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AZ 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület  

 
 

ALAPSZABÁLYA 
 

 
Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvénynek megfelelően 

módosítjuk a Fővárosi Törvényszék 2013. 12. 12-én jogerőre emelkedett 1956-os 

Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület alapszabályát. 

 
 

I. fejezet 
 
Általános rendelkezések 

Joghelyzete: Jogi személyiséggel bíró, független társadalmi szervezet  
Nyilvántartó bíróság:  

Fővárosi Törvényszék  
13. PK. 62.459/1990/34. szám alatt, 1990.06.13., 2006. évi 
12.12.-ei  
2208 sz. módosítás, a Fővárosi Törvényszék 2013.12.12-én  
jogerőre emelkedett végzése.  

 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület adatai: 
 
Neve: 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület 
 
Rövidített neve: 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége  
 
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 36. V. em. 515. 
 
Működési területe: A Magyar Köztársaság és a világ minden olyan helye, ahol 

magyar szabadságharcosok, hozzátartozóik, az 1956-
os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 
Egyesület támogatói élnek. 

. 
Zászlója: Piros-fehér-zöld színű trikolor, középen a Kossuth címer fölötte 1956, 

kétoldalt babér és tölgyfaág, alatta a magyar egység 
szimbolikus kézfogása. 

 
Jelvénye, (logója): sötétkék pajzson a Kossuth címer fölötte 1956, kétoldalt babér 

és tölgyfaág, alatta a magyar egység szimbolikus 
kézfogása.  

 
Felirat: Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége   
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Pecsétje: Kör alakú, középen lyukas zászló, kétoldalt babér és tölgyfaág, alatta a 

magyar egység szimbolikus kézfogása, felette: felirat 
körbeírva: 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége. Lent: Budapest. 

 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület kitüntetési: 
 

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület által alapított 
kitüntetésre javasolhatók azok a személyek: akik hazafias helytállásukkal példát 
mutató, a magyar függetlenséget szolgáló, társadalmi párbeszéd, a társadalmi béke, 
a nemzeti egység megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységet folytatnak, 
azoknak elismeréseként adományozható a kitüntetés. Az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület, jogelődje az Igazolt Magyar 
Szabadságharcos Világszövetség, által alapított kitüntetéseket továbbiakban is 
megtartja, az alapító szellemének megfelelően. 
A kitüntetések egy évben két alkalommal kerülhetnek átadásra. 

- 1848-49-es szabadságharc évfordulójára. 
- 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezett 

ünnepségeken. 
Kitüntetésre felterjesztést: 

- az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület 
elnöke ill. elnöksége tesz. 

- a rendes tagsági viszonnyal rendelkező tag is tehet. 
Kitüntetés odaítélése: 
Az elnökség jogköre. Többségi szavazattal döntenek a kitüntetés adományázásáról. 
A kitüntetést magyar és külföldi állampolgárok részére egyaránt adományozható. 
A kitüntetések kizárólag erkölcsi megbecsülést jelentenek, anyagi juttatás nem jár 
hozzá. 
Kitüntetések: 

 ’56 Eszméjének Ápolásáért Emlékérem (az ifjúság számára)  

 ’56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt 

 ’56-os Hűség a Hazához Érdemrend Nagykereszt 

 ’56-os Hűség a Hazához Arany fokozatú Lovagkereszt 

 ’56-os Ezüst fokozatú Lovagkereszt  

 Iván-Kovács Emlékplakett 

 
A kitüntetésekből évente kétszer adományozható:   
 

Ifjúsági: 10 db 

Érdemkereszt: 8 db 

Iván-Kovács: 2 db 

Nagykereszt: 4 db 

Arany Lovagkereszt: 2 db 

Ezüst Lovagkereszt: 3 db 

Az elnökség indokolt esetben megemelheti a keretszámot.  
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II. fejezet 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület 
céljai 

 
1. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület nyitott, 

közvetlen kapcsolatot kíván kiépíteni és fenntartani minden diktatúra- és 
elnyomásellenes, független és demokratikus célkitűzésű alkotmányos 
jogállamiságot akaró egészséges és piaci hatékonyságú tulajdonreformot és 
létbiztonságot szolgáló szervezetekkel, 

2.  Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület, olyan 
gazdasági társadalmi, vallási megkülönbözetés nélküli szövetségekkel kíván 
együtt működni, amellyel a fenti célokért békés szándékkal egy úton járhat.  

3. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület a Magyar 
Alkotmány és az alkotmányos jogszabályokkal összhangban annak létrejöttén, 
fenntartásán és szolgálatán munkálkodik.  

 
 
helyére: 
 

A SZÖVETSÉG CÉLJA, FELADATA 
 

 A Szövetség célja: politikai és társadalmi keretek között képviselni a Nemzeti 
Ellenállás és az 1956-os Szabadságharc célkitűzéseinek maradéktalan 
megvalósítását. 

