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I. FEJEZET

A sziivttség ÍcYe' szék|lclye' céljl ós m|jkl'désillap.|vci

1.S.

ÁftaÉnos r€ud€|k4ések

A szdvetség íeV. BrÍáJs Egyesijletek orszígos szöletsége /róvidítve:
BEosz' a továbbiatban szövctség,

A szölerség s2ékbelye: ME Kerepes' úú Tbjektum. 1087' Budapest' Kerepesi út
29/b.

A szivelség a tagszervezetek által tevékenységiik és éIdckcik oszágos
kooIdinációján és kepviseletéle létrehozjtt közérdekij társadalni s2eryezel

A ]ózös tevókenysóg cIli alapja és gyakorlata a cjvil Lársldálmi és honvéd€lni
éÍdekck védc|mórc épu|'
A szóvetség múködésének alapelvei:

. Ecyenjocúsác'

l Demokrati k us ön korm á nyzatisác'

. A cél érdekében szeRezett közijs tevékenység

A szövetség jogi személy'

Jelvényc: A jelvénye k.JrakliÍ' Á kózépúezóben nemzetiszínú kokárda] clóttc
köÚy!, átlósJn elhelyezett kÚddal és a kóri|atbln ,,A HAzÁ MINDEN
ELOTT" - BEOSZ feliratal.

2 .S .

A szó9ctség célki(űzésoi és ftl.dltai

l' A szövelség táno8atja a |rualiság cszmé|yére épüló' a nemzet érdekeit szolgáló
honvédelem 0gyét; blvállaIja r szóvetséBbe tijnórüh szcrvczctck és üok
ugianrak orzágos sznrtú órdckvédclnét' az a|apvetó enrberiés Polgárijogok, a
iáIsada|mi kontrcl|!és az össztálsadalnj érdekek érvényesülését' a szolid[ilás. a
bajtársia$ág és & együvétadols fudatának €rósítését. lalamint a nragas szinlú
és igényü kiJzös tevékenység szeNezését,

ÍFsdq megviIdués d|ogadnaBEosz2004'05.22 {i (uldT(gyü|ésü!
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A célkitijzés érdekéb€n - oBzágos szinten - koordilráÜa a tagszoryezetek
tevék€nységét' a j € len Alapszabály álul me8báárczoÍ }öfb€n képviscli o
tágszerv*teker' A szövelsé8 - t!8szc.vezet€i é.dekébeí' a íyil!ánossá8
eszközei1 is felhagoálv! - f.lszólalfusal' bejelcntésel és tilla}ozással ólhel.

Támo8atj. a tagszÜvczetcl szociálpolilikai tcvekeny9.gél' kTordinóÜa és
i's*gyújti a €ul kaPsolatG f.lméÉsi és más infomációs a&tokat'
arclye*e( - igény szÜiot - szolgóltatfukónt b@sát u ill€léks szcrvcl

E$/e4etó fóÚa . ragszwez€tek ú|ra| kózvelílett érd€keloelr. 6bbségi
állásfoglalís 6eén tépviscli ut @ á]lamh nlmi - igegatísi. ill€tv€ poliÚrd .
és úBaddni szÚvezeÉknél'

II. FEIEZET

! . ! .

A szóveíséB bgjai

l' Tagságj k'teeóÍiál:

. Álap.lacszfuZtek' és T.gszÖv.tsé8é*'

. PáíoIó lagszdv*t.k' é5 Ta8szóveBé8ek'

. Tiszl.|elbeli taaoL bcszorvez. rck és Ta8Jórctség€k'

2. A szövct$$ek alap. és pádoló tlBja jogi genjélyisé8ge| mdelkeó szcrvczct
lehet. Tisztelelb.li rag nindjogi' Eiíd terrés*l.s szeíÉly l€het.

3' Alap.l'gszeÍveet lehe! mild.n olya. szclvczeq melynek tigjail bivrtásuk,
jo8Mabályo! alapuló kötelozcÍsé8ijk' tá^adalmi tevékenységük összekóL . hú.
vód.lmével és szervezetuker €Íc vnlo tekintettel hozták lérre'

4' PártolÓ tggszeNezet lehet báIme|y jogi szenrél'iséggel lendc|kező szervez.t'
amelyíek ahpvetó - illeive lá'sud!|ni - tcvékénység€ összeliigg a szóvctség
cé lkilúzése ivel és kész et lámogaló lae olősegIteni.

