
 

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG  

ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg,      

Biszexuális és Transznemű Szövetség 

1.2. Rövid neve: Magyar LMBT Szövetség 

1.3. Angol neve: Hungarian LGBT Alliance 

1.4. Székhelye: 1136 Budapest, Balzac utca 8-10. 

1.5. Működési területe: Magyarország egész területe. 

1.6. Jogállása: A szövetség jogi személyiséggel     

rendelkező közhasznú civil szervezet (szövetség).  

2. A SZÖVETSÉG CÉLJA 

A szövetség célja a leszbikus, meleg, biszexuális,       

transznemű és más, szexuális irányultságuk, nemi      

identitásuk, nemi önkifejezésük vagy nemi jellegeik miatt       

hátrányos helyzetű (továbbiakban röviden: LMBT+)     

emberek jogegyenlőségének és érdekképviseletének    

előmozdítása, valamint az LMBT+ csoportok és      

szervezetek érdekvédelmi képviselete. A szövetség célja      

továbbá az emberi jogok védelme, a diszkrimináció és az         

előítéletek visszaszorítása, az LMBT+ emberek     

társadalmi befogadásának, láthatóságának növelése,    

öntudatának és identitásának erősítése. 

3. A SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGEI: 

3.1. ellátja az LMBT+ emberek érdekvédelmét,     

érdekképviseletét (főtevékenység); 

3.2. összefogja és koordinálja az LMBT+ emberekért      

tevékenykedő szervezeteket; 

3.3. tájékoztatja az LMBT+ közösség és a szélesebb       

társadalom tagjait a közösséget érintő kérdésekről; 

3.4. figyelemmel kíséri és véleményezi a jogalkotást; 

3.5. kutatásokat és tanulmányokat készít; 

3.6. kiadványokat készít és terjeszt; 

3.7. rendezvényeket szervez, és részt vesz más      

szervezetek rendezvényein; 

3.8. szakértői tevékenységet folytat, tanácsadást nyújt; 

3.9. képzéseket, tréninget tart; 

3.10. kampányokat szervez és bonyolít le; 

3.11. pályázatokat ír ki és ösztöndíjakat folyósít; 

3.12. elősegíti a tagszervezetek kapacitásának    

fejlesztését, a tagszervezetek közti    

információáramlást; 

3.13. együttműködik más hazai és nemzetközi     

szervezetekkel; 

3.14. segíti az LMBT+ emberekért tevékenykedő új      

kezdeményezések és szervezetek megalakulását. 

3.15. A szövetség céljainak megvalósítása érdekében     

kifejtett tevékenységeit úgy valósítja meg, hogy      

kifejezetten figyelemmel van a többszörösen     

hátrányos helyzetű emberek, így az LMBT+      

közösségen belül különösen a nők, romák,      

fogyatékosok, vidéken élők, idősek, fiatalok,     

transzneműek és HIV-vel élők jogaira és érdekeire. 

3.16. A szövetség szolgáltatásaiból tagjain kívül más is       

részesülhet.  

4. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK 

A szövetség az alábbi, jogszabályban rögzített      

közfeladathoz kapcsolódó közhasznú tevékenységeket    

végzi: 

4.1. Közfeladat: jogvédelem, a leginkább veszélyeztetett     

társadalmi csoportok jogainak védelme (Alaptörvény     

I. cikk (1), 30. cikk (1); 1. § (2); 2011. évi CXI. tv. 1. §               

(2) d)). Kapcsolódó közhasznú tevékenységek:     

lobbizás az LMBT+ emberek emberi jogait biztosító       

jogszabályok elfogadása érdekében; jogi képviselet     

és tanácsadás a szexuális irányultságon és nemi       

identitáson alapuló hátrányos megkülönböztetés,    

zaklatás és erőszak áldozatainak; az LMBT+      

emberek jogtudatosságát növelő kiadványok    

készítése és terjesztése, kampányok és események      

szervezése; az LMBT+ embereket érő jogsértések      

dokumentálása; a döntéshozók és a társadalom      

tájékoztatása ezen jogsértésekről. 