 Az 1945 utáni Nemzeti Ellenállás és az 1956-os Szabadságharc résztvevőinek 
érdekvédelme, politikai, gazdasági, jogi, társadalmi rehabilitációjának és 
kárpótlásának maradéktalan megvalósítása. 

 Az 1956-os Szabadságharc a társadalmi haladást, hazánk politikai, gazdasági 
fejlődését szolgáló szellemi és erkölcsi örökségének fenntartása, valamint 
politikai, társadalmi szervekben való képviselete. 

 Az 1945 utáni Nemzeti Ellenállásban, az 1956-os szabadságharcban 
résztvevőket érintő kérdésekben állásfoglalás az illetékes állami, társadalmi 
szervezetek, illetve a közvélemény előtt. 

 Hazai és nemzetközi kapcsolatok és együttműködések fejlesztése, határon túli 
és a világban szétszóródott magyarokkal, magyar közösségekkel, 56-os 
szervezetekkel, kapcsolattartás és 1956 szellemének ápolása. Kiemelt 
feladatunk közé tartozik az ifjúsággal megismertetni 1956 valós történetét, 
tudatosítani bennük, hogy feladatuk 1956 szellemiségének ápolása.  

 
A SZÖVETSÉG FŐ TEVÉKENYSÉGE 

 
A Szövetség szervezeteinek működtetése: 
 

 Hagyományőrző tevékenység, amely kegyeleti munkával, emlékművek 
állításával, megemlékező ünnepségek rendezésével valósul meg. 

 Konferenciák, szakmai előadások, klubdélutánok szervezése, rendezése. 

 Történelmi kutatómunka szervezése, elősegítése és támogatása. 
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 Közreműködés az 1956-os Szabadságharcra valamint a megtorlásra 
vonatkozó tanulmányok írásában. 

 Tanulmányutak szervezése és kapcsolattartás külföldi szervezetekkel. 

 Tagok érdekképviselete, erkölcsi és anyagi támogatása, segyélyezése. 

 Kutatómunka segítése és pályázatok kiírása. 

 A Szövetség működéséhez szükséges eszközök biztosítása érdekében 
önnfentartó gazdasági tevékenység támogatása és szervezése.  

 Kiemelt feladatunk közé tartozik az ifjúsággal megismertetni 1956 valós 
történetét, tudatosítani bennük, hogy feladatuk 1956 szellemiségének 
ápolása.  

 Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulóinak méltó megünneplése. 

 Hagyományaink és elesett vagy kivégzett bajtársaink emlékének megőrzése. 

 A beteg, rokkant bajtársainkról gondoskodás. 

 A rászorulók segélyezése. 

 Emléktáblák állítása, javaslattevés utcák terek elnevezésére az elesett hőseink 
nevének megörökítésére. 

 Az ifjúság hiteles tájékoztatása, 1956 nemzeti és világtörténeti jelentőségű 
eseményeiről, bevonása az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége Egyesület munkájába, ünnepi megemlékezéseibe. 

 Vándorkiállítás és múzeum alapítása.  

 Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület 
működésének kiterjesztése az ország egész területére (megyei, városi 
tagszervezetek létrehozása), kapcsolatot ápolójuk a külföldi partnerekkel is. 

 A kapcsolatok ápolása a külföldi partnerekkel. 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület alapvető 
feladatai: 
 

 A tagok közös érdekeinek képviselete és védelme, azok tevékenységének 
szükség szerinti összehangolása, 

 A hasonló szellemiségű szövetségek által megrendezett ünnepségeken való 
részvétel, 

 Együttműködés olyan oktatási szervezetekkel, amelyeknek célja az egész 
magyarság történelmi múltjának megismerése; 

 Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület 
hagyományainak ápolása. 

 Információszerzés és közlés a tagok részére; 

 A tervszerű működéshez szükséges feltételek megteremtése és biztosítása; 

 Kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató külföldi 
és hazai szervezetekkel; 

 A Szabadságharcosokért Közalapítvány munkájának támogatása; 
 

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület  
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület céljai 
megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-
vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az 1956-os 
Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület fő tevékenysége. 
Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az 1956-os Magyar 
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Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület céljaiban megfogalmazott 
tevékenységekre használhatja fel. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége Egyesület befektetési tevékenységet a Közgyűlés által elfogadott 
befektetési szabályzat alapján folytathat.  
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület bármely cél 
szerinti juttatását pályázathoz kötheti, melyet az elnökség bírál el.  
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület indokolt 
esetben egyszeri támogatást nyújthat. A célok mind hatékonyabb megvalósítása 
érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat valamint megbízási 
szerződéseket köthet, elnöki határozat alapján. 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület közvetlen 
politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá 
országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem 
állít, és nem támogat. 

