ALAPSZABÁLY
A 2020. szeptember 14. napján elfogadott Alapszabály-módosítás szövegét, az egységes
szerkezetű Alapszabály félkövér betűkkel tartalmazza.
FOGYATÉKOS EMBEREK SZERVEZETEINEK TANÁCSA
Egységes szerkezetben a 2020.szeptember 14. napján tartott Küldöttgyűlésen elfogadott
módosításokkal egységes szerkezetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek
megfeleltetve.
PREAMBULUM
A Magyarországon a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény megteremtette a hazai fogyatékosságügy fejlődésének magas szintű
jogi alapját. Hazánk eltökélt szándéka, hogy az Európai Unió tagjaként fejlesszük gazdaságunkat, társadalmunkat. A fogyatékossággal élő emberek szervezeteinek közös álláspontja az,
hogy erőinket egyesíteni kell. Együtt kell működnünk azért, hogy a fogyatékossággal élő emberek sajátos helyzete, szükségletei megfelelő politikai és társadalmi figyelmet kapjanak.
Ösztönöznünk kell, hogy az állam, a társadalom kellő anyagi és erkölcsi támogatást nyújtson a
helyzet javítására irányuló törekvéseknek. A fogyatékos emberek társadalmi integrációját, az
esélyegyenlőség megvalósulását jelentős mértékben segíti a fogyatékossággal élő személyek
jogairól szóló ENSZ Egyezmény és fakultatív jegyzőkönyv, amelyet a Magyar Köztársaság a
2007. évi XCII. törvénnyel hirdetett ki. E törvény meghatározta a fogyatékos személyek körét
is. A fogyatékosság kihat az érintett személy egész életére, ezért az állami, önkormányzati
tevékenység bármely ágának címzettje lehet a fogyatékos ember. A fogyatékossággal élők
javára számos állami és önkormányzati feladat megoldásához a Fogyatékos Emberek Szervezetei Tanácsának és tagszervezeteinek közösen kell munkálkodnia az alapító okirataikban
rögzített elhivatottságuknak megfelelően.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.
1.1. A FESZT megnevezése:
Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa
1.2. A FESZT rövidített neve:

FESZT
1.3. A FESZT székhelye:
1032 Budapest, San Marco utca 76.
1.4. A FESZT működési területe:
Magyarország közigazgatási területe.
1.5. A FESZT arculati elemei
A FESZT hivatalos megjelenése során körbélyegzőt alkalmaz, szélfelirattal: Fogyatékos
Emberek Szervezeteinek Tanácsa, középen az alapítás évének dátumával: 1999.
A FESZT hivatalos megjelenése során alkalmazott arculatával, logójával, nyomdai, vagy
vizuális megjelenésével kapcsolatos döntés előkészítése az Elnökség, jóváhagyása a Küldöttgyűlés hatáskörébe, tartozik.
2.
2.1. A FESZT létrejötte
A FESZT-et a fogyatékossággal élő emberek önszerveződéssel létrejött közösségei szabad
elhatározással hozták létre és működtetik. Benne a tagszervezetek és a FESZT szervek, tisztségviselők, munkatársak munkamegosztása és együttműködése valósul meg, jogok és kötelezettségek rendszerében, a II. fejezetben írt célok és feladatok megvalósítása során, a FESZT
tagszervezeteket segítő, koordináló szerepének betöltésével.
2.2. A FESZT jogállása

A FESZT jogi személyiséggel rendelkező, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 2.§
6. pontja, a 4.§ (1) (3) bekezdésében, továbbá a 32.§ (1) (3) (4) (5) bekezdéseiben, valamint a
hatályos Polgári Törvénykönyv, (2013.évi V. Törvény harmadik könyve) vonatkozó rendelkezéseiben foglalt feltételeknek megfelelő közhasznú civil szervezet - civil szervezetek szövetsége.
II.
A FESZT CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI
1.
1.1. A FESZT közhasznú alapvető célja:
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A fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése, emberi jogaik
képviselete és védelme, számukra szolgáltatások nyújtása, a fogyatékos emberek érdekeit
érvényesítő szervezetek tevékenységének összehangolása, erőik egyesítése azért, hogy, minél
teljesebben megvalósuljon:
(a)

(b)
(c)

a fogyatékossággal élő emberek
(i) önrendelkező életvitele;
(ii) aktív társadalmi részvétele;
(iii) emberi és állampolgári jogaik érvényesülése;
(iv) fogyasztói jogainak érvényesülése;
(v) esélyegyenlőségük javulása a munkához jutásban, rehabilitációban, életminőségben;
a nők és férfiak esélyegyenlősége;
hazánk európai integrációja a fogyatékosügy területén is.

1.2. A FESZT tevékenységének alapcél szerinti besorolása:
Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység

2.
2.1. A FESZT egyéb tevékenységei közhasznú tevékenysége elősegítésére
(a)
Közös álláspont és stratégia kialakítása és érvényesítése a fogyatékossággal élő
emberek társadalmi befogadásának elősegítéséhez.
(b)
A civil párbeszéd rendszerében a fogyatékossággal élő emberek értékeinek és érdekeinek megjelenítése a társadalom és a kormányzat számára.
(c)
A jogalkotás és jogalkalmazás befolyásolása, a fogyatékossággal élő emberek érdekében.
(d)
Közös képviselet azokban a hazai és nemzetközi kapcsolatokban, illetve szervezetekben, ahol nemzeti ernyőszervezetek részvétele kívánatos vagy előírt.
(e)
Együttműködés mindazon hazai és külföldi szervezetekkel, amelyek a FESZT
céljainak és feladatainak megoldásában részt kívánnak venni.
(f)
Szakértői tevékenység, érdekvédelmi tanácsadás az esélyegyenlőség, az
egyenlő bánásmód, valamint az alapvető emberi jogok érvényesülésének területein. Az egyenlő esélyű hozzáférés, a rehabilitáció, a szociális, köznevelési,
felsőoktatási, szakképzési, felnőttképzési, átképzési szolgáltatások nyújtása.
2.2. A FESZT tevékenységének a folytatása
A FESZT közhasznú tevékenységét működése személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeihez alkalmazkodva, fokozatosan teljesíti ki.