5. TiszleIctbeli 1ag8á e a jogi és LcÍmészetes senélt vól$ztható' ati uz
Atapsabályokbu fialalt célok me8valósíísál rekintélyével' tevékctrységévcl
jelr(ó6 mértekbs €ló*gített.. vary al'l'oz haüatós scgils€g€t nÉjtott.

ó. Á szöveBégoek lem |.h.t lagj! olyan szcÍvezt' uclytrek tagját ú emb€Íisé8
cllcn.lköveret búldeleloéíyén.Iité!t €k'

A mddTdlTÍ. .gység* szÓw3 .|ól.ícgN.' h.gvil.lva és clfoladla í BEosZ 2004'05'22 {i xüldrígllésdn'
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A togsáBi viszony keletk€zése

A szövetségi r.gsá8i viszTny a szijvetséglrez !a ló csatl ako7ás s al kel etkezhet.

A csatlakozási és felvére]i eljáÍás:

A szölelségbez alap lagszeÍvezetként csat]átTzni kivánó szcrvezer a szándékól
köz$űlési lrat&ozatol lroz. anclyet a|apszabál'ával egyiltt fueBküld a szövelség

Á íelvételról a sávelség váIasztfoánya egyszerű szóröbbséggel dönt.

Á páíoló bgszervezeíként csatl*ozni kívánó szcrvczct szándékí!ól szervezeli
és nrúkódési jellegélól fucgóen, múködési alapokmányaürak meefelolően - az
irányitó sz€Ne /testülete/ vagy /egysrcnél'i i!ányitás $eéI/ vezetóje dönt,
lelvételéról - a döltésról sáló jegyzőkijnyv /okfuány/' ill €tve a hozá csab|r
alapsabály alapján a szóvelség válaá,Tánya e&/szerü sálöbbséggel dijÓr'

^ tiszlclclbcli tagszerveetkénl vaey tiszleletbeli tagként töfiénó lelvétel iigyóbcn
. a felveTni kivánljogi és temészetes személly.l röfiéDi elózctes egyeztetés után
a válaszhány eeys7'c'ú szótöbbséggel dÓnt'

Á rágsági viszTÍy megsziintetése

A tagsági viszony mcgszúnik:

. ^ lacszcruezet, tacszóvetség n]cgszúnésével'

. A szöletséc feloszlásával'

A s2övelség alap.tagszeNezetei saját közgyúlésúk, a pá'toló tagszervezetek pedig
v€zet(' és nányitó s7"eNeik' lestüleliik' ecyszemélyi vezetójÚk hatá.ozata alapján
kivá|hatnak a sztvetségból.

Á kilépési halfuozatot /a jeg}zókónyv negkíldésével/ a szóvelség elnökségének
keu benyújlmi. amely azt ludonásul veszi' A kiléPés a *i'zgyülés idópontjától

Kjzárnati ú a lagszeruezot' amely a Szövetség alapszabályánlk elói.ásait
megsé.ti' vagy azokál nen tatlja be' A kizfuást a szöverség vezeti' s7.crvei ós
bgszeÍvezetei egydánt kezdemény€zhetik' A javaslaot e e|nókségnek kell
benyújtani, ancly a kizárási kezdeményezés indotainak Úegvizsgálísán
intézkedik A kizárásÍó] a választrány dijnt.

A kiválási és kizá!ási eljáiás soÍáT ke]l tisztázli és dönteni a sóvelség és a
t.gszervezet köl.sónösen |ennálló pénzügyi és anyagi tÚtozásai' lrölelereÍségei

3 .
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Á nódoíloÍ, .8ység.! $ve! .|ótÍjesde' megJilrNa És elfogadva a BEosz 2004 05'z2.{i (u|drngyü|ésén,
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A Dódosilotl .gys.Fs lzóvq .|ót.rj.sdv.' megvib|v! és .Ifogadv! ! BEosz 2004'0'.22 {i Kuldó(s/ülésén.