 

III. fejezet 
Tagsági viszony 
 
Az új tag felvétele írásbeli kérelem alapján mindenkor a megyei, városi, kerületi 

szervezet elnökének javaslatára a Szövetség Országos Elnökségén keresztül 

történik.  

 

A belépési nyilatkozat pontos, a valóságnak megfelelő kitöltése, a kért iratok 

bemutatása kötelező. Valamint rövid önéletrajz mellékletben.  

 

A tag felvételét a Szövetség Országos Elnöksége hagyja jóvá.  

A felvételi kérelmet, amennyiben az Alapszabályban foglaltakkal ütközik, az 

Országos Elnökség indoklás nélkül elutasíthatja, az Alapszabály tiltó értelmében. 

 

A felvétel fő feltételei az Alapszabályban foglaltak szerint: 

 

Nem lehet a szövetség tagja, aki  

 

- az MKP, MDP vagy az MSZMP tisztségviselője volt 

- az Államvédelmi Hatóságnak vagy utódszervezetének munkatársa volt. 

- aláírta a Tiszti Nyilatkozatot, 

- karhatalmista volt 

- munkásőrség tagja volt 

- a Belügyminisztérium, a Rendőrség, a Pártapparátus politikai osztályának 

munkatársa volt 

- katonai vagy polgári titkosszolgálat, elhárítás önkéntes munkatársa volt 

- ha a fenti szervezetek valamelyikének informátora, társadalmi megbízottja volt 
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- szövetségi tisztsége, tagsága azonnal megszűnik, ha felvétele utáni időben derül ki a 

kizáró ok. 

 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület tagja lehet 
minden olyan természetes, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki/amely egyetért az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az Alapszabályt, rendszeresen 
fizeti a tagdíjat és felvételéhez a közgyűlés minősített többsége, hozzájárul. 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesületnek: 

- rendes tagjai, 
- pártoló tagjai, 
- tiszteletbeli tagjai lehetnek. 

. 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület rendes tagjává 
választható az a büntetlen előéletű nagykorú személy, jogi személy, jogi személyiség 
nélküli társaság, aki a belépési nyilatkozatban az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület Alapszabályát elfogadja, és a 
tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. 
 
A belépési nyilatkozatot az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 
Egyesület Országos Elnökségének kell benyújtani. A kérelmet Schrötter Tibor 
alelnök bírálja el és terjeszti az elnökség elé, amely dönt a felvételről.  

 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület tagjait egyenlő 
jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás ill. küldöttek útján gyakorolják. 

 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület tagjainak jogai: 
 

 A tagok küldöttek útján vehetnek részt a Közgyűlés munkájában, egyéb 
ülésein,  

 A tagok küldöttek útján tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot 
gyakorolhatnak a Közgyűlésen; 

 A tagok a helyi szervezetek által delegált küldöttek útján vehetnek részt a 
tisztújításban, és bármely tisztségre megválaszthatók.  

 Jogosultak részt venni az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége Egyesület rendezvényein; 

 Igénybe vehetik az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 
Egyesület által nyújtott kedvezményeket; 

 A testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást 
kaphatnak,  

 Jogosultak betekinteni a Világszövetség valamennyi iratába, ha ez a 
személyiségi jogokat nem sérti. 

 
 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület rendes 
tagjainak kötelességei: 
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 Kötelesek megtartani az Alapszabály, az Ügyrend és egyéb Az 1956-os 
Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület szabályzatait 
rendelkezéseit, illetőleg az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetség Egyesület szerveinek határozatait; 

 Kötelesek teljesíteni az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 
Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és 
tőlük elvárható módon elősegíteni az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását; 

 Kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni. 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület pártoló tagja 
lehet az a jogi személy, illetve társadalmi vagy gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. §), 
aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos 
támogatására. 
A pártoló tagok felvételéről az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt. A 
jogi személy tag jogait képviselője útján gyakorolja. 
A pártoló tag jogai:  

- a közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel,  
- javaslat tétel, 
- élhet a tagságot megillető kedvezményekkel. 

 
A pártoló tag kötelezettségei:  

- Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület 
célkitűzései megvalósításának elősegítése,  

- A jogi személy taggal kötött szerződésen alapuló egyéb 
kötelezettségek teljesítésére.  

A pártoló tag, illetve képviselője részt vehet az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége Egyesület testületi ülésein, nincs szavazatai joga, tisztség 
viselésére nem választható, tagdíjat nem kell fizetnie 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület tiszteletbeli 
tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a kiemelkedő oktatási, tudományos 
vagy sporteredményeket elért személy, aki a sport, illetőleg az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület érdekében végzett kimagasló 
tevékenységével az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 
Egyesület célkitűzéseit elsősorban támogatja. 

