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FELNŐTTKÉPZŐK SZÖVETSÉGE
ALAPSZABÁLYA
1. § Bevezető rendelkezések
(1) A Felnőttképzők Szövetsége (továbbiakban Szövetség) a tagszervezetei által létrehozott
szakmai érdekvédelmi, társadalmi szervezet, amely az egyesülési törvény szerint alakult
meg és működik.
(2) A Szövetség a tagszervezetek érdekeinek képviseletére és védelmére, szakmai
együttműködésük, fejlődésük előmozdítására, az egész életen át tartó tanulás
programjának kibontakoztatására, a korszerű hazai felnőttképzés rendszerének
megteremtésére, nemzetközi kapcsolatainak építésére jött létre.
(3) A Szövetség neve: Felnőttképzők Szövetsége.
(4) A Szövetség rövidített neve: FVSZ
(5) A Szövetség székhelye: 1074 Budapest, Szövetség u. 37.
(6) A Szövetség bélyegzője: a Szövetség neve és emblémája.
(7) A Szövetség emblémájának leírását az arculattervi kézikönyv tartalmazza.
(8) A Szövetség önálló jogi személy.
2. § A Szövetség céljai
(1) Az egész életen át tartó tanulás hosszú távú
feltételrendszerének alakításában való aktív részvétel.

politikájának

és

középtávú

(2) A felnőttek képzésében résztvevő szervezetek legszélesebb körét tömörítve szakmai
érdekeik feltárása és integrálása, a felnőttképzéssel, oktatásszervezéssel foglalkozó egyéni
és társas vállalkozások, intézmények és non-profit szervezetek szakmai érdekeinek
hatékony képviselete, különös tekintettel a versenysemlegesség és az esélyegyenlőség
növelésére, megteremtésére.
(3) A felnőttképzés, a képzéshez kapcsolódó szolgáltatások és az oktatásszervezés
színvonalának emelése, a szakmai tisztesség megőrzése, feltárva és képviselve a
felnőttképzésben résztvevők érdekeit is.
(4) A magyar felnőttképzés nemzetközi integrációjának segítése.
(5) A felnőttképzés, oktatásszervezés jogi és gazdasági feltételrendszerének javítása.
(6) A felnőttképzés eszközrendszerének hatékony felhasználásával, minta értékű programok
megvalósításával elősegíteni a foglalkoztatás szintjének emelkedését.
(7) A tagság információkkal történő ellátása.
3. § A Szövetség feladatai
(1) A Szövetség alaptevékenysége:
- Szakmai érdekképviselet (TEÁOR’08 9412 )
- Felnőttképzéssel kapcsolatos oktatási, továbbképzési tevékenység (TEÁOR’08 8559,
valamint 8532)
- Kiállítások, bemutatók, konferenciák szervezése (TEÁOR’08 8230)
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- Szakmai, tudományos szakértői, tanácsadói tevékenység (TEÁOR’08 7490)
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR’08 5814)
- Könyvkiadás (TEÁOR’08 5811)
- Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés (TEÁOR’08 7220)
- Egyéb, az oktatással összefüggő közösségi, társadalmi tevékenység (TEÁOR’08 9499)
(2) A Szövetség egyéb feladatai:
a.) A felnőttképzési, oktatásszervezési, gazdálkodási tevékenységet érintő jogszabályok
alkotásának, módosításának kezdeményezése, véleményezése.
b.) Közös szakmai állásfoglalások elkészítése, és képviselete.
c.) Kormányzati, önkormányzati és egyéb szervezeteknél a Szövetség tagságának
érdekképviselete.
d.) A nemzetközi kapcsolatok építése, különös tekintettel az Európai Unión belüli
kapcsolatokra. Segítségnyújtás a tagoknak az uniós tagságból adódó új feladatok
megvalósításához, az új feltételekhez való alkalmazkodáshoz.
e.) Koordinációs Tanács működtetése, amely az a), b), c) és d) pontokban felsorolt
területeken véleményével, szakmai anyagaival, személyes kapcsolataival segíti a
Szövetség, illetve az Elnökség munkáját.
f.) Minősítő Bizottság működtetése, amely az elfogadott Minősítési Rendszer alapján
szakértők bevonásával jelentkezés alapján szervezi és koordinálja a tagszervezetek és
a szövetségen kívüli intézmények minősítését.
g.) Etikai Bizottság működtetése, amely gondozza az elfogadott Etikai Kódexet,
kivizsgálja a bejelentéseket és az etikai normákat sértő esetekben határozatot hoz,
amelyek nyilvánossá tételével elősegíti a tagok egymás közötti és piaci magatartására
vonatkozó szakma specifikus etikai normáinak érvényesülését.
h.) Tagjai részére információ szolgáltatás az érdekképviseleti munka eredményeiről, a
jogszabály-alkotási folyamatokról és a felnőttképzés fejlesztésére vonatkozó állami
elképzelésekről, valamint a felnőttképzéssel kapcsolatos pályázatokról.
i.) Előadások, viták szervezése a tagokat érintő fontos szakmai, érdekvédelmi és
gazdasági kérdésekről.
j.) Tagjai közötti együttműködés javítása érdekében javaslattevő, véleményező és
közvetítő tevékenység a vitás kérdések megoldására.
4. § A Szövetség tagsága
(1) A Szövetség tagságát:
• rendes tagok,
• tiszteletbeli és
• pártoló tagok alkotják.
(2) A Szövetség rendes tagjai azok a felnőttképzéssel, oktatásszervezéssel foglalkozó egyéni
és társas-vállalkozások, intézmények és non-profit szervezetek lehetnek, amelyek
ténylegesen végeznek ilyen tevékenységet, a Szövetség célkitűzéseivel egyetértenek és a
kitűzött célok megvalósításában önkéntes csatlakozással rendszeresen részt vállalnak,
valamint a tagdíjat rendszeresen befizetik és a tagsági követelményeknek megfelelnek. (1.
számú melléklet)
3