ügyében. Dóntést a szÓvelség váIasztnárya kiválás, illetve kizáús al.tt lévó
tagszwect képviselójéú€k .észvét€lévd és jelenlétébeD - hoz' A hgtá.ozat 30
naPon belol Blróság élÖtt ne$ámndható. A ta1ozás és egyéb dyagi temésretü
küclezclség D.gfizléséoek' ill.w. t€ljeítésénet kiké.yserílés. BÍ.óság ú!áí

ITT. FEJEZET

Á lág*í.ze!.I Jogai és kö!el6ég.i

6. S.

^ tagsz.Ív€'c&l jogai

valMdnyi tagsaveer joga hogy:

a) Éít ve€Jen a szóvet!ég mÚnkájábe' u .laFz'bá|y célkitúá*inek
m.8r/alósílÁsábaq @€k é.dekéb€Í a szóvelségtól o62á8G *i.tú
k@rdinációt' aÍyagi & €rkölcs i tá'no8atást' v.lMiít.ljá.áí i8énye|jcn;

b) mind a szóvelség' Úind a sajót célkitúz's€i éd€kébeu kedeményezzenl
véI.'Íjényét. ésa.vél.hi1 ós javmlatait szóban vá8y Ú'ósb!n ne8tegyel
ozokE a szö\eBegilleÉks %Neitól válazt kapjon'

c) a szóvetsé€, illelóleg a la8!4rczetcket ériÍtó valán€nnyi kérdésb€n ha
dóÍléí igényél akkd et mc8.lózóén iájékoztalÁsl kapjo[i.

d) a szóvelség egég'nek ':s v@tó *NeiÍek mükrdésév.l' c.|kitűzésénelq
terv.in.k megra]ósíásív.l és arya8i'péEügyi helyz.tév.I ö$zefuggésb€n
az il|etékes szeN.kbez és üsztvis.Ióknóz kérdésl inÉzen és @kra érdmi

o) a szóv.tsé8 szo]gátalásait és cszközeit jgéíybe ve8ye;

0 a szdvcl.ég véde|mí és kózb.léÉsét kérje miÍden olyan ci.tb.í' újkor
jo8s.rclm' úég.lapoadaí várlal va8y üáEányok éÍik. A sóvctgég
v*tó t6tü€téi a ra8szd€z.t .rdékéb.n köt€|€sék eljámi'

Az .laP-tagsz€N*lek e8y.cgy t.lj.s jo8ú képviseló! dele8álnak d szövetség

Az alaPts8sENezetek képviselőik' ill.tóI€g koldótteik úlján szlva'ati joggal
veszrck részla szóv.lsóg diintéscin.k kialakÍlísábanl ha va]afuIyik tagszÍveze1
képviselój. kisebbségbeí m!ród' jo8a vb lélenéíyéíek |cnít.dsára és
me8jelcníté*rc' ázotrbfu a t.jbbsé8i ajánláshoz való viszotryulás kétdéseiben saját
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4' Párto|ó tlgsz.la%tet:

a) eg.egy kéPvis€lót del€gálhahak a szövetség válszlt!ályába' aldk' a '

stnélyi kérdéak kivételév.I - lanácskÓzási .jo8gal vesznek lész onnak
müÍkájában;

b) szavd.d joggal veszlek részl a p&toló tagsá8i Ílíj m8áxlpítftábm'

1, r.
A tags'erve'et€k kötelesség€i

]. Azalap.hgsz€Nez.t.k:

a) a Álap62áM|ybd foglalt élkirúzés€ket €lónozdít6ábú' Á9 clóirísai
me$anásóban É9t veínii

b) a szövcLség válaszlott lcstoletei és a kuldTttgyűlés ajánláslinak,
állásfo8lalósaidak vég@hájtását ráhogatDi' cgyéb eset€kben a ó $' 3'
bekezdés sz€rint etjámi.

c) Á szöv.lség tags*neel.iv.l jó tapcsolaloÍ kia|a}ítani; v€lük c8y.Énes
6etén szolidarir]ást vóllalni, óke1 ükólsi túroBal'sban észesíeni;
kezdemény.lseike1 e €gyesület veze1ó testuleloibel napir€ndrc tűai és
dt'ntéyé a m.gfel€ló íófunok elé le.jesztéÚi;

d) A szdvcl!ég fcmtartásj és mii]ódósi kó|tsé8eih€z - a szrveBég
kötrsé8v.tésébcn mgbatáÍobt| - lagdÚfi.tés.l bozájá'ulni' csetleg
Tnkéntes clbat'ozás alapjóí - a szövetsége| trús módon is lnyagilag
Emogao!.

