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ALAPSZABÁLY 
 

 
A Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége elnevezésű civil szervezet 

alapszabályának hatályos jogszabályok szerinti módosítása tárgyában az alább 

feltüntetett helyen és napon közgyűlést tartott és tagjai egyező akaratnyilatkozatukkal 

elfogadták a szövetség módosított alapszabályát. 

Az elfogadott módosított alapszabály a következő: 

A Szövetség, amely a jelen alapszabályban meghatározott célok megvalósítására alakul, 

nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai 

tevékenységét. A Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége olyan büntetlen előéletű és 

nemzetőr fogadalmat tett magyar állampolgárok által létrehozott szövetségek, 

egyesületek, civil szervezetek szövetsége, melyek közhasznú feladatokat ellátó 

önkéntesen vállalt hierarchikus rendszerben működnek, melyeknek legfőbb célkitűzése, 

a Magyar Köztársaság széleskörű társadalmi támogatása.  

 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Szövetség neve:  

 Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége  

 

(1) Betűszóval történő megjelölése: MNOSZ 

 

(2) A Szövetség rövidített neve:  

 Magyar Nemzetőrség  
 (A Magyar Szabadalmi Hivatal által 2002 január 24-én  

 174058 számon védjegy lajstromba véve.)  

 

(3) A Szövetség angol nyelvű elnevezése:  

 National Guard of Hungary  

 

2. A Szövetség székhelye:  

 3535 Miskolc, Előhegy u. 114.  

 

  Telefon, Fax: 06/20/594-2124, 06/46/331-856 

  E-mail: dohany.a@freemail.hu 

  Honlap: www.nemzetorseg.hu 

(1) Alapításának éve: 2000 

 

(2) Működési területe: Magyar Köztársaság területe. 

http://www.bkmnemzetor.5mp.eu/
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3. A Szövetség jogállása: 

 

 A Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége (a továbbiakban: MNOSZ), mely 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

rendelkezéseire figyelemmel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján létrehozott önálló jogi személy. 

Az MNOSZ a demokratikus önkormányzatiság elve alapján működik. Önálló 

ügyintéző és képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik. 

Az MNOSZ közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete politikai 

pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azok 

támogatását nem fogadhatja el. 

 

4. A Szövetség bélyegzője:  

Körbélyegző, középen a Kossuth címer, a korona helyén 1848 felirattal ( A Magyar 

Szabadalmi Hivatal által 2002 január 24-én, 178058 számon védjegyoltalom alá 

véve.) bélyegző szélén körben a szövetség neve, belső körben a szövetség rövidített 

neve.  

 

5. Szövetség jelmondata: „Hagyományainkban van a jövőnk és a becsületünk!”  

 

6. A Szövetség zászlója: 100X150 cm fehér selyem alapú. Jobb oldalán a 

MAGYAR NEMZETŐRSÉG felirat alatt Kossuth címer, a címer felett „1848” balra 

tölgy, jobbra olajág övezi alul a Nemzetőrség jelmondata a „Hagyományainkban van 

a jövőnk és a becsületünk!”. A zászló bal oldalán a „MAGYAR NEMZETŐRSÉG” 

felirat alatt a fent leirt Kossuth címer a díszítésekkel, alatta „A HAZÁÉRT!” felirat. A 

zászló mindkét oldalának három szélén piros-fehér-zöld farkas fogak egyenlő szárú 

háromszögekből, mindhárom szélen 5cm-es aranyrojt, kettő sarkon aranybojt. 

 

7. A Szövetség célja:  

A Magyar Nemzetőrök Országos Szövetségének célja a magyar nemzet és a magyar 

haza szolgálata. A Szövetség a nemzeti hagyományokat tisztelő és ápoló, a nemzeti 

kultúra szellemi és erkölcsi értékeit valló civil szervezet, mely tiszteli az elődök 

ország alkotó képességét, a haza szabadságáért küzdők eszményeit és áldozatát. 

Célja ennek megfelelően:  

 

8. A célok megvalósítása érdekében tevékenykedő nemzetőr szövetségek és 

egyesületek összefogását, működésük elősegítését az MNOSZ, az Ectv.-ben, 

a mindenkor hatályos jogszabályokban, valamint az Alapszabályban foglaltak 

szerint végzi, ezzel elősegítve azt, hogy tagszervezetei a közfeladat 
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teljesítését közvetlenül vagy közvetve el tudják végezni, ezzel hozzájárulva a 

társadalom és az egyén szükségleteinek kielégítéséhez. 

- A Szövetség a kulturális örökség védelmi feladatait és a hagyományok 

ápolását A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. §. 

(1) bekezdése, „ A kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása 

közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az 

állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházi jogi 

személyek, a civil és gazdálkodó szervezetek, valamint az állampolgárok 

számára.”, valamint a 61/B §. (3) bekezdése, „A nemzeti emlékhelyek 

védelme és hozzáférhetővé tétele közérdek, amelynek megvalósításában 

közreműködnek az állami és az önkormányzati szervek, valamint az egyházi 

jogi személyek, a társadalmi és egyéb szervezetek, illetve a természetes 

személyek.” – alapján folytatja. 

 

- Az önkéntes tűzoltási, mentési, valamint a katasztrófa-elhárítási tevékenység 

támogatását, a szakhatósággal megkötött együttműködési megállapodás 

alapján, A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 2. §. (1) bekezdése,„A 

védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott 

szervek és a különböző védekezési rendszerek működésének 

összehangolásával, az állampolgárok, valamint a polgári védelmi szervezetek, 

a gazdálkodó szervezetek, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az állami meteorológiai szolgálat, az állami 

mentőszolgálat, a vízügyi igazgatási szervek, az egészségügyi 

államigazgatási szerv, az önkéntesen részt vevő civil szervezetek és az erre a 

célra létrehozott köztestületek, továbbá nem természeti katasztrófa esetén 

annak okozója és előidézője, az állami szervek és az önkormányzatok (a 

továbbiakban együtt: katasztrófavédelemben részt vevők) bevonásával, illetve 

közreműködésével kell biztosítani.” – alapján végzi. 

 

- Az MNOSZ a szociális tevékenységet, A családok védelméről szóló 2011. évi 

CCXI. törvény preambulumában foglaltak, „A családok védelme és a családok 

jólétének erősítése az állam, az önkormányzatok, a civil szervezetek, a 

médiaszolgáltatók és a gazdasági élet szereplőinek egyaránt feladata. E célok 

megvalósítására a vallási közösségek is kiemelt figyelmet fordítanak.” -  

alapján támogatja. 

 

9. A Szövetség tevékenysége:  

 

(1) A Szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság közigazgatási területén 

végzi, esetenként és lehetőségek szerint kapcsolatot keres és teremt más, országon 
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belüli és külföldi nemzetőr, tűzoltó, polgárőr és egyéb civil Egyesületekkel és 

Szövetségekkel. 

 

(2) A Szövetség céljainak és feladatainak megvalósítása során nem avatkozik be 

önálló jogi személyiségű tagszervezeteinek működésébe, valamint nem korlátozza 

azok önállóságát, tevékenységét, döntéseit, jogkörét, felelősségét mindaddig, amíg 

az adott tevékenység a hatályos jogszabályokkal, valamint A MNOSZ 

Alapszabályával és a Szervezeti és Működési Szabályzatával (a továbbiakban: 

SZMSZ), illetőleg más belső szabályzataival összhangban van.  

 

(3) A Nemzetőrszervezetek (a továbbiakban együtt: Nemzetőrség) 

tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem 

kialakításának és alkalmazásának elősegítése. Érdekeik képviselete és védelme 

minden fórumon a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.  

 

(4) A Szövetség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk:  

 

- jogszabály-változtatások,  

- működési környezet változtatásai,  

- módszertani ajánlások és útmutatók  

- egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése,  

- nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése; 

 

(5) Külföldi, azonos profilú szervezetekkel, szövetségekkel kapcsolat létesítése és 

a kapcsolatok folyamatos ápolása;  

 

(6) Szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek 

kiadása, terjesztése;  

 

(7) A katasztrófavédelmi, a rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi 

(települési) önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése.  

 

(8) A Szövetség biztosítja működésének teljes nyilvánosságát. A szolgáltatások 

igénybevételének módját és az éves beszámolót a honlapján megjeleníti: 

www.nemzetorseg.hu egyúttal a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján teszi közzé. 