(3) A Szövetség minősített tagja az a rendes tag, amely a (2) bekezdésben foglaltakon kívül
aláveti magát a minősítési eljárásnak, és pozitív minősítést szerez.
(4) A Szövetség tiszteletbeli tagja az a magánszemély lehet, aki megbecsült szaktekintély és a
Szövetség céljainak megvalósítását elősegíti.
(5) Pártoló tag az a jogi vagy magánszemély lehet, aki a Szövetség működéséhez,
tevékenységéhez anyagi, szakmai, szervező vagy egyéb támogatást ad.
5. § A tagsági viszony keletkezése
(1) A rendes tag belépési szándékát az 1. számú melléklet szerinti belépési nyilatkozaton, a
szükséges mellékletek csatolásával, közli. A tagi viszony keletkezéséről az Elnökség a
jelentkezést követő első ülésén határozatot hoz, melyről értesíti a belépni szándékozót. A
tagi viszony azon a napon kezdődik, amikor az Elnökség határozata alapján a tagdíjról
kiállított számlát a belépő tag készpénzzel kiegyenlítette, vagy átutalás esetén az összeg a
Szövetség számláján jóváírásra került.
(2) A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a felvételt kérő jogosult a Közgyűléshez fordulni
és kérni az elutasító határozat megváltoztatását. A Közgyűlés többségi szavazással
jogosult az Elnökség döntését megváltoztatni.
(3) A tiszteletbeli tag felkéréséről az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés többségi
szavazással dönt. A tiszteletbeli tagot a döntésről írásban kell értesíteni. A tag elfogadó
nyilatkozatban közli, hogy eleget tesz a felkérésnek.
(4) A pártoló tag belépési szándékát nyilatkozatban közli, mely nyilatkozat elfogadásáról az
Elnökség a nyilatkozat beérkezését követő ülésén határoz. A nyilatkozatban meg kell
jelölni a támogatás formáját és összegét. A döntésről a pártoló tagot írásban kell értesíteni.
(5) Az a tag, akinek tagsági viszonya a 7.§ (1) bekezdés harmadik alpontja alapján szűnt meg,
a kizárást kimondó közgyűlési határozat dátumától számított 3 évig nem kérheti
ismételten tagfelvételét.
(6) A kizárással érintett tag ismételt tagfelvételi kérelméről az Elnökség - a Minősítő és az
Etikai Bizottság által - a belépni szándékozónál lefolytatott előzetes vizsgálat alapján
dönt, amelynek költségeit a kérelmező fizeti.
6. § A tagok kötelezettségei és jogai
(1) A Szövetség minden tagjának kötelessége, hogy a célok elérését a legjobb tudása szerint
támogassa, a Szövetség Alapszabályát és egyéb szabályait betartsa.
(2) A rendes tag kötelessége, hogy eleget tegyen a tagsági követelményeknek (1. számú
melléklet), valamint, hogy a Szövetség Etikai Kódexében foglalt alapnormákat betartsa.
(3) A Szövetség minden tagja jogosult a Szövetségi célok megvalósításában részt venni,
véleményt nyilvánítani és a Szövetség szolgáltatásait igénybe venni.
(4) A Szövetség tagjai számára - tevékenysége és különböző cégekkel, illetve személyekkel
kötendő együttműködési megállapodásai során - kedvezményeket biztosíthat, amely
kedvezmények igénybevételére a Szövetség minden tagja jogosult.
(5) A Szövetség tagjai jogosultak a „Felnőttképzők Szövetségének Tagja” cím használatára.
Amennyiben a tagot az alakuló Közgyűlésen alapító tagként jegyezték be, és jogosult
volt a „Felnőttképzési Vállalkozások Szövetsége Alapító Tagja” cím használatára, akkor
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jogosult a „Felnőttképzők Szövetségének Alapító Tagja” cím használatára is. A
Szövetség Minősítő Bizottsága által minősített tag, amennyiben minősítése érvényes,
jogosult a „Felnőttképzők Szövetségének Minősített Tagja” cím használatára.
(6) A Szövetség bármely tagja, illetve meghatalmazottja jogosult bejelentést tenni az
Ellenőrző vagy az Etikai Bizottsághoz
(7) A rendes tagok székhelyük, illetve telephelyeik bejegyzési helye szerint, a Szövetség
székhelyén kívüli tervezési és statisztikai régionként, Regionális Tagozatot képezhetnek.
Amennyiben a Regionális Tagozat tagjainak száma meghaladja az ötöt, tagozati
vezetőséget választhatnak. A Regionális Tagozatok az Elnökség eseti, konkrét célú