2' A póÍtoló tagszcrveretck|

a) d Álapsabály reájÜl vonatkozó rendelkézérci mc8rotásíban Íészr venlil

b) a szörcrség évés }öltsé8v.tésébén ftghaúrozott Páío|ó tágsági díjal á
szóvelsé8hcz r€nÍlseEseí beliztni, illetT|cg a szóvelsé88el kölött
szezódésnek oleget tenni, ese eg önkéntes alaPon a szóvctségct más
nódon is támogatni'

3' A tiszreterb.li tagok és ta$av.z.rck a szöve1ség.t dkó|csi és |ársadálmi
tánogíásban rémsíteni. Á szrvdsé8Et öíként6 'lspon anylgilag is
dmo8dhatját'

IV.TEJEZET

E. S.

Á kü|dÜttgyÍ|és

l' A szövelség a ta8sz€Nezetek kózóssége, legielsóbb szerve ! kűldóttgyűlés'

^ mód6itdl' .sys.!é dEg c|ótíj.s^q fr.svibw és .|fdgadw e BEosz 2004 05 2 <i Ko|döÍgyú|ésáD'



2' A küldött$'úlést vál6áási cildüsonként légalább ég'szd ös9e kell himi. A
küldöngyűlést akkor is t,$a kell hívni' ha e| u alap.tagszervezcl€k egyharnada
- @ ok é5 a cél megjelölésévol - I(€zdeményezi'

3' Á ta8s@N@etek a kijldöttB/űlésen laglétszáolk üályábÜr képviselretik
magutat' A küIdött.k gámát a vál$ztnúny határczza meg'

4' A küldÓttgyúLés Kzá!5lagos halískóIébe ta'lozik:

a) d Álapszbály' va]mint a gedálkodási rend negállapíása és ródoílfua;

b) a szóvetség behó geNezeti fclépítésén€k m€ghatározása. ü.lnókség és
Ú Ellentzó Bizotlság lagjainak negválazlisa;

c) a vá]asztjnány beszámolójának elíogadsal

d) a sóv€tsóg más társadalmi szervezerrel váIó egyesülésének' valaÚe]y
szi'vehégha történó csatl'kozáínak kjmondásai

e) saj á1 feloszl ásának kimondásal

f) a sóvetségi tagsággal kap6Óla1ban felne!üló kifogások' a szövelség
v@eió tsrületei, váleint e ElleTóÉó Bizottság közötti vitás kérdések

g) megválasztja a BEosz Tanácsádó TestüIerét'

b) dönt mi.deokba. á kérdésekbed, melyeket harfu*rrébe von'

9. !.

A vál.sztúáíy

1' A sz.ivetség közbsó sz€ne a váldztmány. @ely szükég sz.int, de legalább

2' A választrány1 valamennyi t'gszeNüel iiletv€ lagszövetség te]jes jogú
képviselője. a Égióv@tök és u elnöI6ég alkolja.

3' A válas náúy hatásköre|

a) el(ikésáti és ö$zehívja a küldöttcyúlésr;

b) állásfoglalful alakíl ki a Szövelség és tagyeNezetei célkiLűzéseivel
ösrefuggó társádalon-éskalonapolilikai kérdésokbenj