3.
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3.1. A FESZT közhasznú tevékenysége (feladatai) valamennyi fogyatékossági csoport vonatkozásában - a közfeladatok állam, vagy önkormányzatok által történő teljesítését előíró
jogszabályhelyek megjelölésével-, amelyet a FESZT részben saját szervezetén keresztül,
másrészt elvi, szakmai és gyakorlati iránymutatása mellett tagszervezetei közreműködésével
valósít meg.
(A) Tevékenység
Fogyatékossággal élő emberek társadalmi beilleszkedésének elősegítése az esélyegyenlőségük, az önálló életvitelük és a társadalmi életben való aktív részvételük biztosítása a
CRPD, a Fot, és az Ebktv. szabályainak érvényre juttatásával.
Jogszabályhely:
1. A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény (CRPD) Preambulum j) pont, valamint 1. cikk
2. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 1.§, valamint 21.§ f)-g) pontok
3. 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 1. §
(B) Tevékenység
Szakértői tevékenységet végez, és érdekvédelmi tanácsadói szolgáltatást nyújt. Ennek
keretében szakértői anyagokat készít, szakértői anyagok készítését támogatja, ilyen
anyagokat véleményez, a fogyatékosságból eredő társadalmi hátrányok megszüntetése,
az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében.
Jogszabályhely:
1. A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény (CRPD) Preambulum j) pont, valamint 1. cikk
2. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 1.§, valamint 21.§ f)-g) pontok
3. 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 1. §
(C) Tevékenység
Emberi és állampolgári jogok védelme, társadalmi párbeszéd kezdeményezése, valamint
abban való részvétel.
Jogszabályhelyek:
1. Magyarország Alaptörvénye
2. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a) pont
3. 2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről III.
fejezet
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(D) Tevékenység
Civil szervezetek számára biztosított információs, érdekérvényesítő, szakmai segítő szolgáltatások.
Jogszabályhelyek:
1. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a) pont
2. 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról 51. § (1) bekezdés

Ennek keretében az FESZT együttműködési megállapodás alapján részt vesz a 2011. évi
CLXXV. törvény 52. §-ban szereplő feladatok ellátásában, szakmai koordinációs, tanácsadási
és információs feladatokat lát el. E mellett aktívan részt vesz a civil társadalom erősítését
szolgáló települési, megyei és nemzeti szintű párbeszédfolyamatokban, a civil szektort érintő
fejlesztési projekteket valósít meg.

(E) Tevékenység
Nemzetközi tudományos tevékenység, kutatás elősegítése fogyatékos ember csoportokra vonatkozóan is.
Ennek keretében az FESZT a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004.
évi CXXXIV. törvény 4. § (4) bekezdés c) pontja szerint nonprofit kutató műhelyként közreműködik a nemzeti és különösen a regionális innovációs stratégai kialakításában és megvalósításában. Az FESZT a kiemelt fejlesztési térségek társadalmi felemelkedésével, a jó kormányzás és partnerség elvének érvényesülésével összefüggő kutatásokban, helyzetelmésekben
vesz részt. A FESZT aktív továbbá K+F+I tevékenységek szervezésével foglalkozó fórumokon
a társadalmi innovációs témakör szerepének erősítése kapcsán.
Jogszabályhely:
1. 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 4. § (4)
bek. c) pont, valamint 5. § (3) bekezdés

(F) Tevékenység
Nemzetközi vonatkozású fogyasztóvédelmi tevékenység.
Ennek keretében a FESZT nemzetközi projektekben vesz részt, és az itt szerzett tapasztalatokat
a tagszervezetek részére továbbítja.
Jogszabályhely:
1. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 17. § (2) bekezdés
(G) Tevékenység
Euroatlanti integráció elősegítése
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Ennek érdekében a FESZT határon átnyúló és nemzetközi programokban vesz részt a civil
társadalom építése, a „jó kormányzás” és a partnerség elvének érvényre juttatása, a szociális és
ifjúsági munka a közösségfejlesztés módszereinek jó gyakorlatinak közvetítése érdekében.
Jogszabályhelyek:
1. 2007. évi CLXVIII. törvény az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget
létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről
‐ a Szociálpolitika cím, Oktatás, szakképzés, Ifjúság és sport, Kultúra, Népegészségügy, Fogyasztóvédelem, Gazdasági, társadalmi és területi kohézió,
Kutatás és technológiai fejlesztés, Környezet (éghajlatváltozás), Idegenforgalom cikkek, valamint általánosan alkalmazandó rendelkezések
5. B cikk 28. (1) - a jó kormányzás előmozdítása és a civil társadalom részvételének biztosítása
céljából az Unió intézményei, szervei és hivatalai munkájuk során a nyitottság elvének lehető
legnagyobb mértékű tiszteletben tartásával járnak el.

3.2. A FESZT a hatályos jogszabály szerint előírt közhasznú jogállás egyéb feltételeit az
alábbiak szerint teljesíti:
(a)

A FESZT közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei,
munkavállalói, tagszervezeteinek tagjai, hanem bármely rászoruló személy számára
korlátozás nélkül biztosítja, az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe véve, a
kizárólagosság igénye nélkül.

(b)

A FESZT közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak elérhetőségét,
azok igénybevételére vonatkozó feltételeket székhelyének hirdetőtábláján, valamint
rendszeres, illetve eseti kiadványaiban, továbbá rendezvényein, illetve a tagszervezetei által üzemeltetett www.feszt.eu honlapon nyilvánosságra hozza.

(c)

a 2011. évi CLXXV. törvény 34. § (1) d) pont rendelkezéseinek megfelelően
(i)
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt;
(ii)
nem állít, és nem támogat országgyűlési, megyei önkormányzati és európai
parlamenti képviselő jelöltet.
A FESZT-nek, az előzőkben írt feladatai ellátásához megfelelő erőforrásokkal és
társadalmi támogatottsággal folyamatosan rendelkeznie kell.

(d)
(e)

Az FESZT vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Vállalkozásból származó bevételei
nem érik el az összes bevétel jogszabályban meghatározott arányát.

(f)

Az FESZT a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban írt alap- és közfeladatokban meghatározott tevékenységére fordítja.

(g)

Az FESZT szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
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szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek.
(h)

A FESZT, tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, közhasznúsági
éves gazdasági beszámolójában és mellékleteikben, a jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelő módon és formában letétbe helyezi, nyilvánosságra hozza, továbbá honlapján, valamint egyéb alkalmas módon, illetve, igény esetén, székhelyén, bárki
számára elérhetővé, illetve megismerhetővé teszi.