 

(9) A Szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a 

közhasznú szolgáltatásaiból. 

 

10. A Szövetség politikamentessége 
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(1) A Szövetség politikai pártoktól és csoportosulásoktól független.  

 

(2) A Szövetség tevékenységét az állami és civil szervezetekkel együttműködve 

fejti ki. Független a pártoktól, azoktól támogatást nem fogad el, a pártoknak 

támogatást nem nyújt. Politikai tevékenységet semmilyen szinten nem fejt ki és nem 

támogat.  

 

(3) Országos és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.  

 

 

II. Fejezet 

 

A SZÖVETSÉG TAGJAI, A TAGOK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

 

 

11. A Szövetség tagjai: 

 

Az MNOSZ tagjait a jelen Alapszabály 1. számú mellékletét képező tagjegyzék 

tartalmazza. 

 

12. Az MNOSZ tagság keletkezése: 

 

(1) Az MNOSZ-be való be- és kilépés önkéntes. 

(2) A tag az egyesület tartozásaiért saját vagyonával nem felel. 

(3) A Szövetség tagjai lehetnek azok a Törvényszék által nyilvántartásba vett 

szövetségek, egyesületek, civil szervezetek, amelyek önálló jogi személyek, a 

Szövetség jelen alapszabályban meghatározott célkitűzésekkel egyetértenek, a 

Szövetség vezetőségével együttműködnek, valamint vállalják a tagdíjfizetési 

kötelezettség teljesítését. 

(4) A tagfelvétel: 

A tagfelvétel írásban kérhető, amely kérelemnek tartalmaznia kell a szervezet: 

- megnevezését, 

- székhelyét, telefonszámát, e-mail címét; 

- törvényes képviselőjének nevét és lakhelyét; 

- a képviseletének terjedelmét és a képviselet módját; 

- törvényszéki nyilvántartási számát; 
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- megalakulásának dátumát (a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre 

emelkedésének napja); 

- adószámát; 

- bankszámlaszámát. 

(5) A tagsági jogviszony jelentkezéssel és annak az Elnökség általi elfogadásával 

jön létre. A tag felvételéről az Elnökség az általános szabályok szerint meghozott 

határozattal dönt, erről az új tag elnökét 8 napon belül igazolható módon - 

ajánlott postai küldeményben, vagy személyesen, az átvétel tényének és 

időpontjának nyugtázásával - értesíti, egyben elrendeli az új tag adatainak a 

tagnyilvántartásban történő felvételét. Ha az Elnökség a tagfelvételi kérelmet 

elutasítja, az elutasítás ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a 

Szövetség közgyűléséhez fellebbezhet a tagjelölt szervezet. Ebben az esetben 

rendkívüli Közgyűlést kell tartani, amely a fellebbezésről az általános szabályok 

szerint dönt. A Közgyűlés döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

(6) A tag törvényes képviselője a szervezet nyilvántartási adataiba 

 bekövetkezett változást – 10 napon belül írásban – köteles az MNOSZ 

 elnökségéhez bejelenteni. 

 

 

III. Fejezet 

A SZÖVETSÉG TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 

 

A tagok jogaikat és kötelezettségeiket törvényes képviselőjük útján gyakorolják. 

 

13. A tagok jogai: 

(1) az MNOSZ -en belül a tagok jogai egyenlők. 

(2) A tagok törvényes képviselői választók és választhatók a MNOSZ valamennyi 

tisztségére. 

(3) Az MNOSZ elnökével egyeztetett körülmények között betekinthetnek az 

MNOSZ székhelyén bármely szervének irataiba, az ülések iratanyagaiba, illetőleg a 

bárki számára hozzáférhető, nyilvános iratokról saját költségére másolatot 

készíthetnek. 

(4) Részt vehetnek az MNOSZ valamennyi rendezvényén. 

(5) Jogosultak a közgyűlésen részt venni, szavazati jogukat gyakorolni, a 

közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és 
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észrevételeket tenni, panasszal és felszólalással fordulni az MNOSZ elnökségéhez 

és a közgyűléshez 

(6) Feladataik törvényes ellátása során, vagy tagsági viszonyuk miatt 

elszenvedett jogsérelem, joghátrány esetén törvényes jogvédelem illeti meg őket. 

(7) Tevékenységüket, szervezeti rendjüket, szabályzataikat önállóan, az MNOSZ 

alapszabályával és egyéb szabályzataival összhangban, sajátos helyi 

körülményeiknek megfelelően maguk határozzák meg. 

(8) Irataikon jogosultak a „Magyar Nemzetőrség Tagszervezete” megjelölés, valamint 

az MNOSZ jelképeinek használatára. 

(9) Törvényes képviselőik útján részt vehetnek az MNOSZ szerveinek munkájában. 

(10) Részt vehetnek a Szövetség által szervezett hazai és nemzetközi 

rendezvényeken, használhatják a Szövetség által rendelkezése bocsájtott 

eszközöket. /sport, és egyéb/ 

14. A tagok kötelesek: 

- az MNOSZ-en belül a tagok kötelezettségei egyenlők 

- az MNOSZ munkájában folyamatosan részt venni, 

- a birtokukba kerülő, az MNOSZ tulajdonában lévő vagyontárgyakat a jó gazda 

gondosságával megóvni, mely vagyontárgy birtoklása, használata idején anyagi és 

jogi felelősséggel tartoznak értük, 

- az MNOSZ tagsággal összefüggésben önként vállalt feladataikat a tőlük elvárható 

módon teljesíteni. 

- támogatni a Szövetség tevékenységét, az alapszabályban lefektetett céljainak 

megvalósítását. 

- az alapszabályban meghatározott módon fizetni a közgyűlés által megállapított 

tagsági díjat, 

- célkitűzéseik megvalósítása érdekében feladataikat más tagszervezetekkel, 

szervekkel összehangolni, 

- nem veszélyeztetheti az MNOSZ céljának megvalósítását, 

- a tárgyévet követő év március 31-ig az MNOSZ részére szakmai tevékenységükről, 

tagságuk létszámáról, éves programjukról, írásos statisztikai tájékoztatót készíteni. 

(1) A Szövetség tagja (tagszervezete) tagságának joga a Szövetség 

egyenruhájának, rendszeresített felszerelési tárgyainak, jelzéseinek, díszítéseinek, 



9 

 

ékítményeinek viselése a Közgyűlés által elfogadott szabályzatok alapján az alábbi 

feltételek együttes teljesülése esetén, ha:  

 

 a./ nemzetőr fogadalmat tett, állománytáblázatban, beosztással és feladattal 

 rendelkezik,  

 b./ nemzetőr kiképzésben részesült (alap, közép, vagy felsőfokú),  

 c./ szolgálati beosztásának megfelelő szakmai képzésben részesült,  

 d./ folyamatos tevékenységi igazolással rendelkezik,  

 e./ természetes személyként egyénileg tagja az MNOSZ valamely 

 tagszervezetének,  

 f./ A szövetség védjegyoltalommal védett egyenruháját és annak ékítményeit 

 csak a MNOSZ központilag regisztrált és érvényes személyre szóló MNOSZ 

 tagsági igazolvánnyal rendelkező tagok viselhetik.  

 

(2) A Szövetség tagjai kötelesek törekedni a szövetség egységességének 

megőrzésére és támogatni a Szövetség Alapszabályában megfogalmazott célokat, 

és azok megvalósítása érdekében tevékenykedni. 

 

(3) A tagok (tagszervezetek)természetes személy tagjai a Szövetség életében 

kötelesek részt venni, tisztségviselőként történő megválasztásuk esetén tisztségüket 

a legjobb tudásuk szerint ellátni.  

 

(4) A tagsági díj fizetésének rendjét, beleértve annak gyakoriságát a Közgyűlés 

állapítja meg évenként.  

 

(5) A Szövetség tagja (tagszervezete) jelen alapszabály szerint kidolgozott 

szövetségi szabályzatokat magára nézve kötelezőnek tartja, és mint ilyeneket saját 

tagszervezeti szabályzati rendszerébe átveszi és ezekkel ellentmondó 

szabályzatokat, nem alkot.  