4.2. Közfeladat: az esélyegyenlőség előmozdítása    

(Alaptörvény XV. cikk (4); 2003. évi CXXV. tv.        

preambulum). Kapcsolódó közhasznú   

tevékenységek: lobbizás az LMBT+ emberek     

társadalmi kirekesztését, hátrányos helyzetét    

felszámoló közpolitikák elfogadása érdekében; az     

LMBT+ emberekkel kapcsolatos érzékenyítő,    

tudatosságnövelő kiadványok készítése és    

terjesztése, kampányok és események szervezése,     

képzések tartása. 

4.3. Közfeladat: az egészség fejlesztése, betegségek     

megelőzése, az egészségkárosító társadalmi és     

egyéb hatások elleni fellépés, egészséges életmód      

segítését célzó szolgáltatások (1997. évi CLIV. tv.       

35. § (1)-(2), 144. § (1)-(2); 2011. évi CLXXXIX. tv          

13. § (4)). Kapcsolódó közhasznú tevékenységek: az       

LMBT+ közösséget megcélzó betegség megelőző     

és egészségtudatosság növelő kiadványok    

készítése és terjesztése, kampányok és események      

szervezése; az LMBT+ emberek egészségével     

kapcsolatos kutatások folytatása; lobbizás az     

LMBT+ emberek szempontjaira érzékeny    

egészségügyi szolgáltatások elterjesztése   
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érdekében, ezzel kapcsolatos útmutatók    

kidolgozása, képzések tartása. 

4.4. Közfeladat: a családok védelme és a családok       

jólétének erősítése, a gyermekvállalás támogatása,     

szociális, szolgáltatások biztosítása (2011. évi CCXI.      

tv. 1-6. §, 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 8.; 23. §             

(4) 4., 23. § (5) 11, 1993. évi III. tv. 57. § (1) e).              

Kapcsolódó közhasznú tevékenységek: lobbizás a     

gyermeket nevelő azonos nemű párok jogi és       

társadalmi elismerésének megteremtéséért; ezzel    

kapcsolatos kutatások folytatása, kiadványok    

készítése és terjesztése, kampányok és események      

szervezése; lobbizás a gyermeket nevelő azonos      

nemű párok és gyermekeik szempontjaira érzékeny      

családtámogató szolgáltatások elterjesztése   

érdekében, ezzel kapcsolatos útmutatók    

kidolgozása, képzések tartása. 

4.5. Közfeladat: gyermekjóléti és gyermekvédelmi    

szolgáltatások biztosítása (2011. évi CLXXXIX. tv.      

13. § (1) 8., 23. § (4) 4., 23. § (5) 11., 1997. évi              

XXXI. tv. 15. § (2) a)). Kapcsolódó közhasznú        

tevékenységek: lobbizás az azonos nemű párok által       

nevelt, valamint az LMBT+ gyermekek     

szempontjaira érzékeny gyermekjóléti és    

gyermekvédelmi szolgáltatások elterjesztése   

érdekében, ezzel kapcsolatos útmutatók    

kidolgozása, képzések tartása. 

4.6. Közfeladat: köznevelés, felnőttoktatás, felsőoktatás    

(2011. évi CXC. tv. 2. § (3), 4. § (1); 2011. évi CCIV.             

tv. 2. § (2)). Kapcsolódó közhasznú tevékenységek:       

lobbizás az LMBT+ embereket érintő kérdések      

fokozottabb megjelenítéséért a köznevelési,    

felnőttoktatási és felsőoktatási tananyagban; az     

LMBT+ tanulók és szülők szempontjaira érzékeny,      

biztonságos környezet elterjesztéséért; ezzel    

kapcsolatos kutatások folytatása, kiadványok    

készítése és terjesztése, kampányok és események      

szervezése, útmutatók kidolgozása; LMBT+    

emberekkel kapcsolatos képzések, tréningek,    

előadások szervezése és lebonyolítása. 

4.7. Közfeladat: a lakosság önszerveződő közösségeinek     

támogatása, a közügyekben való széles körű      

állampolgári részvétel támogatása (2011. évi     

CLXXXIX. tv. 6. § a)). Kapcsolódó közhasznú       

tevékenységek: az LMBT+ emberek érdekében     

tevékenykedő civil szervezetek és    

kezdeményezések létrejöttének segítése,   

működésük támogatása; az LMBT+ emberek     

állampolgári részvételét támogató kiadványok    

készítése és terjesztése, kampányok és események      

szervezése, képzések tartása; lobbizás az LMBT+      

emberek és civil szervezetek minél szélesebb körű       

bevonása érdekében a közpolitikai döntéshozatal     

során. 