3.3. A FESZT tevékenységének folytatását alapvetően önkéntes tisztségviselők, aktivisták
közreműködésével végzi. Az önkéntes személyekről a külön jogszabályban előírt rendelkezések szerint nyilvántartást vezet.

III.
TAGSÁGI VISZONY
1.
1.1. A Feszt tagság
1. Alapító tagok: Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ), Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ), Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ), Siketek és Nagyothallók
Országos Szövetsége (SINOSZ).
2. A Feszt tagja csak olyan jogi személyiséggel rendelkező non profit civil szervezet lehet,
 amely a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 2007. évi XCII törvény
(ENSZ Egyezmény) által adott meghatározás alapján, fogyatékos személynek
minősülő emberek érdekében végzi érdekérvényesítő, szakmai tevékenységét
 amely valamelyik nagyobb fogyatékossági csoport érdekeit képviseli, illetve az
önmagukat képviselni nem tudó fogyatékos személyek hozzátartozóinak reprezentatív országos vagy regionális szervezete,
 amelynek természetes személy tagjai, vagy tagszervezeteik természetes személy
tagjai, valamint vezető tisztségviselői között a fogyatékos személyek – vagy objektív akadályozottságuk esetén a fogyatékossággal élő személyek szülei, törvényes képviselői – 51%-os többséggel rendelkeznek
 amely az ENSZ Egyezmény előírásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.
3.
Regionális feladatokat ellátó szervezet, csak akkor lehet közvetlenül a FESZT tagja, ha
a tagok között nincs, az adott fogyatékosság csoportra vonatkozóan, országos feladatokat
ellátó szervezet, vagy a feladat ellátás tekintetében közöttük jelentős különbség van. A Feszt
tagszervezete nem lehet, olyan szervezet, amely bármely Feszt tagsággal bíró országos szövetséggel tagszervezeti viszonyban áll.
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1.2. A tagsági jogviszony keletkezése
(a)

Tagfelvételi eljárásban a felvételt kérő szervezet képviselője írásban kinyilvánítja
csatlakozási szándékát a FESZT-hez, melyben nyilatkozik arról, hogy
(i) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a FESZT Alapszabályában foglaltakat;
(ii) részt kíván venni a FESZT célkitűzései megvalósításban;
(iii) vállalja a FESZT Alapszabályban meghatározott a tagokat terhelő anyagi kötelezettség teljesítését.
(b)
A tagfelvételi kérelmet írásban - a kérelmező törvényes képviselőjének az aláírásával
ellátva – kell megküldeni a FESZT Elnökének. A tagfelvételi kérelemhez csatolni kell
a kérelmező szervezet hatályos létesítő okiratát, a bírósági nyilvántartásba vételét
igazoló 30 napnál nem régebbi okiratát.
(c)
A tagfelvételről a FESZT Elnöksége a kérelem beérkezésétől számított 30 napon
belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz. Határozatát annak meghozatalát követő nyolc napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén
jogorvoslatnak helye nincs.
(d)
A tagsági jogviszony a tagfelvételről történő Elnökségi határozat meghozatalának
napját követő naptól kezdődik.
1.3. A tagsági jogviszony megszűnése
1.3.1. A tagsági jogviszony megszűnik:
(i)

A tag kilépésével.

(ii)

A tagsági jogviszony FESZT általi felmondásával.

(iii)

A tag jogutód nélküli megszűnésével.

(iv)

A tag kizárásával.

1.3.1.1. Kilépés
A tagsági jogviszonyát a tag FESZT Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a tag nyilatkozatának az
Elnökséghez történő megérkezése napját követő napon szűnik meg.
1.3.1.2. A tagsági jogviszony FESZT általi felmondása
A tagsági jogviszonyt a Küldöttgyűlés harminc napos határidővel felmondhatja, ha
(i)
a tag hat hónapon keresztül az Elnökség írásbeli – póthatáridőt tűző, és az ismételt
mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére elmaradt a
tagdíj megfizetésével. Az írásbeli felszólításban fel kell hívni a tagot arra, hogy amen--
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nyiben a felszólítás alaptalan, vagy mulasztását ki kívánja menteni, adja elő az ezekkel
kapcsolatos tényeket és bizonyítékokat.
(ii)
a tag már nem teljesíti a III. 1.2. pontban írt taggá válási feltételeket.
A tagsági jogviszony felmondás esetében a felmondási idő leteltével szűnik meg.
1.3.1.3. A tag jogutód nélküli megszűnése
A tag jogutód nélküli megszűnésének napjával a tag tagsági jogviszonya megszűnik.

1.3.1.4. Kizárás
Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a FESZT tagjai közül
azt a tagot, aki az alapszabály rendelkezéseit vagy a Küldöttgyűlés határozatát súlyosan
vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
A kizárási eljárást bármely tagnak vagy a FESZT bármely szervének kezdeményezésére
az Elnökség folytatja le. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását, valamint a
kizárási eljárás megindításának alapjául szolgáló tényeket, a rendelkezésre álló bizonyítékokat közölni kell. Lehetőséget kell biztosítani tag számára, hogy védekezését és bizonyítékait előadja. A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés
megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a
védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a
tagkizárási eljárás megindulásától számított 35 napon belül meghozza és igazolható
módon kézbesítését kezdeményezi az érintett tag részére.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül a FESZT Küldöttgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a
FESZT Elnökségéhez kell benyújtani. A Küldöttgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron
következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Küldöttgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 15 napon belül írásban, igazolható
módon is közli az érintett taggal.
A tag tagsági jogviszonya kizárás esetén a következő időpontokban szűnik meg:
(a)

az Elnökség döntése esetén az Elnökség döntésének a kézhezvételtől számított 15
napos fellebbezési határidő leteltét követő napon;

(b)

fellebbezés esetén a Küldöttgyűlés kizárást kimondó határozatának jogerőssé válásával. A tag kizárását kimondó határozattal szemben a kizárt tag a kézhezvételt
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követő 30 napon belül keresettel fordulhat az illetékes bírósághoz. A kizárásról
szóló döntésének jogerőre emelkedéséig az érintett tag tagsági jogait nem gyakorolhatja.

