
 
 

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya 
 

I.  Fejezet 

I.  Általános rendelkezések 

1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 
2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 
3) A szövetség székhelye: 6795 Bordány, Petıfi u. 22/1. 
4) A szövetség önálló jogi személy. A Szövetség társadalmi szervezetek szövetsége. 

II.  Fejezet 

II.  A szövetség célja és feladatai 

1) A szövetség összefogja és koordinálja azoknak az egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek a 
tevékenységét, amelyek agrár szakmai tevékenységgel, kulturális és szabadidıs tevékenységgel, 
népi hagyományırzéssel, az euroatlanti csatlakozás kérdéseivel, környezetvédelemmel 
foglalkoznak, és ezekhez kapcsolódóan szervezik tagjaik tevékenységét, programjaikat. 

2) Az 1. Pontban vázolt cél megvalósítása érdekében programokat szervez. 
3) Segíti az önállóan mőködı tagszervezeteit. 
4) Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. 
5) Céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytat, illetve alapítványt rendelhet. 

III.  Fejezet 

III.  A szövetség tagjai 

1) A Szövetségnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. 
2) A Szövetségnek rendes tagja lehet a bírósági nyilvántartásba vétel után minden olyan jogi 

személy, aki egyetért a szövetség célkitőzéseivel, elfogadja Alapszabályát, rendszeresen fizeti a 
tagdíjat és felvételéhez a küldöttgyőlés minısített többséggel hozzájárul. 

3) A Szövetségnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért a 
Szövetség célkitőzéseivel, ehhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt. 

4) A Szövetségnek tiszteletbeli tagjai is lehetnek. A tiszteletbeli tagok felvételérıl az elnökség 
határoz. 

5) A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az elnökség nyilvántartásba 
veszi és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelıen ırzi. 

6) A tag jogai: 
a) A szövetség tagegyesületének tagja megválasztható a szövetség tisztségviselıjének. A 

tisztségviselı csak 18. életévét betöltött személy lehet. 
b) Személyesen, vagy képviselıje útján részt vehet a szövetség küldöttgyőlésének 

munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein. 
c) Képviselıje útján javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet. 
d) Igénybe veheti a szövetség szolgáltatásait, élhet a tagságot megilletı kedvezményekkel. 
e) Jogosult betekinteni a szövetség valamennyi iratába, ha ezzel a személyiségi jogokat, és a 

Szövetség gazdasági érdekeit nem sérti. 
7) A tag kötelezettségei: 

a) Aktívan mőködjön közre a szövetség céljainak megvalósításában. 
b) Tartsa be a szövetség alapszabályának rendelkezéseit. 
c) Rendszeresen fizesse be a tagdíjat. 

8) A pártoló tag jogai: 
a) A küldöttgyőlésen tanácskozási joggal való részvétel. 
b) Javaslattétel. Élhet a tagokat megilletı kedvezményekkel. 
c) A jogi személy pártoló taggal kötött szerzıdés által meghatározott egyéb jogok. 

9) A pártoló tag kötelességei: 



 
 

a) A szövetség célkitőzései megvalósításának elısegítése. 
b) A jogi személy taggal kötött szerzıdésen alapuló egyéb kötelezettségek. 

10)  A tiszteletbeli tag jogai: 
a) Tanácskozási joggal való részvétel a szövetség küldöttgyőlésén és rendezvényein. 
b) A Szövetség szolgáltatásainak igénybevétele. 

IV.  A tagság megszőnése 

1) A rendes tagság megszőnik: 
a) kilépéssel 
b) törlés 
c) kizárás vagy 
d) megszőnés, feloszlás esetén. 

2) A rendes tag és pártoló tag a szövetségbıl írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. 
3) Az elnökség határozattal kizárhatja azt a rendes tagot, illetve pártoló tagot, aki a szövetség 

céljainak megvalósulását jelentısen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. Az 
elnökség kizárást kimondó határozata ellen a szövetség küldöttgyőlésénél lehet fellebbezni a 
határozat kézhezvételétıl számított 15 napon belül. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. 

4) Az elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagra-vonatkozó alapszabályi 
rendelkezéseknek nem felel meg, és a tagsági díjjal felszólítás ellenére, három hónapnál további 
hátralékban van. A törlést kimondó határozat ellen a szövetség küldöttgyőlésénél lehet fellebbezni 
a határozat kézhezvételétıl számított 15 napon belül. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. 