felhatalmazása alapján jogosultak speciális érdekeik helyi képviseletére.
(8) A rendes tag képviselője útján jogosult részt venni a Közgyűlésen és ott egy mandátuma
van.
(9) A Szövetség rendes tagja jogosult szavazni személyesen vagy meghatalmazott útján.
(10) A rendes tag képviselője bármely tisztségre megválasztható.
(11) A Szövetség emblémáját (logó) a Szövetség szervezeti egységei, és a Szövetség rendes
tagjai használhatják.
(12) A tiszteletbeli tag tanácskozási joggal vehet részt a Közgyűlés munkájában.
(13) A tiszteletbeli tag jogosult a „Felnőttképzők Szövetségének Tiszteletbeli Tagja” cím
használatára.
(14) A pártoló tag a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt.
(15) A pártoló tag jogosult a „Felnőttképzők Szövetségének Pártoló Tagja” cím használatára.
7. § A tagsági viszony megszűnése
(1) A tagsági viszony
• kilépéssel,
• tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
• kizárással,
• közgyűlés általi felmondással, illetve
• a Szövetség megszűnése esetén szűnik meg.
(2) Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszonya annak a tagnak, aki kilépési szándékát az
Elnökségnek írásban bejelenti. A bejelentésről az Elnökség a bejelentés érkezését követő
ülésén dönt. A döntésről a kilépőt ajánlott levélben kell értesíteni. A tagsági viszony azon
a napon szűnik meg, amikor az Elnökség döntését a kilépő tag kézhez vette. A kilépő tag a
Szövetséggel szemben anyagi követelést nem támaszthat. Az Elnökség a kilépett tagokról
a következő Közgyűlést tájékoztatja.
(3) Az Elnökség, törléssel szűnteti meg a tagsági viszonyát annak a tagnak - magánszemély
esetén -, aki meghalt, vagy - jogi személy esetén -, amely jogi személy jogutód nélkül
megszűnt.
(4) A Közgyűlés az Elnökség javaslatára, kizárással szünteti meg a tagsági viszonyát annak,
akinek magatartása az egyesületi cél elérését akadályozza, vagy aki jogszabályba,
Alapszabályba, az Etikai Kódex és a Minősítési Rendszer elfogadott előírásaiba ütköző
tevékenységet folytat, vagy akit szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó
szabadságvesztésre ítéltek, vagy a közügyek gyakorlásától eltiltottak vagy, aki huzamos
ideig (6 hónapig) felszólítás ellenére sem fizette be a tagdíjat.
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(5) A Közgyűlés felmondással szünteti meg annak a tagnak a tagsági viszonyát, aki a
tagfelvétel feltételeinek már nem felel meg, illetve aki a tagdíjat nem fizeti meg.
(6) A kizárást 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. A kizáró határozatot a taggal
közölni kell, a tagnak lehetőséget kell biztosítani a védekezésre, őt személyesen is meg
kell hallgatni. A kizárást kimondó határozat elleni fellebbezésre a következő
Közgyűlésen van lehetőség, ennek lehetőségéről a kizárást kimondó határozatnak
rendelkeznie kell. A kizárásról a Közgyűlés kétharmados szavazattal dönt.
8. § A Szövetség szervezete
(1) A Szövetség folyamatos működését az Alapszabályban meghatározott szervei biztosítják.
(2) A Szövetség képviselő, ügyintéző, és tanácsadó szervei:
a.) Közgyűlés,
b.) Elnökség,
c.) Koordinációs Tanács,
d.) Titkárság,
e.) Ellenőrző Bizottság,
f.) Etikai Bizottság,
g.) Minősítő Bizottság,
h.) Regionális Tagozatok,
i.) egyéb, a Közgyűlés által választott bizottságok,
j.) egyéb, az Elnökség által létrehozott bizottságok.
9. § A Közgyűlés
(1) A Szövetség döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.
(2) A Közgyűlés a Szövetséget érintő minden kérdésben dönthet.
(3) A Közgyűlés állapítja meg a nyílt szavazással eldöntendő kérdéseket.
(4) Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
• a Szövetség Alapszabályának elfogadása és módosítása,
• a Szövetség képviselő szerveinek és tisztségviselőinek megválasztása, és visszahívása,
díjazásuk megállapítása, a Szövetség szerveinek jogszabályba, illetve az Alapszabályba
ütköző határozatainak felülvizsgálata,