IV.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1.
1.1. Alapelvek
Minden tagszervezetet azonos jogok illetnek meg, és azonos kötelezettségek terhelnek.
A FESZT tagjai csorbítatlanul megőrzik önálló társadalmi szervezet jellegüket, jogi
személyiségüket és a felelősségük körébe tartozó fogyatékossági csoport érdekeinek érvényesítésében függetlenségüket, cselekvési szabadságukat.
1.2. Tagi jogosultságok
A FESZT tagja jogosult:
(a)

a FESZT tevékenységében részt venni;

(b)

a FESZT szolgáltatásait igénybe venni;

(c)

a küldöttgyűlésbe küldötteket delegálni, akik egyaránt választók és választhatók a
FESZT-ben betölthető tisztségekre, amennyiben velük szemben kizáró ok nem áll
fenn;

(d)

a Küldöttgyűlésen küldötte útján részt venni, szavazati jogát küldötte útján gyakorolni, valamint a Küldöttgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket
feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;

(e)

jelölést tenni a FESZT tisztségviselőinek személyére;

(f)

ajánlást, javaslatot tenni a FESZT testületeinek, tisztségviselőinek;

(g)

a közösen vállalt feladatok végrehajtásáról tájékoztatást kérni, a FESZT irataiba
betekinteni;

(h)

bírálatot gyakorolni a FESZT és annak tisztségviselői tevékenységével kapcsolatban;

(i)

a FESZT törvényes működését figyelemmel kísérni, szervezeten belül vagy a törvényes keretek között jogorvoslatot kérni;

(j)

a FESZT által nyújtott szolgáltatásokat és támogatásokat megkapni;

(k)

küldötte útján korlátlan választási jogát gyakorolni a küldöttgyűlésen;
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(l)

a FESZT támogatását kérni harmadik személlyel, szervezettel fennálló vitás kérdések
megoldása érdekében;

(m) az anyagi feltételek megléte esetén, az Elnökség döntése alapján, egyes kiemelkedő
programok, szolgáltatások megvalósításához, vagy rendkívüli események bekövetkezése
során, támogatást kérni a FESZT közös forrásaiból.

1.3. Tagi kötelezettségek
A FESZT tagja:
(a) nem veszélyeztetheti a FESZT céljának megvalósítását és a FESZT tevékenységét;
(b)

köteles a FESZT Alapszabályának, szabályzatainak, döntéshozó szervei határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani;

(c)

köteles a tagfelvételi kérelmében nyilatkozatban foglalt adatainak változását annak
megváltozását követő nyolc napon belül az Elnökségnek bejelenteni;

(d)

az Alapszabály rendelkezései szerint meghatározott alaptagdíjat és egyéb anyagi hozzájárulást határidőre megfizetni;

(e)

köteles tartózkodni minden olyan cselekedettől, nyilatkozattól, mely a FESZT működését, tekintélyét rombolja, jó hírnevét veszélyezteti.
V.
VAGYONI HOZZÁJÁRUÁS

1.
1.1. Tagdíj
A FESZT tagja szervezetbe történő belépéskor, illetve tagsági jogviszonya fennállása
folyamán évente tagdíjat köteles fizetni.
(a) Belépés esetén fizetendő tagdíj
A szervezetbe történő belépéskor tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésének határnapja a
tagfelvételről szóló határozatot követő hónap 10. napja. A tagsági viszony év közbeni keletkezése esetén a tagdíj a belépés hónapjától a tárgyév hátralévő részére időarányosan
számított mértékű, melyben a belépés hónapja egész hónapnak számít. A számított tagdíjat a tag egyösszegben köteles megfizetni a befizetésre rendelkezésre álló határnapig.
(b) Tagsági jogviszony fennállása alatt fizetendő tagdíj
A tagsági jogviszony keletkezését követő évtől minden tag a küldöttgyűlés által meghatározott teljes éves tagdíjat köteles fizetni egy összegben előre, minden év május 30. napjáig,
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a FESZT számlájára történő átutalás útján, a FESZT által megküldött számviteli bizonylat
alapján.
(c) Tagdíj visszatérítés
Amennyiben a tagsági viszony év közben bármely ok miatt megszűnik, a már befizetett tagdíjat, vagy annak arányos részét nem kell visszatéríteni a tag részére.

VI.
A FESZT SZERVEI
1.
1.1. A FESZT szervei
(a)

Küldöttgyűlés

(b)

Elnökség

(c)

Felügyelő Bizottság

(d)

Jelölő-és Szavazatszámlálóbizottság

(e)

Bizottságok

2.
2.1. Küldöttgyűlés
A Küldöttgyűlés a FESZT legfőbb döntéshozó szerve.
A Küldöttgyűlés a FESZT tagszervezetei által delegált természetes személy küldöttekből
áll. A Küldöttgyűlés a tagszervezetek döntéshozó testületei, taggyűlései, küldöttgyűlései,
közgyűlései által választott 2-2 küldöttből áll.
A Küldöttgyűlésben minden küldöttnek 1 szavazata van.
Küldött csak az a nagykorú, küldötti tevékenységének ellátása tekintetében cselekvőképességében nem korlátozott természetes személy lehet, akivel szemben nem állnak fenn az
alábbi kizáró okok:
(a) a FESZT céljaival ellentétes magatartást folytat és ezzel veszélyezteti a FESZT céljainak
megvalósítását és a FESZT tevékenységét;
(b) a FESZT alapszabályát, vagy Küldöttgyűlési határozatát súlyosan, vagy ismételten sértő
magatartást folytat;
(c) akire vonatkozóan jogszabály, vagy alapszabály összeférhetetlenségi, illetve kizárási okot
fogalmaz meg;
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(d) szándékos bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek,
mindaddig, amíg a büntetés hatálya alól nem mentesítették.
A küldött megbízása 3 évre szól. A küldött eljárása a küldöttgyűlésen az őt delegáló tagszervezet nevében és képviseletében történő eljárásnak minősül.
Megszűnik a küldött megbízása az alábbi esetekben:
(a)

halál

(b)

lemondás

(c)

visszahívás

(d)

delegáló tagszervezet tagsági jogviszonyának a megszűnése

A Küldöttgyűlés rendes és rendkívüli Küldöttgyűlés lehet. Rendes Küldöttgyűlést a FESZT
évente egyszer tart. A Küldöttgyűlés döntéseit ülés tartásával hozza meg.
2.1.1. A Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:
(a)
(b)
(c)