4.8. Közfeladat: közösségi kulturális értékek ápolása,     

művelődésre szerveződő közösségek   

tevékenységének támogatása, kulturális szolgáltatás    

(1991. évi XX. tv. 121. § a)-b); 2011. évi CLXXXIX.          

tv. 13. § (1) 7). Kapcsolódó közhasznú       

tevékenységek: az LMBT+ emberek életét,     

történelmét, kultúráját bemutató kiadványok és     

filmek készítése és terjesztése, események     

szervezése; lobbizás az LMBT+ témák fokozottabb      

megjelenítéséért a kultúra különböző területein.  

4.9. Közfeladat: a közbiztonság javítása, áldozatsegítés     

(1994. évi XXXIV. tv. 2. § (2) c); 2005. évi CXXXV.           

tv. 4. § (1)). Kapcsolódó közhasznú tevékenységek:       

jogi képviselet, tanácsadás és áldozatsegítő     

szolgáltatások biztosítása a bűncselekmények    

LMBT+ sértettjei számára; az LMBT+ áldozatok      

jogtudatosságát növelő kiadványok készítése és     

terjesztése, kampányok és események szervezése;     

lobbizás az LMBT+ áldozatok szempontjaira     

érzékeny büntetőpolitika és áldozatsegítő    

szolgáltatások elterjesztése érdekében, ezzel    

kapcsolatos útmutatók kidolgozása, képzések    

tartása. 

5. A TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE 

5.1. A szövetség alapítói azok az LMBT+ emberek       

érdekében tevékenykedő, jogi személyként    

bejegyzett civil szervezetek, amelyek kimondják a      

szövetség megalakítását és elfogadják annak     

alapszabályát, és megválasztják első tisztségviselőit.     

Az alapítók a szövetség tagjának (továbbiakban:      

tagszervezet) minősülnek. 

5.2. Az alapítókon kívül a szövetség tagszervezete lehet       

minden olyan, az LMBT+ emberek érdekében      

tevékenykedő, jogi személyként bejegyzett    

egyesület vagy alapítvány, amely írásbeli belépési      

nyilatkozattal az alapszabály rendelkezéseit magára     

nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget     

vállal a szövetségi célok megvalósítása érdekében      

történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. A       

tagszervezetté válás további feltétele, hogy a      

szövetség legalább egy tagszervezete írásban,     

indokolással ellátva előzetesen javasolja a     

tagfelvételt, továbbá a felvételi kérelmet a közgyűlés       

jóváhagyja.  

5.3. A szövetségi tagság megszűnik a tagszervezet      

jogutód nélküli megszűnésével, kilépésével,    

kizárással vagy törléssel. 

5.4. A szövetségből kizárható az a tagszervezet, amely       

az alapszabály rendelkezéseit vétkesen megszegi. 
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5.5. A tagszervezet kizárása kérdésében a közgyűlés      

dönt. 

5.6. A kizárást megelőzően az érintettnek lehetőséget      

kell biztosítani arra, hogy a kizárási indítvány       

tárgyában érdemi nyilatkozatot tehessen. 

5.7. A kizárást kimondó határozatot indoklással, írásban      

kell eljuttatni a kizárt tagszervezethez. A      

tagszervezet a határozat ellen 30 napon belül a        

bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A jogorvoslat     

lehetőségéről a kizárt tagszervezetet magában a      

határozatban tájékoztatni kell. 

5.8. A kizárást kimondó határozatok indokolásának     

valósnak és okszerűnek kell lennie. 

5.9. A tagszervezet írásbeli nyilatkozatával a     

szövetségből bármikor indokolás nélkül kiléphet. A      

kilépő nyilatkozatot nem lehet visszavonni. A kilépést       

az ügyvivői testülethez kell írásban bejelenteni. 

5.10. Az ügyvivői testület törli a tagszervezetek közül azt,        

amely legalább 6 hónapos tagdíjelmaradását írásbeli      

felszólításra 15 napos határidő alatt nem rendezi. 

