnak  a  jelenléte  szükséges.  Ha  határozatképtelenség  áll  elő,  a 
megismételt  rendezvény  az  eredeti  napirendben  szereplő  ügyekben  a  jelenlévők 
számától függetlenül határozatképes.

2. Az  Alapszabályzat  megállapításához,  módosításához,  a  Szövetség  más  társadalmi 
szervezettel való egyesüléséhez, más szövetséghez való csatlakozáshoz és kiváláshoz, a 
Szövetség  önfeloszlatásának  kimondásához,  tagszervezet  kizárásához  a  jelenlévő 
küldöttek  2/3-ának  szavazata  szükséges,  feltéve,  hogy  a  részvételre  (döntésre) 
jogosultaknak legalább a 2/3-a jelen van.

3. Vezető szervekbe történő jelölés nyíltan, a választás nyíltan, vagy titkosan történik.

V. FEJEZET

15. §

A Szövetség gazdálkodása

1. A Szövetség pénzügyi alapja a tagok által fizetett szövetségi tagdíjból, valamint egyéb 
bevételekből tevődik össze.
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A  Szövetség  a  vonatkozó  törvények  megtartásával  és  az  egyesületektől  elvárható 
nyilvánosság biztosításával különböző anyagi támogatásokat is elfogadhat.

2. A Szövetség a tagszervezetek támogatására elkülönített pénzügyi alapokat hozhat létre.

3. A  Szövetség  vagyonának  kezelését,  gazdálkodását  s  erre  vonatkozó  számvitelét  a 
társadalmi  szervezetek  gazdálkodó  tevékenységére  vonatkozó  jogszabályok 
alkalmazásával végzi.

16. §

Együttműködési kapcsolatok

1. A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége függetlenségét és szervezeti önállóságát 
megőrizve  kíván  együttműködni  az  állami,  katonai  és  rendvédelmi szervekkel,  a 
társadalmi szervezetekkel, valamint a nyilvános fórumokkal és mozgalmakkal.

2. A Szövetség a katonai hagyományok ápolása, a hadtudományok fejlődése és az Euró-
Atlanti  integráció  elősegítése  céljából  –  elsősorban  az  európai  országok  hasonló 
szervezeteivel – nemzetközi kapcsolatokat működtet.

17. §

Záró rendelkezés

Az  Alapszabályzat  módosításait  és  egységes  szerkezetű  szövegét  a  Szövetség 
közgyűlése 2008. május 06-án elfogadta.

Budapest, 2008. június 01.

Az Alapszabály hitelességét igazolom! Ellenjegyzem!

(Fekete István nyá. ezredes) (Sipos Géza nyá. ezredes)
hitelesítő elnök

(Nagy Istvánné nyá. törzsszászlós)
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