 

(6) A szövetség tagja (tagszervezete) nem veheti fel tagjai sorába azt a 

természetes személyt aki: Aki háborús, vagy emberiség ellenes bűncselekményt 

követett el, vagy szándékosan erőszakos bűncselekménye elkövetése miatt 

letöltendő szabadságvesztésre ítélték, és e büntetés kapcsán rehabilitációjára nem 

került sor. Aki más ország titkosszolgálatának nyilvántartott önkéntes vagy hivatásos 

állományú tagja volt, tagja most is, valamint tagja jelenleg is bármilyen titkos 

társaságnak. 

 

Aki olyan más Nemzetőr szervezet alapító és rendes tagja - ill. ezen szervezetek 

természetes személy tagjai - amely sérti az MNOSZ szuverenitását, érdekeit, és 

amellyel az MNOSZ nem kötött megállapodást.  
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IV. fejezet 

 

TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE 

 

 

15. A tagsági viszony megszűnése, és megszüntetése:  

 

(1) Megszűnik a tagsági jogviszonya és törölni kell az MNOSZ nyilvántartásból azt 

a tagszervezetet: 

- amely jogutód nélkül megszűnik; 

- amely jogutóddal szűnik meg (az átalakulás folytán létrejött új egyesület nem válik 

automatikusan az MNOSZ tagjává); 

- amely tagsági viszonyáról írásban lemond; 

A tagsági jogviszonyról történő lemondást az MNOSZ elnökéhez kell írásban 

benyújtani. A tagsági jogviszony a bejelentésben meghatározott időpontban, ennek 

hiányában a kérelem beérkezésének napján szűnik meg.  

(2) A tag kizárása: 

A tagnak jogszabályt, az MNOSZ alapszabályát, egyéb szabályzatait vagy közgyűlési 

határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - 

bármely MNOSZ tag vagy MNOSZ szerv kezdeményezésére - a taggal szemben 

kizárási eljárást folytat le. 

A tag kizárására irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A 

bejelentett kezdeményezést az elnök, vagy az elnök akadályoztatása esetén az őt 

helyettesítő vezető tisztségviselő terjeszti 15 napon belül a közgyűlés elé. Az eljárás 

megindítását a közgyűlés határozattal rendeli el. Ezt követően az elnök vagy 

akadályoztatása esetén az őt helyettesítő vezető tisztségviselő 30 napon belül 

jegyzőkönyv felvétele mellett az érintett tagot meghallgatja, továbbá meghallgatja 

azokat a személyeket, akik az ügyre vonatkozó bizonyítandó tényről tudomással 

bírnak, okiratokat szerez be, tisztázza a tényállást, és a bizonyítékok alapján 

határozati javaslatot készít. A javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül a 

kizárásról a közgyűlés az általános szabályok szerint meghozott határozattal dönt. 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 a 

meghozatalától számított 15 napon belül írásban, igazolható módon közölni kell.  

A tagsági jogviszony a kizárásról szóló közgyűlési döntés meghozatalával szűnik 

meg. A kizárásról rendelkező határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat 

hatályon kívül helyezése iránt keresetet, az érintett tagon kívül valamennyi tag, a 
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közléstől számított 30 napon belül terjeszthet elő az MNOSZ-t nyilvántartó Miskolci 

Törvényszéknél. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a 

határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. 

(3) A Szövetség tagjának (tagszervezetének) tagsági viszonya megszűnése 

esetén a tagszervezetek és ezen szervezetek természetes személy tagjai a 

központilag regisztrált és személyre szóló MNOSZ tagsági igazolvány használatára 

nem jogosultak, a Szövetségben rendszeresített felszerelési tárgyakat, ruházatot, 

jelzéseket, ékítményeket nem viselhetik. Minden jogukat és jogosultságukat 

elveszítik a Szövetségben.  

 

 

V. fejezet 

A SZÖVETSÉG RUHÁZATA 

 

 

16. A Szövetség ruházata  

 

(1) A szövetség tagsága magáénak vallva az 1848-as nemzetőrök történelmi 

hagyományai t- nemzetőr egyenruhát, személyét megillető nemzetőr rendfokozattal 

visel A nemzetőr egyenruha viselése a 14. (1) a./-f./ pontjában leszabályozva. A 

Szövetségben rendszeresített felszerelési tárgyakat ruházatot, jelzéseket, 

díszítéseket, ékítményeket és azok viselésének rendjét a Magyar Szabadalmi Hivatal 

által, 2011. április 20-án kiadott Formatervezési Mintaoltalmi Lajstrom szerinti, 90 703 

lajstromszám alatt védett rendszerben, valamint a Közgyűlés által jóváhagyott 

Szabályzatok tartalmazzák. A mintaoltalom kizárólagos tulajdonosa a Magyar 

Nemzetőrök Országos Szövetsége, a mintaoltalom szerzője Dr. Dohány András 

János. 

 

(2) Hagyományőrző egyenruhaként megengedett az 1848-as nemzetőr, honvéd, 

huszár egyenruha viselése. Megengedett a „Bocskai sapka” viselése a 

megkülönböztető nemzetőr sapkajelzéssel vagy jelvénnyel. 

 

 

VI. fejezet 

 

A SZÖVETSÉG FELÉPÍTÉSE, SZERVEZETI RENDJE ÉS MŰKÖDÉSE 

 

17. A MNOSZ szervei: 

 

- a Közgyűlés  

- az Elnökség  

- az Ellenőrző Bizottság  

- a Fegyelmi Bizottság  
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18. A Közgyűlés  

 

Mely áll: - az Elnökség tagjaiból, 

 - a Ellenőrző Bizottság elnökéből, 

 - törvényszéken bejegyzett tagok (tagszervezetek) elnökeiből 

(1) Legfelsőbb döntéshozó szerv a Közgyűlés.  

 

(2) amelyet szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni a 

tárgyalásra javasolt napirendi pontoknak írásbeli közlésével. Ötévente tisztújító 

közgyűlést kell tartani. 

(3) A Közgyűlést össze kell hívni minden olyan alkalommal, amikor a Szövetség 

működése érdekében szükséges.  

 

(4) A Közgyűlést az Elnökség nevében az elnök vagy akadályoztatása esetén az 

ügyvezető elnök hívja össze a 22. a.-b. pontban meghatározottak szerint. 

 

(5) Soron kívül össze kell hívni a Közgyűlést - harminc napon belül - ha azt a 

tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, valamint, ha 

azt bármely tisztségviselő, valamint az Ellenőrző Bizottság írásban kezdeményezi.  

 

(6) Össze kell hívni a Közgyűlést akkor is, ha azt a bíróság elrendeli. 

 

(7) Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések 

megtétele céljából, ha 

- az MNOSZ vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

- az MNOSZ előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni; vagy 

- az MNOSZ céljainak elérése veszélybe került. 

(8) A Szövetség Közgyűlése nyilvános, azon bárki részt vehet. A Közgyűlés 

határozatát – ha az Alapszabály másként nem rendelkezik – egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) 

nyílt szavazással választja meg. A közgyűlés határozatait az MNOSZ hivatalos 

weboldalán a www.nemzetorseg.hu oldalon teszi közzé. 

 

19. Határozathozatal a Közgyűlésen  

http://www.nemzetorseg.hu/
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(1) A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza.  

 

(2) A Közgyűlés titkos szavazással hozza határozatait, ha a jelenlévő tagok 

egyharmada a titkos szavazás elrendelését kéri.  

 

(3) A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja meg (hívja 

vissza): 

- az MNOSZ elnökét, ügyvezető elnökét, alelnökeit, 

- az elnökség további tagjait.  

- a Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait, 

 

(4) A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, 

de a Szövetség megszűnésének kimondásához, a Szövetség éves beszámolójának 

és a Szövetség gazdálkodása vonatkozásában, az Ellenőrző Bizottság elnökének 

beszámolója elfogadásához a Közgyűlés kétharmados többséggel hozott határozata 

szükséges. 

 

(5) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell 

a Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott 

határozatokat és a szavazás eredményét és az esetlegesen elhangzott kisebbségi 

véleményt.  

 

(6) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót és a jelenléti ívet. A jegyzőkönyvet 

a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a Közgyűlés 

által megválasztott tag hitelesíti. 

 

(7) A közgyűlés határozatairól határozatok könyvét kell vezetni!  