Á módosilo( eg}ségé 9övé3 .|ó'cÍjcszM' m.gvitatva é5 .|rogad% 3 BEosz 2004,o5','-c] k|dTílyú|ésétr,
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A módosibÍ' egyséls szóveg elótieYs.' megvilaÍa és elíogrdu a BEosz 2004 05'22 {i Ko|dTqyü|úsin'

c) a küldöttgyűlések között iráryíl,ja a szóvetség nuikájár é5 diint
mind@okban a kórdésekbeÍ\ amelyek ner tartTaak a kiildö$$/ű|és
kizárólagos hatáskörében;

d) éveít€ beszánokatja & elnókég€tl

e) elfogadja a sáveuég év* prTglMját;

fl megbatározza a ragszervezetek hozzáj5nlásál a kóós k(jlhógekhez]

g) vál6ztiisi ciklusonkén1bszámol 1evékenység&ól akijldiitieyűlésnek]

h) inLé' és dónr á ugfelvételi ijgyckben' a tagsági visany m€gszitnteLése
es€ieiben. valminr @ .lnöksgi lagok időkózi pótIásában,

i) jóváhagyja az elnökség áltá] a lemészeLes és jogi személyekle] kiJlött

j) a lúldöllg/úlés lrrvénysá,1ó hatáÍozatát 30 napoD belüI Bírósóg elótt

k) végrelrajlja Bi.deokal a feladatokal, aÚelyekkel a küldöttg/úlés

10. $.

Á2 €|nökség

A szijvelség operatlv vezetó szerve' amely szükég szeiint. de kgalább

A küIdóttcyúlés 1iszteletbeli elíiJköke| válásztlr.t' Á küldöttB/úlés BEosZ
tagszervezeteinek bBjai közül olnököt, ügyvezel'ó elnököt (elnókiJket)'
ale|ni'kókot. ügwivóke! választ' aKk á sziJvelség röNényes képviselói' ^
régióvezetókkel eg'dltesen képezik a szilvetség olnökségél' Az elnókség és
tisztségvi9elók feladarait szeryezeti és Múkódési szabál}zalá.baD /továbbiakban
szMsz kell szabályozni.

r) sz€Neá és elókészíti a válGztmány' valamint a küldóltgúlés
Íapnendjét' úléseit és saját feladatlit' Íendezvé.yeit' Döntéseit íyílt
szavuással, eeyszerú röbbséggel hoza he& kivéve eokat az .serckct' aho|
.jogszdbály nnúsitett többÉget ir cló, szavÚat egyenlóség eselén az elnók

b) a kü|dótlgyű|és és a választmány dóntései, valanrint év€s lervei szcrnÍ
a célkitúzéseknek ntB|elelóen szervezi és intézj a szövetséB



6.

7' d) A szövetség képvise]elére az elírk egy szenélyben ónállóan' illctle az
üg}aezetó elnök és az alelnökők ee/ike együttsen jogosultak. Á képvisclók
Íendelkeznek @ El|róksóg számlája felett is. ü elnök i'nállóan, az ilgyvezetó
elnök és az ale]nökTk egyite cgyütlesen irna} alá'

A módosítoIl cgyság* gTvog .lótrjcglvc, mcgvnalva és e]fogldva a BEosz 200'1 05 2]2 € Ko|dTttt'ü|áséE

l 0

revékenységél; a lagszeryezctek érdekvédelnével összeniggö karilati!'
szociálpolirikai feladato*ati a gazdasági pénzogyi és admjnisztrációs ügyeketj
a lágl.elvélelekkel és a tapyilváÍÚlásokkal, együthríiködéssel k.PcsoIatos

o állást foglal & azonnaIi döí1ést igédyló kédésekben' amelyekól
Io le| (s  a  \ J ]s /min 'Tá\  be"/í ro 'n i  i5  j óv jhag)á . | j I  me8 ' /eIe/n i :

d) ellátja mindeon f€ládatokat, &nelyek€t a kiildötte]r]lés vagt a

e) r felldrbl e]végzéséÍe állandó v.gy ideiglenes munkacsoponokat

0 jóváhagyja az elnökség szMsz áÍ.

g) igényliéssegí1i ! Tanácsadó Teíület nunkáját.

b) igényliés segíti a tagozatTk, illetve lbizTltságTk tevékenységél,

i) beszámoxalja ú áln]a ahpítolt Alapítvály KuatóIiumát'

a) nányí!!és szeNezi azclnökség mu.*í.ját;
b)  c |n ö |o|á  \áh"|nMn)  U|éfn es  ]  h  |dougyú|esen:
c) e||átja a szövelség leljes körű kéPvisel€léti
d) fe|ügyoli és elloDórzi @ elnókség gzdálkodásáti
e) munká]laói jogkTrt gyakoroI a titk6J és nás munka váualók felett'