5.11. A törlést kimondó határozatot indokolni kell, a       

határozat ellen a tagszervezet 30 napon belül a        

bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A jogorvoslat     

lehetőségéről a törölt tagszervezetet magában a      

határozatban tájékoztatni kell. 

6. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

6.1. A szövetség minden tagszervezete egy szavazati      

joggal rendelkezik, és képviselője útján jogosult részt       

venni a közgyűlés munkájában, jogosult véleményt      

formálni, indítványt tenni, és a szövetség hivatalos       

irataiba betekinteni. A tagszervezet joga, hogy      

tisztségre válasszon és választható legyen. 

6.2. A szövetség tagszervezete köteles a közgyűlési      

határozattal meghatározott mértékű tagdíjat    

megfizetni, továbbá jogosult tevékenyen    

közreműködni a szövetségi célok megvalósítása     

érdekében. A tagszervezet kötelessége az     

alapszabály rendelkezéseinek betartása. 

6.3. A szövetségi tagdíj a tagkérelem jóváhagyását      

követő egy hónapon belül, azt követően pedig       

tárgyév március 31-én esedékes. Az év közben       

belépő tagok az adott évre a tagdíj összegének        

időarányos részét kötelesek fizetni.  

7.  A SZÖVETSÉG DÖNTÉSHOZÓ SZERVE: A KÖZGYŰLÉS  

7.1. A szövetség legfőbb szerve a közgyűlés. A       

közgyűlés a tagszervezetek összessége, amely a      

szövetséget érintő minden kérdésben dönthet. 

7.2. A közgyűlést az ügyvivői testület hívja össze,       

írásban. A közgyűlésre minden tagot a napirend,       

helyszín és időpont közlésével kell meghívni úgy,       

hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja        

között legalább 15 napnak kell lennie. Közgyűlést a        

szövetség székhelyétől eltérő helyen is lehet tartani.       

A tagok és az egyesület szervei a meghívó        

kézhezvételét követő 3 napon belül kérhetik az       

ügyvivői testületnél a napirend kiegészítését. 

7.3. Évente legalább kétszer rendes közgyűlést kell      

tartani: az elsőt május 31. napjáig, a másodikat        

december 15. napjáig. 

7.4. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha:  

a) a tagszervezetek egyharmada – az ok és cél 

megjelölésével – írásban igényli; vagy 

b) az ügyvivők bármelyike azt – az ok 

megjelölésével – szükségesnek tartja; 

c) az ügyvivő visszahívását – az ok megjelölésével – 

a tagok legalább egyharmada írásban igényli; 

d) a szövetség vagyona az esedékes tartozásokat 

nem fedezi; 

e) a szövetség előreláthatólag nem lesz képes a 

tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

f) a szövetség céljainak elérése veszélybe került 

g) a rendkívüli közgyűlés összehívását a bíróság 

elrendeli. 

7.5. A rendkívüli közgyűlést a kezdeményezést követő 30       

napon belüli időpontra kell kitűzni. 

7.6. A közgyűlés ülései nyilvánosak. 

7.7. A közgyűlés határozatképes, ha a tagszervezetek      

képviselőinek 50%-a + 1 fő jelen van. A közgyűlésen         

való részvétel személyazonosításra alkalmas    

telekommunikációs kapcsolaton keresztül is    

megvalósítható. Ha a közgyűlés nem volt      

határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlést az      

eredeti napirendben szereplő ügyekben a     

határozatképtelenség miatt elmaradt közgyűlés    

időpontjánál egy órával későbbi időpontban, az      

eredetivel azonos helyszínen kell megtartani. A      

megismételt közgyűlés a jelenlévők számától     

függetlenül határozatképes. A tagszervezetek    

figyelmét az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban      

előzetesen fel kell hívni mind a megismételt       

közgyűlés időpontjára és helyére, mind arra, hogy a        

megismételt közgyűlés a jelenlevő tagszervezetek     

számától függetlenül határozatképes.  

7.8. A közgyűlésen legalább egy ügyvivő részvétele      

kötelező. 

7.9. A közgyűlés az ülés elején a megjelentek közül        

levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két     

jegyzőkönyv-hitelesítőt választ. 

7.10. A közgyűlés határozatait (kivéve az alapszabály      

módosítására, a szövetség céljának módosítására     

és a szövetség megszűnésére vonatkozó döntést)      

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.     