 

 

20. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések  

 

(1)  A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály módosítása; 

b) az MNOSZ megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása; 

d) az éves költségvetés elfogadása; 

e) az éves beszámoló, ezen belül az elnökség MNOSZ vagyoni helyzetéről 

szóló jelentések (az éves gazdasági és a pénzügyi beszámoló ) elfogadása; 
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f) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az MNOSZ vezető 

tisztségviselőjével, a Ellenőrző Bizottság elnökével, tagjával vagy ezek 

hozzátartozójával, illetve saját tagjával köt; 

g) a jelenlegi és korábbi MNOSZ tagok, a vezető tisztségviselők és a Ellenőrző 

Bizottsági elnök, illetve tag vagy más MNOSZ szervek tagja elleni kártérítési 

igények érvényesítéséről való döntés; 

h) a Ellenőrző Bizottság elnökének, illetve tagjának megválasztása, 

visszahívása; 

i) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívás; 

j) a végelszámoló kijelölése; 

k) a tag kizárása; 

l) A tagszervezetek anyagi hozzájárulásának /: tagsági díj:/ megállapítása; 

m) A csatlakozási kérelmek elutasítása; 

n) Az Elnökség javaslatára az MNOSZ "Tiszteletbeli Elnöke", "Tiszteletbeli 

Elnökségi Tag", "Tiszteletbeli Tag" címek adományozása. 

 

(2) A Közgyűlés Határozatait a Szövetség tagjainak elektronikus, személyes vagy 

postai úton meg kell küldeni.  

 

(3) A Közgyűlés határozatait nyilvánosságra hozza a Szövetség a Miskolc Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő 

kifüggesztéssel, valamint a www.nemzetorseg.hu saját weboldalán. 

 

21. A közgyűlés tisztségviselői: 

(1) A közgyűlés levezető elnöke: 

- az MNOSZ elnöke, ügyvezető-elnöke vagy az elnök által kijelölt elnökhelyettes, 

vagy más vezető tisztségviselő, ennek hiányában az elnökség jelenlévő tagjai közül 

felkért személy, 

(2) A közgyűlés jegyzőkönyv vezetője: 

- a levezető elnök javaslatára a közgyűlés által a jelenlévők közül nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel megválasztott személy, 

(3) A jegyzőkönyv hitelesítők: 

- a levezető elnök javaslatára a közgyűlés által a jelen lévő közgyűlési tagjai közül 

nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel megválasztott legalább kettő személy, 

 

22. A közgyűlés működése: 

a) A közgyűlést az MNOSZ elnöke – akadályoztatása esetén a helyettesítésére 

jogosult vezető tisztségviselő – hívja össze. A közgyűlést a székhelyre kell 
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összehívni, de az elnökség határozata alapján más, a közgyűlés megtartására 

alkalmas helyre is összehívható. Amennyiben az arra jogosultak mindegyike 

akadályoztatva van, illetőleg az arra jogosult a közgyűlés kötelező összehívására 

nem hajlandó, vagy azt elmulasztja, a mulasztás következményeire való írásbeli 

figyelmeztetés kézbesítését követő és eredménytelenül eltelt 30 (harminc) napon túl 

a Ellenőrző Bizottság jogosult a közgyűlést összehívni.  

b) A közgyűlésre a közgyűlés tagjait írásban kell meghívni. A meghívónak 

tartalmaznia kell az MNOSZ nevét, székhelyét, a közgyűlés pontos helyét és idejét, a 

javasolt (meghirdetett) napirendjét, valamint a távolmaradás következményeire 

történő figyelemfelhívást. 

A rendes évi és a rendkívüli közgyűlésre szóló meghívót a kitűzött időpont előtt 

legalább 10 (tíz) nappal, a tagoknak igazolható módon kell kézbesíteni. 

Igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: 

- az ajánlott küldeményként postai úton történő kézbesítés, vagy 

- a tagnak az általa megadott elektronikus levelezési címére történő kézbesítés, vagy 

közösségi oldalon létrehozott zárt csoport tagjai részére történő megküldés oly 

módon, hogy mind a kézbesítés, mind pedig a küldemény tartalmának megismerése 

visszaigazolásra kerüljön. 

Az évi rendes közgyűlésen kötelező az alábbi témakörök napirendre kitűzése: 

 1./ A Szövetség elnökségének beszámolója az előző közgyűlés óta végzett 

 munkájáról, 

 2./ A pénzügyi beszámoló és a mérleg ismertetése, elfogadtatása. 

A meghívóval együtt kézbesíteni kell a javasolt (meghirdetett) napirendhez készült 

írásbeli dokumentumokat. 

Ha a közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 

megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag 

hozzájárul az ülés megtartásához. 

A közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 

határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem 

szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

c) A közgyűlés határozatképességéhez a szavazásra jogosult közgyűlési tagok 

egyszerű többsége ( 50 % + 1 tag személyes jelenléte ) szükséges. 

d) A közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. 
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 - Az MNOSZ alapszabályának módosításához a jelen lévő közgyűlési tagok 

kétharmados szótöbbséggel, nyílt szavazással meghozott határozata szükséges. 

 - Az MNOSZ céljának módosításához és az MNOSZ megszűnéséről szóló 

közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező közgyűlési tagok kétharmados 

szótöbbséggel, nyílt szavazással meghozott határozata szükséges. 

 - Az MNOSZ éves beszámolónak jóváhagyása nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel történik. 

 

23. A határozatképtelen közgyűlést legkésőbb 30 napon belül ismételten új 

meghívó küldésével, azonos napirenddel össze kell hívni. A megismételt közgyűlés a 

közgyűlési tagok egyszerű többsége (50 % + 1 tag) személyes jelenléte esetén 

határozatképes, mely tényre a meghívóban utalni kell. 

24. A közgyűlés nyilvános, ennek érdekében a meghívót a közgyűlés időpontját 

megelőző 15 nappal az MNOSZ honlapján közzé kell tenni és Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján kifüggeszteni. 

25. A közgyűlés résztvevőiről jelenléti ívet kell vezetni. 

26. A közgyűlésen jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévő 

szavazóképes közgyűlési tagok számát, a szavazatok számszerű arányát, a 

hozzászólók nevét és a napirend szerint tárgyalt kérdések rövid összefoglalását, 

valamint hozzászólások lényegét. 

27. A közgyűlés és az MNOSZ valamennyi döntésre jogosult szervének 

határozatairól az MNOSZ nyilvántartást vezet, amelybe – kérésére – bárki 

betekinthet. A nyilvántartásnak olyannak kell lenni, amelyből a közgyűlés döntésének 

tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya ( 

ha lehetséges személye ) megállapítható. Az MNOSZ  működését illetően 

közérdekű, valamint a szolgáltatásai igénybevételének módjára, a beszámolóira 

vonatkozó határozatok nyilvánosságára a jelen alapszabályban rögzítettek és a Ectv. 

30 § (1) bekezdése az irányadó. 

28. A közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, 

valamint a jegyzőkönyv hitelesítők írják alá. 

29. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akivel 

szemben a Ectv. 38. § (1) bekezdésében és a Ptk. 3:19.§ (2) bekezdésében 

meghatározott kizárási okok bármelyike fennáll. 

30. A közgyűlés szabályszerű lebonyolításáért a levezető elnök felel, aki a 

közgyűlés rendjét jogosult és köteles fenntartani. 

E hatáskörében eljárva : 

- megnyitja a közgyűlést, szünetet rendel el, berekeszti azt, 
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- megállapítja a határozatképességet, 

- ismerteti a meghirdetett napirendet, felkéri azok előadóit, előterjesztőit, 

- az előadók, előterjesztők, hozzászólók részére megadja a szót, megvonja azt, 

- összegzi, megfogalmazza, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, 

- megállapítja a szavazás végeredményét, kimondja a határozatokat. 

31. A levezető elnök a közgyűlés rendjének fenntartása érdekében : 

- egy-egy napirenden belül korlátozhatja a hozzászólások, kérdések számát, azok 

időtartamát, 

megállapíthatja a hozzászólások sorrendjét, 

- a közgyűlés rendjét, illetőleg az MNOSZ tekintélyét sértő magatartást tanúsító 

személyt rendre utasíthatja, 

- ismételt rendzavarás esetén felfüggesztheti az ülést, illetőleg azt, aki a közgyűlés 

rendjét figyelmeztetés ellenére ismételten megzavarja, meghatározott időre vagy 

véglegesen kiutasíthatja a teremből. 