B) A t'szteletbcli e|nök |eladata á szijvelség éÍdekében a slleskrrú
k.p*olatépíés' ráhogalót' adományozók s4'zése' A szövetség r €ndez!ényein
c|nótölhcl' Iégvétele lanácskozási jogú'

,Az úg/vezetó elnök segíli D elnök n!íkáját. Az elnók akadá|yoztatása csetéD
oljátannakjogköÉben' vezeti á szóvebég szervezelét, koordiíália a lagozatok és
a bjzoÍságo\ munká.ját,

Áz alelnókili - a számuka szMsz'ban meghatírozott ÉÍiiIeÉker segfuk az
elÚiJk' $ az ogyvezetó elnök muDkáját' hel'lttesíik óke! i|yenkor e|iúnrú dz ó
jogköreikben' Felelósek a ÉszükÉ szMsz.baT k'elrlt leladatok végrehajlásáá1.
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b) Áz Elnökség és a szövetség jogi képviseliije, nen YáINztotl lisztség.
J i ] 'da l á  J  e inó t ' ö ' Ldpo meeb|zN Jap.n  la t jae|

Jogosult azElnökségés aszovetség nevébeí, képviselelében biróságok és más
halóságok eIóÍ peres és peren kívü|i eljárásokban' okifutTt sze.kcsz!
kiadnányoz, ellenj€gyez'

A szövetség nevébeo oljfuva az éÍdekvédelmi tevékenység teljesítósc *trébeí
jogosull . halóságoktól. álloi' gedőági szeNekól, inLénényektóI
Ie]giljsosn;\ "dniI nJIot bclleIze!et Ie/demén)e/n|'

A jogi képviseló a szóvelség lagjai É9ére. jogs€g.ly szoleá|atot szervezhet' Á
jogikéPviseló a2 Elnökség lagjának kópviseleÉtis e|láthalja .zokban a 9olgálati
(nui] €.) viszonnyal lapcsolalos úgyekben' amelyekb€n az Elnökség és tagjai
közöLl nincs érdekelleDtét és atópliselet e]lárásához az ehiJk hozzájárult'

Az etnókségi ülések és szövetségi r €nde2vény€k ra.ácskozási jogú' ál]andó

8' Az ügyvivók ú egyes szakre{Iereken íolyó mlnká önálló vógzói.
szeNező i ' tla|áskö rüket' feladalaikat és íele lósségiiket e sz M s Z lógzíi.

9' A ti&ár M szMsz.ban is rögzitetten' a szŐvelség elnókségének döntés dókósziló'
vég.€haÍásl s4rvezó ós ügyintézó liszlségliseló.j€' á szeNezel mUDkájáMk
irántitója' Munkáj.t u elnök és u iigyv*tó elnök únnutatásai szerint vé9i'

l0' A szePezet munkatfusai e El!.jkség adminiszrtaí! Pénz.!s hunrán szake|nberci'
Ieladataikal a munkakóri lelrás szerint a ri&á. ilányitja és cllenózi'

10/a. $.

Á régiók

l' A tagszervezerek tevékenységéúek hatékonyább kfuldinációja' a kapcsolatok és a
kormunikáció e&vszerűsítése érd€kéb€n a laesz*vcetek öldmjzi
elhetyezkedésére figyelemmcl 'Égiót ós 'Égió|özporlok a].kíLhatók' amelyekbe
a tagegyesulelek - egyeLértésütkel - lreoszthátók'

2' A rógióvezeti'l' vagy vezelóségél a réeióba l.ío2ó tagsz€N€zetek elnt'kci nyilt
szavazfu sal vá]asztjík ne8'

3. A régióvezetó lhladala a Égióba taJioe tagszcÍvezelck fégiós' és a szóvelség áka]
szcÍvezett o$zágos rendezvényekÍe (l!].datTkra) laló felkészíésbcn
kómmúködni' a tagszeNezetek tevékenységér t'sszehaDgolnj' a szóvetsé8
elnóksége és a .égiók kózjtti kólcsöfts infomáció iraúlást elósegiteni'

4' A Égióvezetők _ liszhéeüknél fogva - hgjai . szövetség elnók$gén€k'