5) A jogi személy tagsága megszőnik a vele kötött szerzıdés megszőnése, vagy felbontása esetén. 

IV.  Fejezet 

V. A szövetség szervezete 

1) A szövetség szervei a következık: 
a) küldöttgyőlés 
b) elnökség 
c) elnök 
d) titkár 
e) felügyelı bizottság 

2) A szövetséget bel- és külföldi kapcsolataiban az elnökség képviseli. 
3) A szövetség ügyintézését az elnökség végzi. 
4) A vezetıszerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat 
alapján 

� kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy 
� bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet 
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél 
szerinti juttatás. 

A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı 
tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be -annak megszőntét 
megelızı két évben legalább egy évig- vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény 
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy 
köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

5) Nem lehet a felügyelı bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) a vezetıszerv elnöke vagy tagja, 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 



 
 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül -kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti 
juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

VI.  A Küldöttgyőlés 

1) A szövetség legfıbb szerve a küldöttgyőlés. A küldöttgyőlésen a jogi személy tagok képviselıi 
vehetnek részt. A küldöttgyőlésen a szavazati joggal nem rendelkezı természetes személyek is 
részt vehetnek. 

2) A küldöttgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, 
b) az elnökség, az elnök megválasztása, 
c) a tagdíj mértékének megállapítása 
d) a Szövetség két küldöttgyőlés közötti idıszakra terjedı tevékenységének megállapítása az 

elnökség elıterjesztése alapján, valamint az errıl szóló beszámoló elfogadása, 
e) éves költségvetés, a gazdálkodási tevékenység fı irányainak meghatározása, valamint az 

esetleges alapítványrendelés elhatározása, 
f) más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondása, 
g) döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály a küldöttgyőlés hatáskörébe utal, vagy 

amelyet az elnökség a küldöttgyőlés elé terjeszt, 
h) a tagsági viszonnyal kapcsolatosan hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása. 
i) a szövetség költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és mőködési szabályzatainak 

megalkotása 
3) A küldöttgyőlést legalább félévente, vagy szükség esetén kell összehívni. Összehívását az 

elnökség rendeli el, végrehajtásáról gondoskodik. Három küldött vagy a tagok egyharmadának 
indoklással elıterjesztett javaslatára, vagy a törvényességi felügyeletet ellátó szerv írásbeli 
kezdeményezésére a küldöttgyőlést össze kell hívni. 

4) A küldöttgyőlés határozatképes, ha a szabályszerő értesítés után a tagság 50%-a, és még egy fı 
jelen van. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott küldöttgyőlést az elhalasztott 
küldöttgyőlést követı 5. napon túlra kell összehívni -azonos napirend esetén- a megjelentek 
számára tekintet nélkül határozatképes. Ez utóbbi esetben azonban az Alapszabályt. nem lehet 
módosítani a küldöttgyőlésen. 

5) A küldöttgyőlés határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség estén a 
küldöttgyőlés elnökének szavazata dönt. Tagfelvételhez, kizáráshoz minısített többség kell. 

6) A szavazás minden kérdésben -ideértve a személyi döntéseket is- nyílt. Szavazásra jogosult tagok 
indítványára -annak elfogadása esetén -titkos, vagy minısített szavazás is tartható. 

7) Az elnökség tagjai nem le4etnek egymásnak a PTK. 685. §-ában meghatározott közeli 
hozzátartozói. 

8) A tisztségviselık mandátuma két évre szól és meghosszabbítható. 
9) A küldöttgyőlés hatáskörébe tartozik a szövetség megszüntetésének kimondása. A szövetség 

megszüntetéséhez kétharmados szavazattöbbség szükséges. 

VII.  Az elnökség 

1) A szövetség operatív és koordináló testülete az elnökség. 
2) Az elnökség elnökbıl és a küldöttgyőlés által az elnökségbe választott további három tagból áll. A 

szövetség létszámának növekedése az elnökség létszámának bıvítését vonhatja maga után a 
küldöttgyőlés határozata alapján. 