Szavazategyenlőség esetén a szavazásra feltett     

kérdést ismét meg kell vitatni, és szavazásra kell        
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bocsátani. Amennyiben a megismételt szavazásnál     

is szavazategyenlőség mutatkozik, a szavazásra     

bocsátott kérdést elvetettnek kell tekinteni. 

7.11. A szövetség alapszabályának módosításához a jelen      

lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott     

határozata szükséges. 

7.12. A szövetség céljának módosításához és a szövetség       

megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a     

szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes     

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

7.13. A közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással      

választja meg, és személyi kérdésekben (ide nem       

értve a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a       

jegyzőkönyv-hitelesítők és a szavazatszámlálók    

megválasztását) titkos szavazással dönt.  

7.14. A szavazatok számlálását a titkos szavazások      

kivételével a levezető elnök végzi. A titkos       

szavazatok számlálására a közgyűlés két főből álló       

szavazatszámláló bizottságot választ. 

7.15. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) a tisztségviselők megválasztása és az ügyintéző 

szerv éves beszámolójának elfogadása; 

b) az alapszabály elfogadása és módosítása; 

c) a tagdíj megállapítása; 

d) a szövetség stratégiai tervének elfogadása; 

e) az éves munkaterv és költségvetési terv 

megállapítása, az éves beszámoló és a 

közhasznúsági melléklet elfogadása; 

f) a szövetség más szövetséggel való 

egyesülésének, illetőleg feloszlásának a 

kimondása; 

g) a szövetség más szervezethez való 

csatlakozásának elhatározása; 

h) új tagok felvétele; 

i) a tagok kizárása; 

j) az ingyenes szerződések kivételével az olyan 

szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a 

szövetség saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával 

vagy ezek hozzátartozójával köt; 

k) döntés minden olyan kérdésben, amelyet 

jogszabály vagy az alapszabály a szervezet 

legfőbb szervének hatáskörébe utal; 

l) a szövetség befektetési tevékenységet a 

közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat 

alapján folytathat. 

7.16. A közgyűlés határozatot ülés tartása nélkül is       

hozhat. Ebben az esetben a határozathozatalt az       

ügyvivői testület a határozat tervezetének a tagok       

részére történő megküldésével kezdeményezi. A     

tagoknak a tervezet kézhezvételétől számított nyolc      

napon belül kell szavazatukat megküldeniük az      

ügyvivői testület részére az erre kialakított      

elektronikus szavazási felületen. A határozathozatal     

akkor eredményes, ha legalább annyi tag leadja       

szavazatát, amennyi tag jelenléte az ülés      

határozatképességhez szükséges lenne. Ha bármely     

tag az ülés megtartását kívánja, a közgyűlés ülését        

az ügyvivői testületnek össze kell hívnia. 

7.17. A közgyűlésen hozott határozatokat a közgyűlés      

után 15 napon belül az ügyvivői testület köteles a         

tagszervezetekkel közölni. A tagszervezet kizárását     

kimondó határozatot írásban kell közölni. 

8. A SZÖVETSÉG ÜGYINTÉZŐ ÉS KÉPVISELETI SZERVE: AZ             

ÜGYVIVŐI TESTÜLET 

8.1. A szövetség képviseletét, ügyintézését,    

ügyvezetését ellátó szerv az ügyvivői testület.  

8.2. Az ügyvivői testületet a közgyűlés egy évre       

választja, három fő természetes személyből áll.  

8.3. Egy tagszervezetnek csak egy jelöltje választható      

meg az ügyvivői testületbe (tagszervezeti     

összeférhetetlenség). A jelöltek közül legfeljebb két       

azonos nemű jelölt választható meg (nemi kvóta). 

8.4. Jelöltet a szövetség tagszervezetei állíthatnak, egy      

tagszervezet legfeljebb a betöltetlen pozíciók     

számával megegyező számú személyt jelölhet     

ügyvivőnek. 

8.5. A szavazás alkalmával a jelöltek számától      

függetlenül egy tagszervezet legfeljebb a betöltetlen      

pozíciók számával megegyező számú igen     

szavazatot adhat le. A jelöltekre leadott igen       

szavazatok száma alapján sorrendbe állítva a      

legalább 50% igen szavazatot kapott jelöltek közül a        

legtöbb igen szavazatot kapott jelöltek minősülnek      

megválasztottnak. Ha az így megválasztott ügyvivők      

tekintetében tagszervezeti összeférhetetlenség (8.3.)    