• a Szövetség évi költségvetésének megállapítása,
• a tagdíjak megállapítása,
• az Elnökség éves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása,
• a Szövetség feloszlásának kimondása,
• az elutasított tagfelvételek felülbírálata,
• a Szövetség más egyesülettel való egyesülése vagy szétválás elhatározása,
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• döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
utal,
• az Elnökség javaslata alapján döntés a „Felnőttképzők Szövetségének Tiszteletbeli
Tagja” cím adományozásáról.
(5) A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni a
Szövetség székhelyére vagy ha a tagok hozzájárulnak, akkor más helyszínre is
összehívható. A Közgyűlést az Elnökség, a Titkárságon keresztül, a napirend, a helyszín
és az időpontközlésével, igazolható módon - postai levél esetében ez tértivevényes
küldeményt jelent - - hívja össze, legkésőbb 8 nappal a meghirdetett időpont előtt. A
közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül, de legkésőbb a közgyűlést
megelőző 2 nappal a tagok és a Szövetség szervei kérhetik a közgyűlést összehívó
személytől vagy szervtől a napirend kiegészítését, a kiegészítés indokolásával. A
napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy
személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
(6) Össze kell hívni a Közgyűlést akkor is, ha ezt a rendes tagok egyharmada vagy az
Ellenőrző Bizottság a cél megjelölésével kívánja.
(7) Határozathozatal közgyűlés tartása nélküli is lehetséges, amennyiben az Elnökség ezt
kezdeményezi úgy, hogy a határozat tervezetét a tagok részére megküldi és legalább 8
napos határidőt biztosít a szavazatok megtételére. A határozathozatali eljárás akkor
eredményes, ha legalább a rendes tagok több mint a fele leadja a szavazatát. A
szavazásra megállapított határidő utolsó napját követő három napon belül az Elnökség
megállapítja a szavazás eredményét.
(8) A közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagoknak legalább a fele plusz egy rendes tag
jelen van. Határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség
esetén a határozathozatalt meg kell ismételni, ismétlésre egy ízben van lehetőség.
Ismételt szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A
Közgyűlés határozatképtelensége esetére a működőképesség fenntartása érdekében a
meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben azonos napirenddel a közgyűlést meg
kell tartani. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes,
ha azon jelen van a Szövetség Elnökségének és a Közgyűlés által választott bizottságok
tagjainak legalább fele.
(9) A Közgyűlés a Szövetség Elnökét, az Elnökség tagjait és az Ellenőrző Bizottság Elnökét,
illetve tagjait titkos szavazással választja az egyesülési törvény előírásainak megfelelően.
A többi bizottságot, továbbá a közgyűlések levezető elnökét a Közgyűlés nyílt szavazással
választja.
(10) A Közgyűlés tisztségviselőit (levezető elnök, 3 fős mandátumvizsgáló bizottság, 3 fős
szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető) a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel,
nyílt szavazás útján választja meg. A Közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a
jegyzőkönyvvezető készíti el, és a levezető elnök hitelesíti aláírásával. A Közgyűlésen
született határozatok tagoknak való megküldése és nyilvántartása felől a Titkárság
gondoskodik. A Titkárságnak a jegyzőkönyveket sorszámozva és lefűzve kell a Szövetség
iratai között megőriznie. A Közgyűlés határozatait sorszám/dátum KGY Határozat
megjelöléssel kell nyilvántartani a Határozatok Tárában. A Határozatok Tárát a
mindenkori Főtitkár vezeti. A Közgyűlésről készült jegyzőkönyvet oly módon kell
vezetni, hogy abból kiderüljön az ülésen született döntések tartalma, időpontja, valamint
a döntést támogatók, ellenzők vagy a döntéstől tartózkodók számaránya.
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10. § Az Elnökség
(1)