 

32. Az Elnökség  

 

(1) Az Elnökség a Közgyűlés által öt évre választott 7 tagú irányító testület.  

 

Az MNOSZ közgyűlése által választott 7 fő tisztségviselő : 

                 - az elnök, 

                 - az ügyvezető elnök, 

                 - az alelnökök ( 2 fő ) 

                 - az elnökségi tagok ( 3 fő ). 

33.  A MNOSZ első vezető tisztségviselői: 

 1. Név: Dr. Dohány András elnök 

 2. Név: Horváth Ede ügyvezető-elnök 

 3. Név: Kovács János  alelnök 

 4. Név: Oroszi Marton György alelnök 

 5. Név: Szabó József elnökségi tag 
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 6. Név: Fekete Ferenc Zoltán elnökségi tag 

7. Név: Kosik István elnökségi tag 

 

34. A MNOSZ jelenlegi vezető tisztségviselői: 

 1. Név: Dr. Dohány András elnök 

     Cím: 3535 Miskolc, Előhegy u. 114. 

  2. Név: Horváth Ede ügyvezető-elnök 

    Cím: 1147 Budapest, Gyarmat u. 73./A/4/4 

 3. Név: Kovács János alelnök 

     Cím: 7100 Szekszárd, Dr. Hirling Ádám u. 13. II/7 

  4. Név: Polyák József alelnök 

      Cím: 6000 Kecskemét, Kupa u. 4. 

 5. Név: Ruzsa István elnökségi tag 

      Cím:Budapest 

 6. Név: Kovács Csaba György elnökségi tag 

     Cím:8698 Somogyvár, Kupavezér út 18. 

 7. Név: Dr. Tálas Gábor elnökségi tag 

     Cím: 6000 Kecskemét, Nyitra u. 20. 

 

35. Az MNOSZ ügyvezetését az elnökség látja el, melynek tagjait a közgyűlés öt 

évre választja meg a részvételre jogosult és választható tagjai közül és további 

ciklusra újra választhatók. Az elnökségi - és azon belül a tisztségviselői - tagság 

annak elfogadásával jön létre.. Az elnökség tagjait értelemszerűen megilletik az 

Alapszabály 6.1.b),c),d),e), f) pontjaiban meghatározott jogok. 

 

- Az Elnökség döntéseiről, tevékenységéről a közgyűlésnek számol be. 

- Dönt a tagfelvételi ügyekben. 

- Tagjait az MNOSZ vagyonával történő gazdálkodás terén fokozott felelősség 

terheli. 

- Tagjai a tevékenységükkel kapcsolatos költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. 
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- Feladatai ellátásához szükség esetén szakértőt kérhet fel.  

- Az elnökség tagjait azonos jogok illetik meg. 

- Az MNOSZ tagjai az elnökséget, illetve az elnökség bármely tagját bármikor, 

indoklás nélkül visszahívhatják. A visszahívásról a közgyűlés az általános 

szabályok szerint határoz. 

- A közgyűlés döntéséig a visszahívásra javasolt elnökségi tag elnökségi tagságát – 

az elnököt kivéve – az elnökség felfüggesztheti. 

- Az elnökség hatáskörébe tartozik a belső szabályok megállapítása, kiegészítése, 

módosítása. 

- Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az MNOSZ-

szel kapcsolatos kérdésekre válaszolni. 

36. Az elnökség egyéb feladatait a Ptk. 3:80. § szabályozza. 

37. Közgyűlési határozattal az elnökség hatáskörébe kerülhet : 

- a Ellenőrző Bizottság kivételével az állandó munkabizottság(ok) létrehozása, 

megszüntetése, elnökeinek és tagjainak megválasztása és visszahívása. 

 

38. Az Elnökség köteles éves beszámolót készíteni.  

 

39. Az éves beszámolót nyilvánosságra kell hozni a Szövetség 

www.nemzetorseg.hu honlapján, valamint meg kell küldeni az Országos Bírósági 

Hivatal részére. 

 

40. Az éves beszámoló  

 

(1) A beszámoló tartalmazza:  

- a számviteli beszámolót,  

- a költségvetési támogatás felhasználását,  

- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,  

- a célszerinti juttatások kimutatását, 

- a központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalapból, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 

önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékét,  

- a Szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,  

 

 (2) A szervezet éves beszámolójába bárki betekinthet, arról saját költségére 

másolatot készíthet. 

 

41. Az Elnökség feladatai és működése  
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(1) Az elnökségi ülések : 

- Az elnökség negyedévente ülésezik. 

- Az elnökség ülései nyilvánosak. 

- Az elnökséget össze kell hívni, ha : 

- az elnökség tagjainak egyharmada írásban ezt kéri, 

- bírósági megkeresésre rendkívüli elnökségi ülést, ha indokolt, közgyűlést kell 

összehívni. 

- Az elnökség üléseit az ülés helyét, idejét és napirendjét is tartalmazó írásos 

meghívóval kell összehívni úgy, hogy a meghívó kézbesítése igazolható módon 

történjen. 

- Az elnökség határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint a fele jelen van. 

- Határozatképtelenség esetén az elnökséget – ugyanazzal a napirenddel – 

legkésőbb 15 napon belül új meghívó küldésével újra össze kell hívni. Ezen 

elnökségi ülés az elnökségi tagok több mint felének jelenléte esetén 

határozatképes, erre a meghívóban utalni kell. 

- Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, 

szavazategyenlőség esetén a határozatot elvetettnek kell tekinteni. 

- Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet az elnök, vagy az elnököt helyettesítő 

vezető tisztségviselő, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá és a titkár hitelesíti. A 

titkár távollétében jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választani. 

- Az elnökség tagja lehet bárki, akit a közgyűlés tagjai megválasztanak. 

-Az elnökség az átruházott és a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben hozott 

döntéseiről a közgyűlésnek tartozik beszámolni. 

- Az elnökségi ülésen részt vesznek az elnökség tagjai és mindazok akiket az elnök 

meghív. 

- Az MNOSZ tiszteletbeli Elnöke az Elnökség ülésein szavazati joggal vesz részt.  

- Az MNOSZ tiszteletbeli Elnökségi tagja és az MNOSZ tiszteletbeli tagja 

tanácskozási joggal vehet részt az Elnökség ülésén.  

(2) Két Közgyűlés között a Szövetség munkáját az Elnökség irányítja és dönt 

mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály nem utal a 

Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.  
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(3) Az Elnökség ügyrendjét és munkatervét maga állapítja meg.  

 

(4) Az Elnökség a „Szövetség Tiszteletbeli Elnöke” és Tiszteletbeli Elnökségi Tag” 

cím adományozását kezdeményezheti a Közgyűlés felé az arra kiszemelt és 

alkalmas személyeket előterjesztve.  

 

(5) A Szövetség Tiszteletbeli Elnöke az elnökség ülésén tanácskozási joggal vesz 

részt. A Szövetség tiszteletbeli elnökségi tagja tanácskozási joggal vehet részt az 

Elnökség ülésein.  

 

(6) Az elnökség ülései nyilvánosak. 

 

(7) Az elnökségi határozatokról határozatok könyvét kell vezetni  

 

(8) Az elnökség határozatait nyilvánosságra hozza a www.nemzetorseg.hu 

oldalon az MNOSZ saját weboldalán. 

 

42.  Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések  

 

(1) - az éves rendes közgyűlés összehívása, időpontjának és napirendi pontjainak 

 meghatározása,  

 - a költségvetés előkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése,  

 - a Szövetség tevékenységének értékelése, beszámoló készítése és a  

             Közgyűlés elé terjesztése,  

 - a Szövetség napi tevékenységének irányítása,  

 - döntés minden olyan kérdésben, amelyeket a Közgyűlés a hatáskörébe utal.  

 

(2) Az Elnökség határozatait az érintetteknek elektronikus vagy postai úton vagy 

személyes kézbesítés útján meg kell küldeni.  