az alapszabály módosítása
a FESZT megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása
a FESZT éves költségvetésének meghatározása. Az éves beszámoló - ezen belül az
Elnökségnek a FESZT vagyoni helyzetéről szóló jelentése - és a közhasznúsági
melléklet elfogadása
(d)
az Elnökség beszámoltatása
(e)
befektetési tevékenység esetén a befektetési szabályzat elfogadása
(f)
a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
(g)
a FESZT Elnökének, Alelnökének, és az Elnökség további tagjainak, a Felügyelő
Bizottság tagjainak a megválasztása és visszahívása, ezen választott tisztségviselők
esetleges díjazásának, költségtérítésének megállapítása
(h)
az éves tagdíj összegének megállapítása
(i)
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a
FESZT-el munkaviszonyban áll
(j)
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása - a FESZT vezető tisztségviselőivel és
a Felügyelő Bizottsági tagokkal tisztségük betöltésére kötendő szerződésen kívül amelyet
(i) a FESZT a vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt
(ii) FESZT saját tagjával köt, kivéve azon szerződéseket, melyeket pályázat eredményeként, vagy bármely olyan módon kerültek megkötésre, amely biztosította a
FESZT tagjainak egyenlő esélyét az adott szerződés megkötésére
(k)
a jelenlegi és korábbi FESZT tagok, a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottsági
tagok vagy más FESZT szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;
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(l)
(m)
(n)
(o)
(p)

a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
a végelszámoló kijelölése;
a FESZT stratégiai tervének jóváhagyása;
a FESZT egyes szervezeti egységeinek önálló jogi személlyé nyilvánítása, amenynyiben annak személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei adottak;
döntés minden olyan ügyben, amelyet a hatályos jogszabály kizárólagos hatáskörébe
utal, vagy amelyre vonatkozó döntési jogát határozatával saját hatáskörébe utalta.

A Küldöttgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

2.1.2. Küldöttgyűlés összehívása
A Küldöttgyűlést az Elnökség határozata alapján az Elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen a FESZT székhelyére hívja össze írásban,
igazolható módon. Az összehívó határozhat az ülésnek a székhelytől eltérő helyen való
megtartásáról is. A Küldöttgyűlés helyszínét elegendő megjelölni a Küldöttgyűlési meghívóban. Az Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő
kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). A
Küldöttgyűlési meghívót a FESZT székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
A kötelező napirendi pontok rövidített írásbeli anyagait a Küldöttgyűlés időpontja előtt
legalább 10 nappal postára kell adni.
A Küldöttgyűlési meghívó tartalmazza:





FESZT nevét, székhelyét,
a Küldöttgyűlés helyét, idejét és
a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.
a meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Küldöttgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Küldöttgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást,
hogy a megismételt Küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Ha a Küldöttgyűlés határozatképtelen a megismételt Küldöttgyűlés az eredeti napirenden
szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az
eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják
össze. Az erre történő figyelmeztetés az eredeti meghívó kötelező tartalmi eleme.
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A Küldöttgyűlési meghívó közzétételétől számított három napon belül a tagok és a FESZT
szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség két napon belül dönt. Az elnökség a napirend
kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás
esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított
legkésőbb két napon belül igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy azt elutasítja, úgy a
Küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt
a napirend kiegészítésének tárgyában.

A rendes Küldöttgyűlés napirendjén szerepelnie kell:
(a)

Az Elnökség beszámolójának az elmúlt időszakban végzett munkáról

(b)

Az éves beszámolónak és a közhasznúsági mellékletnek

(c)

A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének az elmúlt időszak költségvetésének
teljesítéséről, a Küldöttgyűlés elé kerülő előterjesztésekről és a FESZT
gazdálkodásáról, figyelembe véve a közhasznú szervezetek beszámolási szabályait

(d)

Az Elnökség írásbeli javaslatának a következő időszak költségvetéséről

2.1.2.1.

Rendkívüli Küldöttgyűlés

Az Elnök köteles a Küldöttgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából
(a)

ha a FESZT vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

(b)

ha a FESZT előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

(c)

ha a FESZT céljainak elérése veszélybe került;

(d)

az Elnökség határozata alapján;

(e)

a Felügyelő Bizottság indítványára;

(f)

ha a tagság legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri;

(g)

ha valamely vezető tisztségviselői hely bármely okból megüresedik;

(h)

a bíróság döntése alapján;

Ezekben az esetekben az összehívott Küldöttgyűlés köteles az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a FESZT megszüntetéséről dönteni.
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2.1.2.2.

Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott ülés

Amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak a FESZT elnöke a küldöttgyűlés, az
elnökségi ülés, és a felügyelőbizottsági ülés elektronikus úton történő megtartását rendelheti el. A tagok az Egyesület küldöttgyűlésének, elnökségének és felügyelőbizottságának ülésén tagságukból eredő jogaikat személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő
eszközök igénybevételével (pl. online videohívás) is gyakorolhatják, feltéve, hogy a szavazati joggal rendelkezők azonosítása, valamint közöttük a kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítható. Olyan kérdésben, amelyről az alapszabály szerint titkos
szavazást kell tartani, elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével csak abban az
esetben hozható határozat, amennyiben annak során a szavazás titkossága is biztosítható.
Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott ülésen elhangzottakat és a
meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek.
Ha az ülésén hozott határozatot be kell nyújtani a nyilvántartó bírósághoz, jegyzőkönyvet
kell készíteni, amelyet – ha az alapszabály vagy jogszabály máshogy nem rendeli – az ülés
levezető elnöke aláírásával hitelesít.
2.1.3. Határozatképesség
A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult küldöttek, több mint fele
jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
A Küldöttgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent szavazásra jogosultak
számát.
2.1.4. Levezető elnök, jegyzőkönyv
A Küldöttgyűlést a FESZT elnöke, vagy az elnökség által felkért levezető elnök vezeti.
A Küldöttgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel
megválasztja a jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv-hitelesítő személyt, valamint
szükség esetén a szavazatszámláló bizottságot.
A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyvvezető, a Küldöttgyűlés levezető elnöke és két jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvvezetőnek és a
jegyzőkönyv-hitelesítőknek a Küldöttgyűlésen végig jelen kell lenniük.
2.1.4.1.
(a)
(b)
(c)
(d)

A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza
az egyesület nevét és székhelyét;
a Küldöttgyűlés helyét és idejét;
a Küldöttgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv- hitelesítőjének a nevét;
a Küldöttgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
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(e)
(f)

a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát (ha lehetséges, személyét);
a meghozott határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát.