Az Elnökség a két Közgyűlés között intézi a Szövetség minden olyan ügyét, amelyet az
Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

(2)

Az Elnökség tagjainak száma 9 fő (1 Elnök és 8 tag). Az Elnökség tagja csak az lehet
akivel szemben a Ptk. 3:22. §-ában foglalt, alábbi kizáró okok nem állnak fenn:

(3)



Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.



Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos következmények alól nem mentesült.



Nem lehet vezető tisztségviselő az, 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.



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

Az Elnököt és az Elnökség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással három évre választja.
Az Elnökség jelenlegi tagjai a következő személyek:
Bertalan Tamás, 2013 Pomáz, Török u. 29.
Izsoó Csaba, 4033 Debrecen, Paptava utca 6.
Dr. Lakos István, 1173 Bp., Barátka u. 29.
Maczkó László, 1214 Bp., Kossuth Lajos u. 120. 1/5.
Nagy Ottó László, 9100 Tét, Győri u. 69.
Pádár Tivadar, 2440 Százhalombatta, Petőfi Sándor u. 13/a
Sum István, 2310 Szigetszentmiklós, Bíró L. u. 2418/3
Törvényi Nóra, 1223 Bp., Sárgabarack u. 4.

(4)

Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente háromszor ülésezik. Az Elnökségi
üléseket a Szövetség Elnöke, vagy felhatalmazása alapján a Titkárság hívja össze.

(5)

Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Főtitkárt és az Ellenőrző
Bizottság elnökét.

(6)

Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a
határozathozatalt meg kell ismételni, ismétlésre egy ízben van lehetőség. Ismételt
szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

(7)

Az elnökség az illetékes bizottság vezetőjének javaslatára jogosult a választott
bizottságok legalább 6 hónapja nem tevékenykedő tagjainak visszahívását
kezdeményezni a soron következő taggyűlésen. Ehhez az elnökség 2/3-os többségének
szavazata szükséges.

(8)

A Közgyűlés időpontjáról az Elnökség dönt.
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(9)

Az Elnökség kéri fel a Koordinációs Tanács tagjait, a Közgyűlés utólagos
jóváhagyásával.