 

43. A Közgyűlés és az Elnökség működésére vonatkozó közös szabályok : 

 

(1) A Szövetség elnöke köteles a Közgyűlésen, illetve az elnökségi üléseken 

meghozott határozatokról évente, folyamatos sorszámmal ellátott nyilvántartást 

(Határozatok könyve) vezetni, amelyből a vezetőszerv döntésének tartalma, 

időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányára (ha 

lehetséges személye) megállapítható,  

 

(2) Azokat, akikre vonatkozóan a határozatok döntést tartalmaznak e 

határozatokról írásban értesíteni, kell. A határozatokat bárki megtekintheti, azokról 

másolatot készíthet. A határozatok könyve nyilvános, azokba – előzetes 

bejelentkezés esetén – az elnök, vagy az általa kijelölt elnökségi tag – betekintést 

biztosít 30 napon belül,  

http://www.nemzetorseg.hu/
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(3) A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést 

– az elnök, vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökségi tag, előzetes 

bejelentkezés alapján – a Szövetség székhelyén biztosítja,  

 

(4) A szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói 

közlésének rendjét a Szövetség elnöksége által választott országos napilapban teszi 

közzé.  

 

VII. fejezet 

A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐI 

 

44.  A Szövetség tisztségviselői  

 

(1) - Elnök, Ügyvezető Elnök, alelnökök, 

 - Elnökségi tagok,  

 - az Ellenőrző Bizottság elnöke,  

 - az Ellenőrző Bizottsági tagok,  

 - a Fegyelmi Bizottság elnöke,  

 - a Fegyelmi Bizottsági tagok. 

 

45. Az Elnök  

 

(1) Az Elnök szervezi és irányítja az Elnökség munkáját, segíti és felügyeli a 

Közgyűlés határozatainak, illetve az Elnökség által hozott döntések, ajánlások 

végrehajtásának megszervezését.  

 

(2) Képviseli a Szövetséget az országos, területi, regionális, megyei hatóságok és 

más egyéb szervezetek, települési önkormányzatok társadalmi szerveztek, a külföldi 

társszervezetek előtt.  

 

(3) A Szövetség alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogot.  

 

(4) Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az Elnökség döntéseinek és irányelveinek 

megfelelően a Szövetség működését, ügyvitelét, anyagi és pénzeszközeinek 

felhasználását. Dönt a Szövetség tevékenységét érintő minden olyan kérdésben, amit 

jogszabály, vagy jelen Alapszabály nem utal a Közgyűlés vagy az elnökség kizárólagos 

hatáskörébe. 

 

(5) Felelős a Szövetség anyagi és pénzeszközeinek célszerű szabályos 

felhasználásáért, tárolásának és őrzésének megszervezéséért.  

 

(6) A Közgyűlésnek javaslatot tesz a támogatások felhasználására.  
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(7) Összehívja és vezeti az Elnökségi üléseket, összehívja a Közgyűlést.  

(8) Irányítja a Szövetség külső kommunikációs tevékenységét, tájékoztatja a hírközlő 

szerveket a Szövetség tevékenységéről.  

 

(9) Az elnök az alapszabály, a hatályos jogszabályok és a költségvetés keretei 

között az aláírási, az utalványozási, valamint a bankszámla feletti rendelkezési 

jogkört önállóan gyakorolja a szövetség nevében. Az Elnök akadályoztatása esetén 

az elnöki jogköröket - aláírási, utalványozási, bankszámla feletti rendelkezési jogkört 

- az ügyvezető elnök önállóan, vagy az erre felhatalmazott alelnök valamelyik 

elnökségi taggal együttesen gyakorolja. 

 

(10) A Szövetség elnöke jogosult az „Országos parancsnok” cím használatára.  

 

(11) A Szövetség szakszolgálatait és szakosztályait irányítja.  

 

(12) Döntési jogköre van nemzetőr főtiszti és tábornoki kinevezések és 

előléptetések és azok visszavonása tekintetében.  

 

46. A Szövetség Tiszteletbeli Elnöke  

 

(1) Támogatja az Elnök és az Elnökség munkáját. Tevékenyen részt vesz a 

Szövetség hazai és nemzetközi kapcsolatának fejlesztésében, szervezésében, 

működési feltételeinek kialakításában.  

 

(2) A Szövetség Tiszteletbeli elnöke az Elnökség ülésén tanácskozási joggal vesz 

részt. 

 

47. A Szövetség Ügyvezető Elnöke 

 

(1) Az Ügyvezető Elnök segíti az Elnök munkáját. Az Elnök akadályoztatása 

esetén szervezi és irányítja az Elnökség munkáját, segíti és felügyeli a Közgyűlés 

határozatainak, illetve az Elnökség által hozott döntések, ajánlások végrehajtásának 

megszervezését. Együttműködik az Ellenőrző bizottság elnökével. 

 

(2) Képviseli a Szövetséget az Elnökkel egyetértésben az országos, területi, 

regionális, megyei hatóságok és más egyéb szervezetek, települési önkormányzatok 

társadalmi szerveztek, a külföldi társszervezetek előtt. 

 

(3) A Szövetség alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogot az Elnök 

távollétében és akadályoztatása esetén. 

 

(4) Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az Elnökség döntéseinek és 

irányelveinek megfelelően a Szövetség működését, ügyvitelét, anyagi és 
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pénzeszközeinek felhasználását. Dönt a Szövetség tevékenységét érintő minden 

olyan kérdésben, amit jogszabály, vagy jelen Alapszabály nem utal a Közgyűlés vagy 

az elnökség kizárólagos hatáskörébe. 

 

(5) Az Elnökkel együttesen felelős a Szövetség anyagi és pénzeszközeinek 

célszerű szabályos felhasználásáért, tárolásának és őrzésének megszervezéséért. 

 

(6) A Közgyűlésnek javaslatot tesz a támogatások felhasználására.  

 

(7) Az Elnök akadályoztatása esetén összehívja és vezeti az Elnökségi üléseket, 

összehívja a Közgyűlést.  

 

(8) Irányítja a Szövetség külső kommunikációs tevékenységét, tájékoztatja a 

hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről.  

 

(9) Vezeti a határozatok könyvét.  

 

(10) Vezeti a beérkező és kimenő levelek nyilvántartását.  

 

 (11) Tevékenységéről beszámol az Elnöknek. 

 

(12) Javaslati jogköre van tábornoki kinevezések és előléptetések és azok 

visszavonása tekintetében. Döntési jogköre van nemzetőr tiszti- főtiszti kinevezések 

és előléptetések és azok visszavonása tekintetében. 

 

(13) A Szövetség Ügyvezető elnöke jogosult az „Országos parancsnok helyettes” 

cím használatára. 

 

48. Az Alelnökök  

 

(1) Az Elnök és az Ügyvezető elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén, 

külön megbízás alapján, ellátják annak általános helyettesítését és beszámolási 

kötelezettség mellett eljárhatnak a Szövetség érdekében. 

 

(2) A Szövetség pénzintézetnél vezetett folyószámlájáról való átutalás vagy 

készpénz felvétel esetén a megbízott alelnök egy elnökségi taggal együttesen írhat 

alá. 

 

(3) A Szövetség nevében jognyilatkozatot csak az elnök írásbeli felhatalmazása 

alapján tehetnek.  

 

(4) Tevékenységükről beszámolnak az elnöknek.  
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(5) Az elnök által megbízott alelnök készíti fel a Közgyűlés és az Elnökség által 

tárgyalt napirendi pontokat, ellen jegyzi a hozott határozatok szövegét és felügyeli 

azok az illetékesekhez történő eljutatását.  

 

49.  Az elnökségi tag  

A mindenkori elnökség munkáját támogatja, elősegíti, a jogait és kötelezettségeit az 

elnökségi határozatok szabályozzák.  

 

50. Az Ellenőrző Bizottság 

 

(1) Az elnökségtől elkülönült három főből, egy elnökből és két tagból álló felügyelő 

szerv. A tagok a Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. 

 

(2) A Ellenőrző Bizottság tagjai: 

Név: Kamenszky Tamás Elnök 

Cím: 7140 Bátaszék, Kertalja út 34. 

 

Név: Kőműves István Tag 

Cím: 2400 Dunaújváros, Római krt35. 5/1. 

 

Név: László István Tag 

Cím: 6000 Kecskemét, Reviczky Gy. u. 4. I/3. 