3) Feladatai: 
a) gondoskodik a szövetség ügyeinek vitelérıl, tevékenységének szervezésérıl, 
b) végzi a mőködéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdasági feladatot, belsı 

munkamegosztás alapján, 
c) gondoskodik az éves költségvetés lehetıség szerinti végrehajtásáról, 



 
 

d) dönt két küldöttgyőlés közötti idıszakban a szövetség ügyeiben, kivéve azokat a 
tárgyköröket, amelyeket az Alapszabály, a Mőködési és Szervezeti Szabályzat, vagy 
jogszabály a küldöttgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

4) Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább kéthavonta tartja. 
5) Az elnökség beszámol a küldöttgyőlés elıtt a küldöttgyőlések között végzett tevékenységérıl. 
6) Az elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik. 
7) Az elnökség mandátuma két évre szól, és meghosszabbítható. 
8) Az elnökség tagjai közül titkárt választ. Feladatai a IX. fejezetben találhatók. 

VIII.  Az elnök 

1) Az elnök a szövetség képviselıje. Az elnökség ülésein szavazategyenlıség esetén az elnök 
szavazata dönt. Tisztét társadalmi munkában látja el. 

2) Vezeti az elnökség és a küldöttgyőlés üléseit. 
3) Távolléte esetén az elnökség egy tagja helyettesíti. 
4) Az elnök mandátuma két évre szól, és meghosszabbítható. 
5) Az elnök az elnökség egy tagjával gyakorolhatja a Szövetség bankszámlája feletti aláírási és 

utalványozási jogot. 

IX.  A titkár 

1) A titkárt az elnökség saját tagjai közül választja. 
2) Feladata a Szövetség ügyviteli, adminisztratív feladatainak ellátása az elnökség mőködésével 

összhangban. 

X. A szövetség gazdálkodása 

1) A szövetség éve költségvetési terv szerint gazdálkodik. 
2) A szövetség bevételei: 

a) tagdíjak, 
b) egyéb források (pártoló tagok adományai, alapítványok támogatásai, a szövetség 

gazdálkodási tevékenysége, stb.). 
3) A szövetség tartozásaiért csak saját vagyonával felel. 

XI.  A tagdíj 

1) A tagdíj mértékét a küldöttgyőlés állapítja meg. 
2) Az éves tagdíj mértéke rendes tagok esetében 500 Forint. 
3) A tag kérésére az éves tagdíj összege csökkenthetı, a tiszteletbeli tagoknak tagdíj fizetési 

kötelezettsége nincs. 

XII.  Közhasznúsági rendelkezések 

1) A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az 
Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. 

2) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat: nem végez pártpolitikai 
tevékenységet, továbbá nem állít jelöltet országgyőlési képviselıi, megyei, fıvárosi 
önkormányzati választáson. Szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem 
nyújt. 

3) A Szövetség tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásokból. 
4) A Szövetség Szervezeti és Mőködési Szabályzata rendelkezik:  

a) olyan nyilvántartás vezetésérıl, amelybıl a vetetı szervek döntésének tartalma, idıpontja 
és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya (ha lehetséges személy 
szerint is) megállapítható, 

b) a vezetı szervek döntéseinek az érintettekkel való közlési illetve nyilvánosságra hozatali 
módjáról, 

c) a Szövetség mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjérıl, 



 
 

d) a Szövetség mőködésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének 
nyilvánosságáról. 

5) A vezetı szervek tagjaival kapcsolatos összeférhetetlenségre az 1997. évi CL VI. törvény valamint 
egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

6) A Szövetség testületei általános szabályként akkor határozatképesek, ha tagjaik vagy a 
tagszervezetek több mint fele jelen van, képviselteti magát. A határozatok érvényességéhez a 
jelenlevı tagok több mint felének szavazata szükséges (50%+ 1). A szavazások fıszabályként 
nyíltan zajlanak. A testületek munkája, üléseik fıszabályként nyilvánosak. 

7) A Szövetség testületeit azok vezetıje, illetve az elnök hívja össze írásban, a tervezett napirend 
közlésével, a tervezett idıpont elıtt nyolc nappal. 

8) A közhasznúsági jelentést, beszámolót az elnökség készíti el, és a küldöttgyőlés hagyja jóvá. 
9) A küldöttgyőlés az elnökség és a felügyelı bizottság ülései nyilvánosak. A szavazások, döntések 

nyíltan zajlanak. 

V. Fejezet 

XIII.  Vegyes rendelkezések 

1) A Szervezeti és Mőködési Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési Törvény, a 
Polgári Törvénykönyv és minden egyéb ide vonatkozó jogszabály rendelkezését kell alkalmazni. 

2) A szövetség megszőnése esetén vagyonáról a küldöttgyőlés rendelkezik, felszámolóként az 
elnökség jár el. 

 
Jelen alapszabályt a Szövetség Küldöttgyőlése 1999. február 10-én fogadta el. 
 
 

 