(10) Szükség esetén az Elnökség, feladatainak szakszerűbb ellátása érdekében,
munkabizottságokat hozhat létre. A munkabizottságokat az Elnökség, illetve megbízása
alapján a Főtitkár irányítja, ellenőrzi.
(11) Az Elnökség, vagy a Főtitkár az Elnökség egyetértésével, a Közgyűlés utólagos
jóváhagyásával, alkalmazottakat foglalkoztathat olyan feladatok ellátására, amelyekhez
tagjai sorában szakképzettséggel rendelkező jelentkező nincs.
(12) Az Elnökség a regionális szakmai munka hatékonysága érdekében Regionális Titkárt
bízhat meg.
(13) Az Elnökség beszámoltatja a Főtitkárt a két elnökségi ülés közötti munkájáról.
(14) Az Elnökség éves beszámolási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlésnek és az Ellenőrző
Bizottságnak.
(15) Az Elnökség tagjai rendszeresen és tevékenyen részt vesznek: az Elnökség feladatainak
megvalósításában, tervek elkészítésében, a határozatok meghozatalában, a Közgyűlés és
az Elnökség határozatainak végrehajtásában, illetve a végrehajtás ellenőrzésében.
(16) Az Elnökség az Alapszabály által biztosította keretek között megalkotja, és szükség
szerint módosítja, a szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát. A módosításokról a
következő Közgyűlést tájékoztatni köteles.
(17) Az Elnökség tagjai jogosultak az „FVSZ Elnökségi Tagja” cím viselésére.
(18) Az Elnökség tagjai, az Elnökség eseti felhatalmazása alapján jogosultak a Szövetség
képviseletére.
(19) Az Elnökség joga, a kiemelkedő munkát végző tagokat, illetve azok képviselőit
jutalmazásra felterjeszteni.
(20) Amennyiben a kizárással érintett tag ismételten jelzi belépési szándékát, az Elnökség
felkéri az Etikai és a Minősítő Bizottságot a belépni szándékozónál történő előzetes
vizsgálat lefolytatására.
(21) Az Elnökség javaslatot tehet a Közgyűlésnek a „Felnőttképzők Szövetségének
Tiszteletbeli Tagja” cím adományozására.
11. § A Szövetség Elnöke
(1) A Szövetség Elnöke felelős a Szövetség szakmai és gazdasági tevékenységéért. A
Szövetség jelenlegi elnöke dr. Zsuffa Ákos Kálmán (1039 Bp., Királyok útja 30. fsz.
1/a.).
(2) A Szövetség Elnöke
• vezeti és szervezi az Elnökség munkáját,
• képviseli a Szövetséget,
• irányítja a Szövetség tevékenységét, gazdálkodását,
• utalványozási jogot gyakorol,
• elnököl az Elnökség ülésein.
(3) A két Közgyűlés, valamint az Elnökségi ülések közötti időszakban, az Elnökség nevében
jár el, ezen intézkedéseiről az Elnökséget a legközelebbi ülésen tájékoztatja.
(4) Jogosult a Szövetség Elnöke cím használatára.
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12. § A Koordinációs Tanács
(1) A Koordinációs Tanács tagjait és annak elnökét – a felnőttképzés elismert szakemberei, a
gazdasági-társadalmi élet vezető egyéniségei közül, függetlenül attól, hogy azok tagjai-e a
Szövetségnek – az Elnökség kéri fel. A megbízás legfeljebb az Elnökség mandátumáig
tart.
(2) Feladata, hogy véleményével, szakmai anyagaival, személyes kapcsolataival segítse a
Szövetség, illetve az Elnökség szakmai, stratégiai munkáját, érdekképviseleti és
nemzetközi tevékenységét.
(3 Az Elnökség eseti megbízása alapján a Koordinációs Tanács tagja képviselheti a
Szövetséget.
13. § A Titkárság
(1) A Titkárság a Főtitkár irányításával működik.
(2) Feladata a Szövetség adminisztrációs, nyilvántartási, információs és szolgáltatási
kötelezettségeinek teljesítése, továbbá gazdasági ügyeinek operatív intézése.
(3) Az Elnökségi üléseket és a Közgyűlést, az Elnök, illetve az Elnökség határozata alapján
hívja össze.
(4) Az Elnökségi ülésekről összefoglaló jelentést készít, amelyet 10 napon belül elküld az
Elnökség tagjainak, valamint a regionális tagozatok vezetőinek.
14. § A Szövetség Főtitkára
(1) A Szövetség Főtitkára vezeti és szervezi a titkárság munkáját, operatív tevékenységet
végez az Elnökség, illetve a Közgyűlés által elfogadott munkaterv alapján.
(2) A Főtitkár főállású alkalmazott, munkáltatója a Szövetség Elnöksége. Felvételére, az
Elnökség kezdeményezésére, pályázat útján történő kiválasztással kerül sor.
(3) A Főtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat a Titkárság alkalmazottai felett.
(4) A Főtitkár irányítja - az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság ellenőrzése mellett a
Szövetség gazdasági tevékenységét, az Elnökség által meghatározott területeken képviseli
a Szövetséget.
(5) A Főtitkár tanácskozási joggal vesz részt az Elnökség ülésein.
(6) A Főtitkár köteles beszámolni a két elnökségi ülés közötti tevékenységéről az Elnökség
következő ülésén.
(7) Jogosult a „Felnőttképzők Szövetségének Főtitkára” cím viselésére.
15. § Az Ellenőrző Bizottság
(1) Az Ellenőrző Bizottság a Szövetség ellenőrző szerve.
(2) A Közgyűlés által titkos szavazással négy évre megválasztott Elnökből és négy tagból áll.
Az Ellenőrző Bizottság tagja csak az lehet akivel szemben a Ptk. 3:22. §-ában foglalt,
alábbi kizáró okok nem állnak fenn:


Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos következmények alól nem mentesült.



Nem lehet vezető tisztségviselő az, 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.