 

(3) Feladata: 

- elnöke és tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a közgyűlésen, 

- tapasztalatairól a közgyűlésnek beszámol, 

- ellenőrzi az MNOSZ működését és gazdálkodását, ennek során a vezető 

tisztségviselőktől jelentést kérhet, 

- az MNOSZ irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető 

tisztségviselőktől, és az MNOSZ munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az MNOSZ 

fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit 

megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja, 

- legalább félévenként ellenőrzi a pénzügyi tevékenység szabályainak betartását, az 

MNOSZ vagyonával történő gazdálkodást, 

- elvégzi az MNOSZ tagjaitól, vagy tagjaival szemben érkezett pénzügyi tárgyú 

bejelentések, észrevételek, panaszok vizsgálatát, javaslatot tesz az arra hatáskörrel 

rendelkező testület részére a döntésre. 

A Ellenőrző Bizottság megkeresésének az MNOSZ -szel tagsági vagy egyéb 

jogviszonyban állók kötelesek eleget tenni. 
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(4) A Ellenőrző Bizottság évente legalább egyszer ülést tart, amelyet a Bizottság 

elnöke a napirendet is tartalmazó írásbeli meghívóval hív össze úgy, hogy a 

Bizottság tagjai legalább 8 nappal az ülést megelőzően megkapják. A Ellenőrző 

Bizottság határozatképes, ha az ülésen legalább 2 tag jelen van. Határozatait a 

jelenlévők egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, amelyről a Bizottság 

elnöke nyilvántartást vezet. 

51. A Ellenőrző Bizottság köteles a közgyűlést vagy az elnökséget tájékoztatni és 

annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

- az MNOSZ működés során olyan jogszabálysértés vagy az MNOSZ érdekeit 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető 

szerv döntését teszi szükségessé, vagy 

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 

A közgyűlést vagy az elnökséget a Ellenőrző Bizottság indítványára - annak 

megtételétől számított 30 napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E 

határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés és az elnökség összehívására a 

Ellenőrző Bizottság is jogosult. 

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul 

értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

52.  A Ellenőrző Bizottság elnöke jogosult : 

- az elnökség, a munkabizottságok ülésein megjelenni, azon tanácskozási joggal 

részt venni, 

- az elnökség, a munkabizottságok tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, 

53. A Ellenőrző Bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői 

megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a 

Ellenőrző Bizottsági tag lemondó nyilatkozatát a MNOSZ vezető tisztségviselőihez 

kell intézni. 

VIII. fejezet 

FEGYELMI BIZOTTSÁG 

 

54. A Fegyelmi Bizottság  

 

A Közgyűlés a saját tagjai közül Fegyelmi Bizottságot hoz létre, amely a vezető 

szervektől (Elnökség, Közgyűlés) elkülönült - 3 (három) tagból álló fegyelmi szerv. A 

Bizottság tagjai közül maga választja meg a Fegyelmi Bizottság elnökét.  
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Az Fegyelmi Bizottság (a továbbiakban: FB) feladatai és hatásköre:  

 

(1) az ügyrendjét maga állapítja meg;  

 

(2) kidolgozza a Szövetség Fegyelmi Szabályzatát és az Elnökség egyetértésével 

a  Közgyűlés elé terjeszti; 

 

(3) tapasztalatairól és határozatairól a Közgyűlésnek számol be;  

 

(4) a Fegyelmi Szabályzat keretei között ellenőrzi a Szövetség tagjainak 

(tagszervezeteinek) és tisztségviselőinek alapszabályszerű működését 

(magatartását); Ennek során az Alapszabályba ütköző cselekmény alapos gyanúja 

esetén: 

- a tagoktól és a vezető tisztségviselőktől tájékoztatást vagy felvilágosítást, illetőleg 

jelentést kérhet, 

- a jogi személy tagszervezet felkérésére, ennek Alapszabályával összhangban az 

egyes tagszervezetektől, illetőleg azok tagjaitól és vezető tisztségviselőitől 

tájékoztatást, felvilágosítást vagy jelentést kérhet, 

 

(5) a FB Elnöke minden vezető szerv (Elnökség, Közgyűlés) ülésein állandó 

meghívottként, tanácskozási joggal részt vehet;  

 

(6) A fegyelmi eljárásának eredményeként elmarasztaló vagy felmentő 

határozatot hoz, továbbá arról, illetőleg a kizárásra vonatkozó javaslatáról az 

intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatja; 

 

(7) fegyelmi elmarasztaló határozatával szemben emelt jogorvoslati kérelmet az 

ügyben keletkezett iratokkal és írásbeli észrevételeivel a Közgyűlés elé terjeszti;  

 

(8) A Bizottság létrehozását követő 8 (nyolc) napon belül ül össze és szükség 

szerint tart ülést. A Bizottság üléseinek helyéről és időpontjáról, a napirendekről 

legalább 8 (nyolc) nappal az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell a Bizottság 

tagjait.  

 

(9) A Fegyelmi Bizottság mind három tagja jelenléte esetén határozatképes. A 

határozathozatalhoz két tag egybehangzó nyilatkozata szükséges.  

 

(10) Az Fegyelmi Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyhez csatolni 

kell a meghívót és a jelenléti ívet. Az ülés jegyzőkönyvét az Elnök írja alá, és a 

Bizottság egyik tagja hitelesíti.  

 

(11) A Fegyelmi Bizottság üléseit az elnök hívja össze. A Fegyelmi Bizottság ülései 

nyilvánosak. Határozatképtelenség esetén a Fegyelmi Bizottság összehívását 5 (öt) 



28 

 

nap múlva meg kell ismételni. Ha a Fegyelmi Bizottság tagjainak száma az 

Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken vagy nincs, aki az ülést 

összehívja, a Szövetség elnöke a Fegyelmi Bizottság rendeltetésszerű működésének 

helyreállítása érdekében köteles összehívni a Közgyűlést.  

 

(12) A Fegyelmi Bizottság tagja lehet a Szövetség tagjának (tagszervezetének) 

rendes tagsággal rendelkező természetes személye, aki nem érintett a fegyelmi 

eljárás lefolytatására okot adó ügyben és az érintett személynek nem közeli 

hozzátartozója. 

 

(13) A kizárást elrendelő Elnökségi határozat ellen a kizárt tag a Közgyűléshez, 

illetve a Közgyűlés kizáró határozata ellen a bírósághoz fordulhat.  

 

 

IX. fejezet 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK: 

55.  A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a 

személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (továbbiakban: hozzátartozó) a 

határozat alapján : 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

- 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 

társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 

okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Ectv. 38 §. (2) bekezdés). 

56. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok ( Ptk. 3.22 §. 

figyelembevételével ): 

- Vezető tisztségviselő az a nagykorú magyar állampolgárságú, továbbá 

letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar 

állampolgárságú természetes személy lehet - amennyiben nincs eltiltva a 

közügyek gyakorlásától -, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták. 

 

- A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
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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. 

 

57. 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) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 

fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 

alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 

törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

58. 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. 

59. Nem lehet a Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve az MNOSZ 

könyvvizsgálója az a személy, aki : 

 

A 2011. évi CLXXV. törvény 38. §. (3) bekezdésének megfelelően:  

 

(3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 

személy, aki 

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve 

az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
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b) a szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának 

a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél 

szerinti juttatást -, illetve 

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

 

Az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 

korlátozták. Nem lehet a Ellenőrző Bizottság tagja, akivel szemben a vezető 

tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a 

hozzátartozója a MNOSZ vezető tisztségviselője. 

 

60. A vezető tisztségviselő; a közgyűlési tag; az állandó munkabizottság 

(Ellenőrző Bizottság) elnöke, tagja; a munkaszervezetben foglalkoztatott (a 

továbbiakban együtt: bejelentő) köteles az elnökség részére írásban bejelenteni, ha 

vele szemben büntetőeljárás indult. A bejelentő köteles továbbá az elnököt arról is 

tájékoztatni, hogy a bíróság jogerősen elmarasztalta bűncselekmény elkövetéséért. 

61. A választott tisztségviselők tevékenységüket társadalmi munkában végzik, 

külön díjazásban nem részesülnek az elvégzett munkájuk után. 

A jutalmazások és elismerések szabályait részletesen a szervezeti- és működési 

szabályzat határozza meg. 