2.1.5. A szavazás módja
A Küldöttgyűlésen szavazásra jogosultak határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
(a)

akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;

(b)

akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

(c)

aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

(d)

aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy

(e)

aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A Küldöttgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki (amely) vagy
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
(a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
(b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a FESZT által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A Küldöttgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Küldöttgyűlés az éves beszámoló jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt. A FESZT alapszabályának módosításához a
jelen lévő küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A FESZT
céljának módosításához és a FESZT megszűnéséről szóló Küldöttgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
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2.1.5.1.Titkos szavazást kell tartani:
(a)
(b)

személyi kérdésekben;
amennyiben a Küldöttgyűlés kétharmados minősített többségi szavazással titkos
szavazást rendel el.

2.1.6. Küldöttgyűlési határozatok kihirdetése
A Küldöttgyűlési határozatokat a levezető elnök a Küldöttgyűlésen szóban kihirdeti és az
érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő nyolc napon belül írásban, igazolható
módon is közli a határozatnak a FESZT honlapján történő közzétételével egyidejűleg,
mely határozatot a FESZT Elnöke a Küldöttgyűlési Határozatok Könyvébe bevezettet.
2.1.7. Vezető tisztségviselő választó Küldöttgyűlésre vonatkozó eltérő szabályok
Vezető tisztségviselő választó Küldöttgyűlésre a Küldöttgyűlés időpontját az Elnökség
tűzi ki úgy, hogy a választó Küldöttgyűlés előtt egy hónappal a jelölések megkezdődhessenek.

2.2.







Jelölő-és Szavazatszámlálóbizottság

A küldöttgyűlés, a tagszervezetek jelölése alapján, az Elnökség javaslatára elnökből és 2 tagból álló Jelölőbizottságot választ 3 évre a Tisztújító Küldöttgyűlést
megelőző küldöttgyűlésen.
A Jelölőbizottság feladata a FESZT tisztségviselőinek jelölése.
A jelölőlistát a Küldöttgyűlés egyszerű szavazattöbbséggel fogadja el.
A Jelölőbizottság feladata a küldöttek mandátumának vizsgálata is

A szavazatszámláló bizottság tagjait egyszeri alkalomra a Küldöttgyűlés választja tagjai
sorából, nyílt szavazással. Tagjainak száma három fő, melyből – a Küldöttgyűlés döntése
alapján – egy fő a bizottság vezetője.
A szavazatszámláló bizottság feladata jegyzőkönyv készítése a szavazásról, valamint
szavazatok összeszámolása és hitelesítése. Ügyel a szavazás tisztaságára.

3.
3.1. Az Elnökség
A FESZT ügyvezető szerve a Küldöttgyűlés által választott Elnökség, amely elnökből, egy
alelnökből, és az elnökségi tagokból áll (vezető tisztségviselők). Az Elnökség tagjainak
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száma a mindenkori tagszervezetek számával egyezik meg. Az Elnökség tagja csak valamely tagszervezet elnöke lehet. Az Elnökség az elnökét, és az alelnökét maga választja
tagjai közül.
Az Elnökséget a Küldöttgyűlés választja meg három évi időtartamra. A FESZT elnöke folyamatosan, legfeljebb két egymást követő ciklusra választható meg. Az elnöki, és az alelnöki
tisztségre valamennyi tagszervezet állíthat jelöltet.
A FESZT Elnöksége a FESZT ügyvezető szerve, jogosult meghozni mindazokat a döntéseket, amelyeket jelen alapszabály nem utal a Küldöttgyűlés, vagy az elnök kizárólagos
hatáskörébe.
Az Elnökség kizárólag a Küldöttgyűlésnek tartozik felelősséggel. A vezető tisztségviselő
ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

3.1.1. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
(a) a megbízás időtartamának lejártával;
(b) visszahívással;
(c) lemondással;
(d) a vezető tisztségviselő halálával
(e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
(f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról a FESZT-hez címzett, a FESZT másik vezető
tisztségviselőjéhez intézett írásbeli, indokolt nyilatkozattal bármikor lemondhat, melyet az
Elnökség jogosult a FESZT mindenkori honlapján nyilvánosságra hozni. Ha a FESZT
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
A közgyűlés által választott vezető tisztségviselők visszahívását kizárólag a Küldöttgyűlés
kezdeményezheti, visszahívásra a Küldöttgyűlés jogosult. A visszahívás kérdésében a
Küldöttgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
3.1.2. Kizáró okok
Nem lehet vezető tisztségviselő az,
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(a)

akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült

(b)

aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont)

(c)

akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói
ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató
jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet

(d)

az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig,
(a)
(b)
(c)
(d)

amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki;
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel;
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki;
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
3.1.3. Törvényes képviselet





A FESZT törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
A bankszámla feletti rendelkezés joga az elnököt illeti meg.

Az elnök az ügyek meghatározott csoportja tekintetében képviseleti jogát az alelnökre
átruházhatja, akiknek aláírási joga együttes.
A FESZT-nek az elnökkel kötendő - Küldöttgyűlési jóváhagyást nem igénylő - szerződését a FESZT nevében a FESZT alelnöke írja alá.
3.1.4. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
(a)

a két Küldöttgyűlés között irányítja a FESZT munkáját;
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(b)

gondoskodik a Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az Alapszabályban
meghatározott feladatok végrehajtásáról;

(c)

beszámoltatja bizottságainak elnökeit;

(d)

a FESZT munkájával kapcsolatos javaslatokat, előterjesztéseket készít, illetve
felkéri azok elkészítőit;

(e)

meghatározza a Küldöttgyűlés helyét és idejét, összeállítja napirendjét, a Küldöttgyűlés
elé terjesztendő beszámolók, javaslatok tervezetét;

(f)

elkészíti saját munkatervét;

(g)

az elnök útján beszámol a Küldöttgyűlésnek az Elnökség munkájáról;

(h)

jóváhagyja a FESZT Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamit egyéb szabályzatait;

(i)

hazai és nemzetközi szervezetekbe delegáltak, képviselők jelölése, küldése;

(j)

dönthet minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Küldöttgyűlés, vagy Elnök
kizárólagos hatáskörébe

3.1.5. Az elnök hatáskörébe tartozik:
(a)
(b)

Az Elnökség tevékenységét az elnök irányítja. Az Elnökség tagjai végzett munkájukról az Elnöknek beszámolni kötelesek.
Önállóan képviseli a FESZT-et harmadik személyek, bíróságok, más hatóságok
előtt, ellátja a FESZT törvényes képviseletét.

(c)

Az ügyek meghatározott csoportja tekintetében képviseleti jogát az alelnökre
átruházhatja, akiknek aláírási joga együttes.