5' A égiók és d régióközPontok kiala}itásá'a ós a ugegyesulelek beosztfuára
vonatkozó j.vaí.t á sztve$ég elíökségének l'eladdtr' A régiók megalakíása.
megetós ítése a kli ldÜltB/úlés ha tásköre '

Á módosÍlo!. egyséBs szrveg dó|.rjeszlvc, ncglndv. Ús clfo8ídva r BEosz 2004 05 22 ei K0ldói!ryúlésé|,
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Á r.go'l|ok

1. A sáv€rségb€n e azoíos érdeklódésú' a h.ionlÓ érdcklépviseletet igény|ó' qgy
báÍmilyen nás szemponlból szorosabb összéfo8ást víllaló taeszcrvezelek'
csopoltok ós gekciók lcúk.nysé8érck sc8Ílésérc tagozatok núködhebek. ^
tagozatot e|uökei a Tanácsadó Tcíul.t t'&jdi'

2' A lágozalok általános f.lodahit' ugyrcndjél' támogatásuk ródját & e]nökség
hagyjajóvá' Konlgét ÉNckclsaját ma8uk szánára' évente készíenek'

Áblzolhógok

1' Az elnókség €gye, feladatok elvégzésér. bircttságokat ahkÍúat' Úelyek ál]andó
és ideigleíes j ellegúek lehetnek '

2' Az állmdó bizoÍságokat a tqu|et€k fclelósci, u oryvivók vúelik' A bizottságok
negalákit4s4 feladabk úe8halá'ozús4 vezetóik kijelölése Ú €líi'klég feladata'

r2ta. r.
A TlráNdó T6tü.r

l' Á szrveMg elnl'hé8énck munkáját Tinácsidó T.'tülét s€8íti' mlynek €|nökét és
rág'ail a szóÉlség élnöké.ek javls|ata alapjfu a kiildóltgűlés vá|asztja meg'

2' Á Tanácsad' T.í0l€Í ta8iai so.ába' a s2öv.tsé8 f.ladarkÓúbe tlrtozó kéÍbsekb€n
járbs szldekintély.ket e .bókéE 90ksét €setén bevoÍhat. EÍól a követk€zó
kúldrügjn]Ié$n beszánol'

1 A Teácsadó TslÚlet felódaút és nrúkódését á szövetség elröksége bátárcz

13,!.

Az E||cíöró Bizo${g

l' A kúldörrgyűlés e.lnöklég mcgváIasztásával egy idóben E|lenózó Bizottsácot
választ' ncghatá.ozza aonak létszlmá1és m.8válószlja elnókét. Munka feltéLeleit
a sóvolség elnótsóge biztoítj!'

2' Áz Ellenózó Bizoilsó8b. !2 .lntk.g és . vólasámúny t.gjai n€m választbaók.

3' Áz E|lenózó Bi2o11ság hatásköre:

A nód6íot! e66.g* dEg .lólÍj.s'q ú.gvilú{.s .|íq'dv! ! BEosz 200.|'05'22'{i xd|dl'tts,úlésén'



l 3

a) felügycli és ellenózia szÓvetségi Alapszbály betartását' Ezen jogköÉben
vizsgól.tot kezdéményezhct az Álapszabály megséíésév.| kapcsolalbln:
á||ásponljól, vé leményét a vál as ztmány és a küldöltgyü|és e|é tcrjeszthcti' amelyek
ázt m.glálgyllni kótelesel.

Á kÜldóng'űlés vagy a vállszknány lóryénysértó h.lározatál - a
tüdo.lásáÉjutástól gánítoll 30 napon belül Bnóság elÖl1 Degtámadhatjaj

b) véleÍÉnyezi a éves bszánolóll

c) |olyanlalosan ellenózi a szóv.lség gázdálkodását, eÍól a vá|asztÍnánynak
évente j cle nrésr lesz; d estle8cs szabd|yt.]ansá8Tka felhivjá d váhsz|fiány vagy
a koldóqyúIés figyelmétj a gudá|kodási f €gyelen megsónése esetén vizsgálalol
kezd.ményczheti

d) levék€!'ségével kapcsolatb.n @ cgycsijlelek lagjai kózül b'á.kitól
f.lvilá8osÍtást kdbe( iÉtokbí betckintbet: a válaanáíy és más bimrBágÓk
iilé$ií részt vehet;

4' Az ElI€nózó Bianság elíök€ észt lcsz a sz-rveBég lezetó teíülctejnek ülésein és
a killdóttgyűléscken'

5 Az l]|hnórzö Bizottsáe munkalendjét saját maga halirozz! meg'

14.5.