áll fenn, az adott tagszervezet tagjai közül csak a         

legtöbb szavazatot kapott jelölt minősül     

megválasztottnak, és a tagszervezet többi tagját a       

rangsorolásnál figyelmen kívül kell hagyni. Ha az így        

megválasztott ügyvivők nemi megoszlása nem felel      

meg a nemi kvótának (8.3), a harmadik helyre a két          

megválasztott ügyvivőtől eltérő nemű, legtöbb, de      

legalább 50% igen szavazatot kapott jelöltet kell       

megválasztottnak tekinteni. Eredménytelen   

választás vagy szavazategyenlőség esetén a     

betöltetlenül maradt pozíciókra vonatkozóan a     

szavazást meg kell ismételni.  

8.6. A szövetség ügyvivőinek megválasztása során a      

melegek, leszbikusok, biszexuálisok és    

transzneműek, továbbá a nők és a      

Közép-Magyarországon kívül élők   

esélyegyenlőségének szempontjait figyelembe kell    

venni, ez azonban nem jelenthet senki számára       

feltétlen előny biztosítását. 
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8.7. Az ügyvivői testület feladata a szövetség operatív       

irányítása két közgyűlés között, ennek keretében a       

testület dönt minden olyan kérdésben, amely nem       

tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. 

8.8. Az ügyvivői testület évente legalább négyszer      

ülésezik. Az ülések összehívásáról az ügyvivői      

testület által kijelölt ügyvivő gondoskodik a többi       

ügyvivővel egyeztetve. Az ügyvivői testület ülései      

nyilvánosak, az ülések helyét, időpontját és      

napirendjét – azok időpontja előtt legalább 3 nappal        

– a szövetség honlapján kell közzétenni. Az ügyvivői        

testület határozatképes, ha legalább két tagja jelen       

van. Az ügyvivői testület egyebekben ügyrendjét, így       

működésének helyszínét, módját maga határozza     

meg. Az ügyvivői testület ülésén való részvétel       

személyazonosításra alkalmas telekommunikációs   

kapcsolaton keresztül is megvalósítható. 

8.9. Az ügyvivői testület jogai gyakorlása és feladatai       

teljesítése során a közgyűlés határozatainak     

megfelelően, a tagszervezetek észrevételeinek    

figyelembe vételével köteles eljárni.  

8.10. Az ügyvivői testület döntéseit egyszerű     

szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.    

Szavazategyenlőség esetén a szavazásra feltett     

kérdést ismét meg kell vitatni, és szavazásra kell        

bocsátani. Amennyiben a megismételt szavazásnál     

is szavazategyenlőség mutatkozik, a szavazásra     

bocsátott kérdést elvetettnek kell tekinteni. 

8.11. Az ügyvivők a szövetséget önállóan képviselik a       

hatóságok, bíróságok és harmadik személyek felé. A       

képviselők képviseleti jogkörüket eseti írásbeli     

maghatalmazással a szövetség alkalmazottjára,    

vagy valamely tagszervezeti képviselőre    

átruházhatják. 

8.12. Az ügyvivőt a közgyűlés bizalomvesztés okán      

bármikor visszahívhatja. A bizalomvesztés oka     

bármely olyan magatartás, tevés vagy nemtevés      

lehet, ami a szövetség tevékenységével     

kapcsolatos, és a szövetségre nézve a közgyűlés       

megítélése szerint hátrányos. 

8.13. Az ügyvivő visszahívását az ügyvivőt jelölő      

szervezet vagy a tagszervezetek legalább     

egyharmada írásban indítványozhatja a    

közgyűlésnek. A joghatályos indítványt követően a      

közgyűlést a visszahívással nem érintett bármelyik      

ügyvivő összehívhatja. 

9. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

9.1. A szövetség felügyelő szerve a felügyelő bizottság. 

9.2. A felügyelő bizottság ellenőrzi a szövetség      

működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető       

tisztségviselőktől jelentést, a szervezet    

munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy    

felvilágosítást kérhet, továbbá a szövetség     

könyveibe és irataiba betekinthet, azokat     

megvizsgálhatja. 