(d)

Jogosult minden olyan ügyben eljárni, amely nem tartozik a Küldöttgyűlés és az
Elnökség kizárólagos hatáskörébe, illetve e szervek valamelyike azt nem vonta
hatáskörébe.

(e)

Elkészítteti a FESZT számviteli törvény szerinti beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletet és ezeket a Felügyelő Bizottság, illetve a Küldöttgyűlés elé
terjeszti jóváhagyás végett.

(f)

Köteles a Küldöttgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról gondoskodni.

(g)

Gyakorolja a munkáltatói jogokat a FESZT-el munkaviszonyban állók vonatkozásában.

3.1.6. Az Elnökség ülésezése


Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal tartja.
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Az elnökségi ülést az elnök legalább nyolc nappal az ülés időpontja előtt kiküldött
meghívóval, elsődlegesen a FESZT székhelyére hívja össze írásban, igazolható
módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére
történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus
tértivevény).



Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza a FESZT nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a
meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi
tagok álláspontjukat kialakíthassák.



Az elnökségi ülésre szóló meghívót a FESZT székhelyén és honlapján nyilvánosságra
kell hozni. Az Elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.
Amennyiben az Elnökség szabályszerű összehívás nélkül összeül és megállapítja, hogy
minden tagja jelen van, továbbá az ülés megtartását egyik tag sem ellenzi, úgy az elnökség
– a fenti szabályoktól eltérően is – szabályszerű határozatot hozhat.
Az Elnökség ülései nyilvánosak.
Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha a tagoknak több mint a fele jelen van. Az
Elnökség határozatait – alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Amennyiben az Elnökség taglétszáma három fő alá csökken, azt a következő Küldöttgyűlésen - a választásra vonatkozó szabályok szerint - három főre kell kiegészíteni.

3.1.6.1. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
(a)

akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;

(b)

akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

(c)

aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

(d)

akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a FESZTnek nem tagja;

(e)

aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy

(f)

aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
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(a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
(b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a FESZT által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
3.1.7. Jegyzőkönyv
Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő jegyzőkönyvvezető és
az elnök hitelesít aláírásával. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a
döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát (ha lehetséges, személyét). A határozatokat az elnök köteles a Határozatok
Könyvébe bevezetni.

3.1.8. Az Elnökség határozatainak kihirdetése
Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő nyolc napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatoknak a FESZT honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
4.
4.1.

Felügyelő Bizottság

A FESZT felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú
személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták.
A Felügyelő Bizottság három tagból áll, akik maguk közül elnököt választanak. Felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel a Küldöttgyűlésnek tartoznak.
Tagjai a FESZT-nél más tisztséget nem tölthetnek be, a FESZT-el munkaviszonyban nem
állhatnak.

4.1.1. Kizáró okok
Nem lehet a Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagja az, aki
(a)
(b)

a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve a
FESZT döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be);
közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
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(c)

(d)
(e)
(f)

a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a FESZT által tagjának a
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerinti juttatást -, illetve
az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója;
akivel szemben a FESZT vezető tisztségviselőire vonatkozó kizáró ok áll fenn;
aki vagy akinek a hozzátartozója a FESZT vezető tisztségviselője.

4.1.2. A Felügyelő Bizottság működése
A Felügyelő Bizottság tagjait a Küldöttgyűlés választja három évre. A Felügyelő Bizottsági
tagsági jogviszony az elfogadásával jön létre. Ügyrendjét és munkatervét a Felügyelő Bizottság maga határozza meg. Az Elnökségtől, mint ügyvezető szervtől elkülönülten működik.
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a FESZT teljes működését és gazdálkodását, mind jog-, mind
célszerűségi szempontból, az ügyvezetést pedig különösen a FESZT érdekeinek megóvása
céljából. Ellenőrzi a jogszabályok, az alapszabály és a FESZT által hozott határozatok
végrehajtását, betartását.
A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább egy évben két alkalommal tartja.
Üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. Határozatképes az ülés, ha az ülésen legalább két tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, az ügyvezetéstől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak.
A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelő Bizottsági tag
lemondó nyilatkozatát a FESZT vezető tisztségviselőjéhez intézi.
4.1.3. A Felügyelő Bizottság feladat és hatásköre
A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek
során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja.
A Felügyelő Bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási
joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.
A Felügyelő Bizottság köteles a FESZT döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
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A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha
arról szerez tudomást, hogy
(a)

(b)

a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését
teszi szükségessé;
a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel

A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak
megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
ellenőrzést ellátó szervet.
VII.
A FESZT ÜGYVITELI SZERVEZETE
1.
1.1. A Bizottságok
Az egyes szakterületek ellátására, az Elnökség munkájának segítésére, meghatározott
feladatok elvégzésére, döntések előkészítésére az Elnökség állandó vagy eseti bizottságok
felállítását határozhatja el.
A bizottságok tagjai elnököt egymás közül választanak.
A tagok személyére bármely FESZT tag és az Elnökség tehet javaslatot, lehetőség szerint
annak figyelembevételével, hogy a bizottság legalább egy tagja az adott területet jól ismerő, szakmailag képzett személy legyen.
Az állandó vagy eseti bizottságok tagjait a javaslatok figyelembe vételével a FESZT elnöke kéri fel. A tagok személyéről a tagságot a FESZT honlapján tájékoztatni kell.
Az állandó és ideiglenes bizottságok tagjai munkavégzésükkel kapcsolatos költségeik
megtérítésére és díjazásra lehetnek jogosultak az Elnökség döntése alapján.
A bizottságok feladataira valamint működésére a FESZT Szervezeti és Működési Szabályzata további szabályokat állapíthat meg.
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1.1.2. Állandó bizottság
Állandó Bizottságként működik a FESZT Nemzetközi Bizottsága.
A Nemzetközi Bizottság, illetve annak vezetőjének feladata, a nemzetközi szervezetekkel való
kapcsolattartás, a FESZT nemzetközi tevékenységének szervezése és felügyelete, a FESZT
képviselete nemzetközi szervezetekben.
A Nemzetközi Bizottságot, megfelelő nyelvtudással és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező
olyan szakértőkből kell létrehozni, akik megfelelő szakmai színvonalon képesek a FESZT-et
nemzetközi szervezetek előtt képviselni.
A Nemzetközi Bizottság vezetőjét az Elnökség ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni.

1.2.