A g.veds 6 bllíÍmtlepes*8

l' A szi'vctséE genei /a hildölgÉ|és' a vál6zlrnány. Ú clnÓkség/ dönléscikcl
áIalábán nyntan' t{'bbségi szavazálsa| hozíl. A határozitlépcsséghcz a tlgok
50%.ánák és nég egy bgnak a j € lcíléle szokséges' Ba hJláÍozdlképteleíség á]]
elö. a Dggishéleh rcndezvény az ercdeti napi. €ndlr €n s2cÍcplij ügyekben a
jeIenlévók szamaóI |ug]perIenuI halároza (énÜ

2' Az Alapszabály megálllpításálroz' nódosításához' a szövelsé8 oís tí'sad.rlni
sz€rvez.rc| való egy€sÚlésébe2' mfu szóvetségbez való csatlá}ozáshoz és
kivóláshoz' a szövetség önfeloszlatásánik kimondásáloz' ta8szcrvczel kizár'sínoz
a jclcnlévó küldöltek z].lának szavazata vij}sg€s' fehcvc' hogy . észvételre
(döíléy.) jogosuluknak legalíbb ! z3.a jclen van

3' vezetó szcrlckbo tólté!ójelölés uyiltan. a váldaás nyí|tan. vagy titkosan törlenik.

V. FEJEZET

15.5 .

A szövetseg gedáurcd:isá
l. A szövcEég póEúg'i .lapja a ogszcrvcz€ck álúl fizelell s2öv.lsógj úed'jh'l'

va|aminlcgyéb bevéle|ekból /a la8szcNczctck' gesztorok és szponzorck Tnkénles
ho7'.ájá.ulásaiból' es€tleges geda.á8i vállaIkozási bevé1elckbő|/ t €vrdik ösze'

^ fiódolíoi' eg}!.!* szöv.g .|ól.Íjcszlw, ú.lvitNl ál .|Íog!dv! a BÉosz 2004 oJ 22'-.i Ko|drÍs/ú|dsén'



A szövetség a vonatkozó töNédtek meg1a ásával és áz egysijletektól elvárlrató
nyi]váno$ág bizrosíásával kijlönbözó oyagi l'mogatásokat is elfogadlrat'

2 A szóvetség a tagszervezetek támogatására e]kllöíÍett péTzogyi alapokal bozhiL

3. A szövetség vagyoúáíak kezelését' gúdálkodásál s ede voía&ozó szánvitelét a
társadalmi szeNezetek 8edáikodó tevékenység&e voná&ozó komán}Tendelet
alkalnMásával folytal.ja' illelve végzi'

16.5.

EgyüttnlikÜdési kapcsohtok

A BaÍársi Es'esijletek oszágos szivetsége függedenségét és szervezeii tjnállóságár
negó.izve kiván együtknúködni& állmi és katonai szeNekkel' . lásad.lmi szervezdekkel'
valmint a nyi]vános fórmok}al és mozgalnat}al

A szövetség a karonaj hagfTÚányok ápo]fua' a hadtudományok az Euró AdaÓli
inLegráció elósegíése céljából ' elsósorban Ú európli oszágok bóonló szervezeleivel -
neM€&özi kap.solatokat múködtet'

Az Alapszabály' BaÍálsi EgyesÚlctct országos sz(jvetsége 200'l' május 22'.én
szentenúén elfogadott módosíásait és újoman telvett $ it e8ységes szöveg szerkezeiben
|út^|f,fu' A Fóvá'osi Biósáeloz beleÍjesztettcket, |3.Pk.62.a7u\99a/|7' száÚon

2004.júIlus 20'

oajdáí Miklós nyá. ezÍeds

A módoslloÍ, egség.s szöv.g elótlsztve' m*vilalva és é|log8dve s BEosz 2004 05 2 +i Kü|dötgyú|ésén'