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

Az Ellenőrző Bizottság jelenlegi tagjai:
Szepessy Hajnalka, 1122 Budapest, Ráth György u. 50.
Bozó Gábor, 6640 Csongrád, Jókai u. 21.
dr. Tóth Tamás, 4025 Debrecen, Piac u.. 43. II/1.
Nagyházi Mária, 3700 Kazincbarcika Vájár u. 7.
Szittné Csányi Krisztina, 1165 Budapest, Lőpor u. 13/2.
(3) Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén
a
határozathozatalt meg kell ismételni, ismétlésre egy ízben van lehetőség. Ismételt
szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.(4)
Az
Ellenőrző Bizottság tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős, annak beszámolással
tartozik.
(5) A Bizottság Elnöke tanácskozási joggal részt vesz az Elnökség ülésein.
(6) Az Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja az, aki a Szövetség Elnökségi tagja, aki a
Szövetség alkalmazásában áll, vagy a Szövetségben gazdasági feladatokat lát el.
(7) Az Ellenőrző Bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az Elnökséget.
(8) Az Ellenőrző Bizottság feladata a Szövetség, a tagozatok, valamint a Szövetség
megbízásából folytatott pénzügyi és gazdasági tevékenységek vizsgálata, a költségvetés
végrehajtásának, a vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése.
(9) Az Ellenőrző Bizottság további feladata a Szövetség és választott szervei, tisztségviselői,
belső szabályzatok, a vonatkozó jogszabályok szerinti működésének, tevékenységének, a
testületi határozatok végrehajtásának ellenőrzése.
16. § Az Etikai Bizottság
(1) Az Etikai Bizottság Elnökét és hat tagját, a Közgyűlés nyílt szavazással három évre
választja.
(2) A fontosabb kérdésekről folyamatosan sorszámozott állásfoglalásokat ad ki, melyek az
Etikai Kódex mellékletét képezik.
(3) Ellenőrzi az elfogadott Etikai Kódex betartását, megvizsgálja a bejelentéseket és
állásfoglalásait az Elnökség elé terjeszti.
(4) Munkáját az Etikai Bizottság Elnöke irányítja.
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(5) Az Etikai Bizottság Elnöke vagy tagjai nem vehetnek részt az esetlegesen ellenük
felmerülő etikai kifogások vizsgálatában, az ehhez kapcsolódó álláspont kialakításában.
(6) Az Etikai Bizottság jogosult és köteles a Szövetség tisztségviselőinek működésével
kapcsolatban felmerült panaszokat akár hivatalból, akár bejelentésre megvizsgálni. Az
Etikai Bizottság vizsgálata eredménye alapján, a Szövetség Alapszabályát, illetőleg Etikai
Kódexét megsértő, vagy a Szövetség céljainak elérését, illtetve zavartalan működését más
módon veszélyeztető tisztségviselőt írásbeli figyelmeztetésben részesíti, illetve indokolt
esetben a tisztségviselő visszahívását kezdeményezi a következő Közgyűlésen.
(7) Amennyiben a kizárással érintett tag ismételten jelzi belépési szándékát, az Etikai
Bizottság - az Elnökség felkérése alapján - előzetes ellenőrzést folytat a kizárással érintett
tagnál
17. § A Minősítő Bizottság
(1) A Minősítő Bizottság Elnökét és hat tagját a Közgyűlés nyílt szavazással három évre
választja.
(2) Feladata a Közgyűlés által elfogadott szempontok alapján kidolgoztatni és folyamatosan
karbantartani az egységes Minősítési Rendszert.
(3) A Közgyűlés által elfogadott Minősítési Rendszer szempontjai szerint minősítteti a tagok
tevékenységét, és a minősítések eredményét folyamatosan közzé teszi.
(4) Amennyiben a kizárással érintett tag ismételten jelzi belépési szándékát, a Minősítő
Bizottság - az Elnökség felkérése alapján - előzetes ellenőrzést folytat a kizárással érintett
tagnál.
18. § A Regionális Tagozatok
(1) A Szövetség rendes tagjai Regionális Tagozatokba tömörülve végezhetik érdekvédelmi,
érdekképviseleti és szakmai tevékenységüket. A Regionális Tagozatok egy-egy régióban a
Szövetség tagjainak helyi érdekeit képviselő, az Alapszabály biztosította kereteken belül
önállóan tevékenykedő szervezetek. A tagozatok nem önálló jogi személyek, beszámolási
kötelezettséggel az Elnökségnek és a Közgyűlésnek tartoznak.
19. § A Szövetség egyéb bizottságai
(1) Az Elnökség és a Közgyűlés egy-egy konkrét feladat ellátására bizottságot hozhat létre.
(2) Bármely létrejövő bizottság munkájáról folyamatosan tájékoztatni kell az Elnökséget és a