62.  A tisztségviselés megszűnése: 

- a megbízatás időtartamának lejártával, 

- a tisztségviselő halálával, 

- a tisztségviselő lemondásával, 

- a tisztségviselő felmentésével, vagy visszahívásával, 

- a tagsági viszony megszűnésével, 

 

A tisztségviselőt a tisztségéből a közgyűlés a mandátum lejárta előtt visszahívhatja, 

ha életvitele a tisztség ellátásával kapcsolatos magatartása a Szövetség céljaival és 

tevékenységével ellentétes. Ehhez azonban a közgyűlés kétharmados többsége 

szükséges. 

63. A visszahívás és felmentés okai, esetei. 

A tisztségviselőt a tisztségéből a közgyűlés felmenti: 
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- akit jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, 

- akit a bíróság jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt és előzetesen nem 

mentesített a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. 

- azt, aki magatartásával a nemzetőrség működéséhez szükséges közbizalom 

fenntartását súlyosan veszélyezteti. 

 

A tisztségviselőt a tisztségéből a közgyűlés visszahívja: 

 

- ha életvitele, a tisztség ellátásával kapcsolatos magatartása a Szövetség 

céljaival és tevékenységével ellentétes, 

- ha a tisztségviselő a Szövetség működése során jogszabálysértést követ el. 

 

A visszahívás és a felmentés esetén követendő eljárás részletes szabályait a 

közgyűlés által megalkotott és elfogadott fegyelmi szabályzat határozza meg. Az 

eljárás során az érintett személy bármikor előadhatja védekezését. 

64. Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség: 

Az elnök az MNOSZ tagjai, illetve bárki részére köteles az MNOSZ-re vonatkozóan 

felvilágosítást adni és számukra iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. 

A felvilágosítást és az iratbetekintést az elnök a jogosult által tett írásbeli titoktartási 

nyilatkozat tételéhez kötheti.  

Az elnök megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az 

MNOSZ üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen 

gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a 

felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a 

nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás 

megadására. 

Az iratbetekintés az elnökkel előre egyeztetett időpontban az MNOSZ székhelyén 

történik a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 10 napon 

belül. 

 

X. fejezet 

 

AZ IRATKEZELÉS RENDJE 

 

65.  A Szövetség iratkezelése 

 

(1) Az új tag belépési szándékát a Belépési Nyilatkozat kitöltésével és annak az 

Elnökséghez való átadásával nyilvánítja ki.  
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(2) A tag Belépési Nyilatkozata egyben a tag Nyilvántartó lapja is. 

 

(3) A Belépési Nyilatkozat megőrzéséért, a tagnyilvántartás vezetéséért az Elnök 

és az Ügyvezető elnök a felelős A tagnyilvántartó lapokat a Szövetség fennállásáig 

meg kell őrizni.  

 

(4) A tagnyilvántartásba betekintési jogosultsága az Elnökség tagjainak van.  

 

(5) A Közgyűlés, valamint az Elnökségi ülések jegyzőkönyveinek, valamint a 

Határozatok Könyvének a megőrzéséért az elnök a felelős, a szöveg 

ellenjegyzéséért az Alelnök a felelős.  

 

(6) A Közgyűlések, valamint az Elnökségi ülések jegyzőkönyveit, a Határozatok 

Könyvét a Szövetség fennállásáig meg kell őrizni.  

 

(7) A Bizottságok jegyzőkönyveit a bizottságok elnökeinek kell megőrizni. A 

jegyzőkönyveket a Szövetség fennállásáig meg kell őrizni.  

 

(8) A Szakosztályok nyilvántartását a szakosztályok parancsnokai, annak 

másolatát a Szövetség elnöke őrzi. A nyilvántartásokat a Szövetség fennállásáig 

meg kell őrizni. 

 

(9) A Szakszolgálatok nyilvántartását a szakszolgálatok parancsnokai, annak 

másolatát a Szövetség elnöke őrzi. A nyilvántartásokat a Szövetség fennállásáig 

meg kell őrizni.  

 

(10) A Szövetség könyvelési dokumentumait a Szövetség könyvelője őrzi. A 

könyvelés dokumentumait a Szövetség fennállásáig meg kell őrizni.  

 

(11) Az Elnök gondoskodik arról, hogy a Szövetség működési rendjére vonatkozó 

iratok, testületi ülések jegyzőkönyvei, a Határozatok Könyve, a Szövetség 

munkatervei, költségvetései valamint az éves gazdasági beszámolói, bármely 

érdeklődő számára az ügyfélfogadási napon a Szövetség irodájában megtekinthető 

legyen.  

 

(12) A Szövetség általános iratkezelési rendjét az Iratkezelési szabályzat 

tartalmazza. 

 

XI. fejezet 

 

A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE 
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66. A Szövetség képviselete 

 

(1) A Szövetség képviseletét a Szövetség Elnöke és Ügyvezető Elnöke látja el. 

Akadályoztatásuk esetén a Szövetség képviseletét külön megbízás alapján az 

alelnökök együttesen látják el, vagy valamelyikük egy Elnökségi taggal.  

 

(2) Esetenként az Elnök írásos felhatalmazásával a Tiszteletbeli Elnök is láthat el 

– eseti - képviseleti feladatot.  

 

 

XII. fejezet 

 

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 

 

67.  A Szövetség gazdálkodása és vagyona  

 

(1) A Szövetség a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel a közgyűlés által 

jóváhagyott költségvetés, valamint a mindenkor hatályos pénzügyi-számviteli 

jogszabályok rendelkezései szerint gazdálkodik. 

 

(2) A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel.  

 

(3) A Szövetség tagjai – a tagdíj megfizetésén túl – a Szövetség tartozásaiért 

saját  vagyonukkal nem felelnek.  

 

(4) A Szövetség vagyona:  

 - a tagok által fizetett tagdíjakból,  

 - jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, 

 - pályázati pénzekből,  

 - adománygyűjtésből,  

 - központi, állami támogatásból képződik elsődlegesen.  

 

(5) A Szövetség – kizárólag a céljai megvalósításának közvetlen anyagi feltételei 

biztosítása érdekében – gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat. A 

gazdálkodó (vállalkozási) tevékenysége nyomán létrejövő nyereség kizárólag az 

Alapszabályban meghatározott célok, feladatok teljesítésére használható fel. 

 

(6) A Szövetség gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag az 

Alapszabályban meghatározott közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem 

veszélyeztetve végezhet.  
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(7) A Szövetség vállalkozási tevékenysége során keletkezett eredményt nem 

osztja fel, hanem a létesítő okiratban, az Alapszabályban meghatározott 

tevékenységre fordítja.  

 

XIII. fejezet 

 

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 

 

68. A Szövetség megszűnése 

 

Az MNOSZ megszűnik az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben 

(Ectv.) és a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt módon és esetekben szűnik 

meg. 

 

XIV. fejezet 

 

A TAGDÍJ 

69. A mindenkori éves tagdíj mértékét - melynek összege az alapításkor 20.000,- 

Ft/tagszervezet/év - az MNOSZ rendes évi közgyűlése állapítja meg. Minden társult 

tagszervezet a tagsági díjat évente egy összegben – az év első felében, legkésőbb 

június 30. napjáig az MNOSZ bankszámlájára történő utalással – fizeti meg. Az év 

második felében belépők a belépés évére esedékes arányos tagdíjat - a teljes éves 

tagdíj összegének a felét - a belépéstől számított 30 napon belül kötelesek az 

MNOSZ bankszámlájára utalni. 

 

XV. fejezet 

 

A SZÖVETSÉG FELÜGYELETE 

 

70. A Szövetség felügyelete  

 

(1) A Szövetség feletti adóellenőrzést a Szövetség székhelye szerinti illetékes 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a költségvetési támogatás felhasználásának 

ellenőrzését az Állami Számvevőszék látja el. 

 

 

XVI. fejezet 

 

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
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71. Záró rendelkezések 

 

Az MNOSZ személyi és vagyoni viszonyaira egyebekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseire figyelemmel, az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), valamint a mindenkor hatályos egyéb 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

Kecskemét, 2019. 02. 23. 

 

------------------------------------------------ 

 Dr. Dohány András János 

Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége Elnöke 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege 

megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 

Kecskemét, 2019. 02. 23. 

 

------------------------------------------------ 

 Dr. Dohány András János 

Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége Elnöke 