9.3. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni és     

véleményezni a közgyűlés elé kerülő éves      

munkatervet, költségvetést, éves beszámolót és     

annak mellékleteit, valamint minden olyan napirendi      

ponthoz kapcsolódó tervezetet, amelyre az ügyvivői      

testület felkéri. 

9.4. A felügyelő bizottság tagja az ügyvivői testület       

ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt       

vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így        

rendelkezik. 

9.5. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre      

jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak      

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez     

tudomást, hogy 

a) szervezet működése során olyan 

jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) 

történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése 

az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését 

teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó 

tény merült fel. 

9.6. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő       

bizottság indítványára – annak megtételétől     

számított harminc napon belül – össze kell hívni. E         

határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv       

összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. 

9.7. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés        

helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket    

nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles       

haladéktalanul értesíteni a törvényességi    

felügyeletet ellátó szervet. 

9.8. A felügyelő bizottság kéttagú, tagjait a közgyűlés egy        

évre választja meg. Megválasztásukra az ügyvivői      

testület megválasztására vonatkozó szabályokat kell     

alkalmazni. 

9.9. A felügyelő bizottság döntéseit egyhangúan hozza.      

A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.       

Összehívásáról bármely felügyelő bizottsági tag     

rendelkezhet a napirend közlésével. A felügyelő      

bizottság összehívás nélkül is határozatképes, ha      

minden tag jelen van és a napirend ellen egyik sem          

tiltakozik. A felügyelő bizottság működésére     

egyebekben az ügyvivő testület működési szabályait      

kell értelemszerűen alkalmazni. 

10. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 

10.1. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet      

részt az a személy, aki vagy akinek közeli        
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hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt:     

hozzátartozó) a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a 

megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a szövetség 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. 

10.2. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja,        

illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, 

b) a szövetséggel a megbízatásán kívüli más 

tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp 

nem rendelkezik, 

c) a szövetség cél szerinti juttatásából részesül – 

kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 

vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a 

társadalmi szervezet által tagjának a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 

megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek 

hozzátartozója. 

10.3. A közhasznú szervezet megszűntét követő három      

évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető       

tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú       

szervezetnél töltött be – annak megszűntét      

megelőző két évben legalább egy évig – vezető        

tisztséget:  

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. 

10.4. 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.  

11. HATÁROZATOK ÉS NYILVÁNOSSÁG 

11.1. A testületi szervek döntéseit a szövetség ügyintéző       

szerve nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel       

kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját,      

hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát,      

(nyílt szavazás esetén) személyét. Az ügyvivői      

testület gondoskodik a szövetség döntéseinek     

érintettekkel való közléséről, írásban, igazolható     

módon. A testületi szervek döntéseit a szövetség       

internetes honlapján (www.lmbtszovetseg.hu) hozza    

nyilvánosságra. A szövetség működésével    

kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet,     

a szövetség székhelyén előre egyeztetett     

időpontban. A szövetség működésének módjáról,     

szolgáltatásai igénybe vételének módjáról, valamint     

beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és a      

honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. 

11.2. A szövetség szerveinek (közgyűlés, ügyvivői     

testület, felügyelő bizottság) üléseiről jegyzőkönyvet     

kell készíteni. A jegyzőkönyvet a tagokkal 15 napon        

belül írásban közölni kell. 

11.3. A szövetség szerveinek minden olyan rendelkezése,      

amely bárki számára jogot vagy kötelezettséget      

keletkeztet, vagy amely a közhasznú működésével      

összefüggésben hoz, határozatnak minősül. 

11.4. A közgyűlés és az ügyvivői testület határozatait az        

ügyvivői testület, a felügyelő bizottság határozatait      

az ügyvivői testület és a felügyelő bizottság is        

köteles nyilvántartani. A határozatokat számozni kell,      

a számozásban utalni kell arra, hogy a határozatot a         

szövetség mely szerve, és mikor hozta, illetve hogy        

az az adott évben a hányadik. (Pl.: 1/2009. I.01.         