Titkárságot, valamint a következő Közgyűlést.
20. § A Szövetség gazdálkodása
(1) A Szövetség céljai megvalósítása érdekében éves költségvetés alapján gazdálkodik. A
gazdálkodás rendjére az egyesületek gazdálkodására vonatkozó jogszabály az irányadó.
(2) A Szövetség, a számviteli törvény előírásai alapján gazdálkodásáról olyan nyilvántartást
köteles vezetni, amelyből a gazdálkodási tevékenység nyomon követhető, a tagok által
bármikor ellenőrizhető.
(3) A Szövetség pénzeszközeit számlán kezeli.
(4) A Szövetség a tagok, pártoló tagok vagy más jogi és magánszemélyek által rendelkezésre
bocsátott anyagi eszközökkel, valamint gazdasági vállalkozó tevékenységből befolyt
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összeggel gazdálkodik. Ezek felhasználása csak az Alapszabály 2§-ban meghatározott
feladatokra történhet.
(5) A Szövetség bevételei:
a.) tagdíj;
b.) tagok és pártoló tagok anyagi támogatása;
c.) adományok, támogatások;
d.) egyéb bevételek (gazdasági tevékenység, pályázatok, rendezvények stb.)
(6) Szövetség tartozásáért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a
Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A Szövetségnek célkitűzései
megvalósításához átmenetileg nélkülözhetetlen javait jövedelmező módon kell
hasznosítani.
(7) A Szövetség éves tagdíja 70.000,- Ft, amelyet a tagok a tagdíjszámlán szereplő befizetési
határidőig kötelesek megfizetni készpénzzel vagy átutalási megbízással.
21. § A Szövetség kapcsolatai
(1) Államigazgatási szervekkel:
• megjelenik minden olyan fórumon, amely a tagokat érintő kérdéseket tárgyal, véleményt
gyűjt tagjaitól, és azt közvetíti az illetékes fórum felé.
(2) Érdekképviseleti és egyéb társadalmi szervezetekkel, köztestületi kamarákkal:
• érdekegyeztető, érdekképviseleti munkája során megnyeri szövetségesnek ezen
szervezeteket a Szövetség ügyeinek sikeres képviseletére,
• felveszi a kapcsolatot minden olyan szervvel és szervezettel, amelynek tevékenysége
tagjai munkáját, gazdálkodását érinti.
(3) Pártokkal:
• a Szövetség nem politikai szervezet, egyenlő távolságot tart a különféle pártoktól,
politikai szervezetektől,
• fontos kérdésekben a parlamenti pártokkal megkísérel előzetes egyeztető fórumot
létrehozni és működtetni,
• kapcsolatot tart (regionális szervezetein keresztül is) a helyi önkormányzatokkal és
társadalmi szervezetekkel.
(4) A felnőttképzés európai integrációja, az egységes foglalkoztatási piac megteremtése, a jó
gyakorlat hazai elterjesztése érdekében kapcsolatot keres és tart fenn a nemzetközi
felnőttképzési egyesületekkel, szervezetekkel.
22. § A Szövetség megszűnése
(1) A Szövetség megszűnik, ha:
• feloszlását a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel kimondja,
• más egyesülettel egyesül,
• a rendes tagok száma tartósan (hat hónapon keresztül) nem éri el a 10 főt,
 az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg.
(2) A Szövetség megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - a megmaradt vagyont a
tagok között a befizetéseik arányában kell szétosztani.
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23. § Záró rendelkezések
(1) A Szövetség az a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működik.
(2) A Szövetség jogelődje a 1992. december 3-án alakult Felnőttképzési Vállalkozások
Kamarája, mely nevét 1995-ben Felnőttképzési Vállalkozások Szövetségé-re változtatta,
majd 2005. évben Felnőttképzők Szövetsége névre módosította, megtartva korábbi
rövidített (FVSZ) nevét.
(3) A Szövetség módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a Közgyűlés
2014. november 6-án fogadta el.
Záradék
Dr. Zsuffa Ákos Kálmán elnök, a Felnőttképzők Szövetsége képviseletében, a Cet. 38. § (2)
bekezdésével összhangban igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2015. június 22.

……………………………………………
Dr. Zsuffa Ákos Kálmán
Elnök

Előttünk, mint tanúk előtt:
1.) Név, aláírás: ................................

2.) Név, aláírás: .......................................

Lakcím:..........................................

Lakcím: ...................................................
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