Az ügyviteli szervezet

A FESZT testületi munkájának segítésére, az adminisztrációs, pénzügyi, számviteli és
egyéb szakmai feladatok ellátása érdekében ügyviteli szervezetet hozhat létre és tarthat
fenn.
Az ügyviteli szervezet tagjai mindazok a személyek, akik a FESZT-el valamilyen rendszeres munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak.
Az ügyviteli szervezetet az elnök irányítja.
Az ügyviteli szervezet jogállására, feladataira, létszámára és összetételére vonatkozó
esetleges további szabályokat az Elnökség által jóváhagyott szabályzat állapíthat meg.

VIII.
A FESZT GAZDÁLKODÁSA
1.
1.1. A FESZT gazdálkodása
A FESZT gazdasági - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, illetve alapszabályában
meghatározott alap céljainak elérése érdekében, e célok megvalósulását nem veszélyeztetve
folytathat. Eredményét nem oszthatja fel, azt csak közhasznú céljainak fejlesztésére, megvalósítására fordíthatja.
A közhasznú FESZT vezető tisztségviselőit, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek
közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a
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FESZT által a tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő
juttatás kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
A FESZT tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíjfizetésen túl – a FESZT tartozásaiért nem tartoznak anyagi felelősséggel.
A FESZT gazdálkodási és pénzügyi tevékenységről a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelő, a kettős könyvvitel szabályai szerint kialakított könyveket, és analitikus nyilvántartásokat vezet, továbbá naptári évente, pénzügyi mérleget, eredmény-kimutatást és közhasznúsági mellékletet készít, azokat, a jogszabályban előírt határidőig az Országos Bírósági
Hivatalnál letétbe helyezi, továbbá saját honlapján,– ennek hiányában tagszervezetei:
www.feszt.eu honlapján nyilvánosságra hozza.
A FESZT működésének biztosítása érdekében alkalmazottakat foglalkoztathat, szakértőt,
vállalkozót bízhat meg.
A FESZT a hatályos számviteli törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény, illetve
egyéb, a civil szervezetekre vonatkozó hatályos jogszabályok szerint folytatja gazdálkodó
tevékenységét.
A FESZT pénzügyi bevételeinek nyilvántartása érdekében bankszámlaszámot nyit, illetve tart
fenn.
A FESZT bankszámlája, illetve pénztára felett a rendelkezési jogot, a törvényes képviseletet
ellátó elnök, a FESZT hatályos Gazdasági és Pénzügyi Szabályzatában foglalt részletezés
szerint gyakorolja.
A FESZT befektetési tevékenységet nem folytat, erre tekintettel Befektetési Szabályzatot nem
alkot.
A FESZT maga rendelkezik nevével, címerével, logójával és minden a nevéhez kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós, rádiós
valamint egyéb elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra. A
FESZT ezen hirdetési, reklám-, illetve közvetítési jogokkal kapcsolatosan egy évnél
hosszabb időre szerződést csak a döntéshozó szerv külön felhatalmazása alapján köthet.
A határozatlan vagy egy évnél hosszabb időre kötött fenti szerződés megkötésétől számítva évente a döntéshozó szerv újabb felhatalmazása hiányában hatályát veszti. Ezen
rendelkezést az szerződésben szerepeltetni kell.
1.2. A FESZT működésének anyagi alapjai
A FESZT bevételei lehetnek:
(a)

A FESZT tagsági díjakból származó bevételei;
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(b)

(c)
(d)
(e)

(f)
(g)

Hazai és külföldi vállalkozások, gazdálkodó és civil szervezetek és magánszemélyek
által nyújtott adományok. Közérdekű adományokat csak megfelelő írásbeli felhatalmazással ellátott személy gyűjthet a FESZT számára. Az adomány gyűjtés nem járhat
az adományozó zaklatásával, személyiségi jogokat, emberi méltóságot nem sérthet;
A FESZT által, az alapcélok elérése érdekében rendezett kiállítások, rendezvények,
kiadványok bevételei;
A tagoknak és más érintett személyeknek nyújtott alapcélok szerinti szolgáltatásokból,
és a FESZT eszközeinek alapcélok szerinti hasznosításából származó bevételek;
Állami költségvetési, illetve költségvetési alrendszerek, hazai és Európai Unió által
finanszírozott pályázati alapok, adójogszabályok (SZJA 1%) által biztosított forrásokból származó működési, vagy meghatározott célra juttatott támogatások;
Önkormányzatok és más szervezetek által, a működés biztosítására, vagy meghatározott
célra nyújtott támogatások;
A FESZT által végzett gazdálkodási- vállalkozási tevékenység bevételei.

A FESZT kiadásait a jogszabályban előírt beszámolási kötelezettségek rendje szerint kell
nyilvántartani. Külön a közhasznú tevékenységre, az alapcél szerinti tevékenységre és a gazdasági-vállalkozási tevékenységre, valamint a működésre fordított kiadásokat.

IX.
A FESZT MEGSZŰNÉSE, JOGORVOSLAT
1.
1.1. A FESZT jogutód nélkül megszűnik, ha:
(a)
(b)
(c)
(d)

a tagok kimondják megszűnését; vagy
az arra jogosult szerv megszünteti;
a Szövetség megvalósította célját vagy a Szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a két tagszervezetet
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

1.2. A FESZT jogutódlással történő megszűnése
A FESZT jogutódlással szűnik meg, ha más szövetséggel egyesül, illetve egy vagy több szövetségre szétválik
1.3. Jogorvoslat
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A FESZT tagja, vezető tisztségviselője és Felügyelő Bizottsági tagja kérheti a bíróságtól a
tagok vagy a FESZT szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik.
A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon
belül lehet keresetet indítani a FESZT ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást
szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától
számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.
Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult,
kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat
mellett.
X.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Ezt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a FESZT legfőbb döntéshozó
szerve 2020. szeptember 14. napján hozott 6/2020.09.14. számú határozatával, illetve a Törvényszék hiánypótlási felívása alapján a 2020. január 07-én meg elektronikus úton megtartott
rendkívüli küldöttgyűlésén egyhangúlag hozott, a 4/2021.01.07, az 5/2021.01.07 és a
6/2021.01.07-i határozatával hozott módosításokkal fogadta el.
A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CXLXXV. Törvény rendelkezései az irányadóak.
Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege mindenben megfelel az
Alapszabály, módosítások alapján hatályos tartalmának.
Budapest, 2020. január 07.
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