ügyvivői testületi döntés) 

11.5. Ha a szövetség valamely határozatának     

rendelkezései valakit személyében érintenek, azzal     

a határozatot írásban, tértivevényes ajánlott levélben      

kell közölni, kivéve, ha a határozatot személyesen       

átveszi. Ahol az alapszabály ezen túlmenően írásbeli       

közlést rendel el, azt ajánlott tértivevényes levélben       

kell megtenni, kivéve, ha az érintett előzetesen       

írásban kéri, hogy a határozatokat részére e-mail       

formában küldjék meg. Az email formában küldött       

határozat akkor minősül joghatályosan közöltnek, ha      

a küldést követő 72 órán belül az érintett a korábban          

megadott e-mail címéről a határozat elolvasását      

visszaigazolta. Ennek hiányában a határozatot     

írásban kell az érintettel közölni.  

11.6. Az ügyvivői testület üléseiről készült jegyzőkönyvek      

írásbeli közlése helyett azokat az ügyvivői testület a        

szövetség honlapján is joghatályosan közzéteheti. 

11.7. A szövetség közhasznú tevékenységével    

összefüggő határozatai, beszámolói és iratai     

nyilvánosak. Az ilyen határozatokat a szövetség      

annak meghozatalát követő 15 napon belül      

honlapján mindenki számára hozzáférhető módon     

közzéteszi. Ezen túlmenően – külön, írásbeli kérésre       
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– a költségek előzetes megtérítése mellett – a        

szervezet nyilvános iratairól az ügyvivői testület      

másolatot készít és azt a kérelemben megjelölt       

helyre postázza. 

11.8. A szövetség nyilvános irataiba bárki betekinthet. A       

betekintés helyét és időpontját előzetesen az      

ügyvivői testülettel egyeztetni kell. 

12. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA 

12.1. A szövetség az éves beszámoló jóváhagyásával      

egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít minden     

év május 31. napjáig. A közhasznúsági melléklet       

elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe     

tartozik. 

12.2. A közhasznúsági melléklet tartalmazza: 

a) a szervezet által végzett közhasznú 

tevékenységeket; 

b) ezen tevékenységek fő célcsoportjait és 

eredményeit; 

c) a közhasznú jogállás megállapításához szükséges 

adatokat, mutatókat. 

d) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 

e) a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását; 

f) a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

összegét és a juttatásban részesülő vezető 

tisztségek felsorolását. 

12.3. A szövetség közhasznúsági mellékletébe bárki     

betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot      

készíthet. 

12.4. A szövetség a közhasznúsági mellékletét a tárgyévet       

követő évben, június 30-áig saját honlapján      

közzéteszi. 

12.5. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a        

közös célt szolgáló befizetés a szövetség vagyonát       

képezik. 

12.6. A szövetség a tagok által befizetett tagdíjakból, a        

tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a       

külső támogatók által juttatott összegekből     

gazdálkodik. A szövetség vállalkozási tevékenységet     

csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,     

azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása     

során elért eredményét nem osztja fel, azt az        

alapszabályban meghatározott tevékenységére   

fordítja. A szövetség befektetési tevékenységet a      

közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat     

alapján folytathat. 

12.7. A szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.  

12.8. A szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A       

tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a szövetség         

tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

12.9. A szövetség megszűnése esetén vagyonáról –a      

hitelezők kielégítése után – a közgyűlés rendelkezik. 

12.10. A szövetség működéséről a külön jogszabályok      

előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és       

azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév         

végével a képviselő a szövetség gazdálkodásáról a       

közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás     

eredményéről vagyonkimutatást készít. 

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

13.1. A szövetség bírósági nyilvántartásba vétellel jön      

létre. 

13.2. A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem      

folytat, politikai pártoktól független, és azoknak      

anyagi támogatást nem nyújt. 

13.3. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre 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      

rendelkezései, valamint a később meghozandó     

közgyűlési határozatok az irányadók. 

Ezt az alapszabályt a szövetség 2011. február 7. napján         

összehívott alakuló közgyűlésen fogadta el, és 2011.       

május 22-i, 2012. május 27-i, 2014. szeptember 3-i és         

2019. május 30-i közgyűlésén, valamint a 2019. október        

16-án lezárult elektronikus döntéshozatal útján     

módosította. 

 

 

 

 

Dombos Tamás 

ügyvivő 

Kristófy Mária 

ügyvivő 
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