 
A tiszteletbeli taggá választásra az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége Egyesület Elnöksége tesz javaslatot a Közgyűlés számára. Ilyen 
javaslat előterjesztését az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetség 
Egyesület tagjai is kezdeményezhetik. 
 
A tiszteletbeli tagok az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 
Egyesület rendezvényeire meghívhatóak. A tiszteletbeli tag tisztségre nem 
választható, szavazati joga, tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. A tiszteletbeli tag 
részt vehet a Közgyűlésen. 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület keretében 
hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek tiszteletbeli 
tisztségre választhatóak (tiszteletbeli elnök) 
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A tiszteletbeli tag joga: tanácskozási joggal való részvétel az 1956-os Magyar 

Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület közgyűlésén és rendezvényein. Az 

1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület szolgáltatásainak 
igénybevétele. 
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IV. fejezet 
 
A tagsági viszony megszűnése: 
 

1. kilépés,  

2. kizárás,  

3. törlés útján.  

1.A rendes tag és a pártoló tag az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége Egyesületéből bármikor kiléphet, szándékát az 
Elnökséghez kell írásban bejelentenie. 

 
2. Kizáró ok: 

- Aki 1956. után a forradalom és szabadságharc eszméivel össze nem 
egyezethető magatartást tanúsított, a tagsági viszonyban 
meghatározott, valamelyik kizáró ok fennáll.  

- Ha a tag tevékenysége ellentétes az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetség Egyesület célkitűzésivel, illetve 
alapszabályával. 

- Az Elnökség, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége Egyesület bármely tagjának indokolt írásbeli 
kezdeményezésére kizárhatja azt a tagját, aki tevékenységével, 
mulasztásával akadályozza az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége Egyesület céljainak megvalósítását.  

- Ha a tag az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 
Egyesületnek anyagi kárt okoz, jó hírét sérti, nem nyilvános 
információit illetéktelenek tudomására hozza. 

- Ha a tag a Világszövetség másik tagjának (tagjainak) alaptalanul 

rossz hírét kelti.   

Az elnökség írásban tájékoztatja az eljárás alá vont személyt, és védekezési 
lehetőséget biztosít számára. 
A kizárásról szóló döntést a taggal 8 napon belül írásban kell közölni. A döntés 
ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet a 
Közgyűlés soron következő ülésén bírál el. Az Elnökség kizárásról szóló 
döntésének jogerőre emelkedéséig az érintett tagsági jogait nem gyakorolhatja. 

 
3. Az Elnökség határozattal törölheti a tagok sorából, azt a tagot, aki egy éves 
tagdíjhátralékkal rendelkezik. Írásos felszólításban kitűzött 90 napos határidő 
elteltével tagdíját nem rendezte. 
A törlést kimondó határozat ellen 15 napon belül az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni, 
amelyet az Elnökségnek kell benyújtani. A  fellebbezésnek halasztó hatálya van.  
A tag halálával, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével. 
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V. fejezet 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület 
szervezete és tisztségviselői 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület szervei 

 
- legfelső szerv: a közgyűlés 

- választmány 

-  a közgyűlés választja meg az országos elnökséget 

-  az országos elnökség tagjai: 1 elnök, 4 alelnök, 3 elnökségi tag 

(összesen 8 fő) 

 

Országos felépítés: 

 

- országos elnökség  

- kerületi szervezetek  

- megyei szervezetek  

- városi szervezetek 

 

Budapest: 

 

- budai és pesti elnök, alájuk tartoznak a kerületek 

- minden kerületben 5 fő után alakítható kerületi szervezet 

- a kerületi szervezetek megválasztják a budai és pesti elnököt  

- amíg nincs meg adott kerületben a létszám, a szomszédos 

kerületekhez csatlakozhatnak a tagok 

 

Vidéki szervezetek: 

 

- egy megyében csak egy megyei elnök lehet, ugyanabban a 

megyében önállóan működhet városi szervezet is 

- 5 fő után 1 küldött a városi és megyei szervezetben is  

- városi, megyei, pesti és budai elnök automatikusan részt vehet a 

közgyűlésen, és ezen kívül 5 fő után 1 küldöttet küldhet a szervezet a 

közgyűlésre  

- városi és megyei elnököt is 5 fő után lehet választani, 10 fő után 3 

fősre bővíthető az elnökség  
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Minden tagnak valamelyik szervezethez csatlakoznia kell. Nem tartozhatnak 

az országos szervezethez közvetlenül. A csatlakozásnál a területi elvet kell 

figyelembe venni, de a civil törvény szerint biztosított a választási jog.  

 

1. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület testületi 
szervei: 

 Közgyűlés, 

 Elnökség, 

 Számvizsgáló Bizottság. 

2. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetség Egyesület 
tisztségviselői: 

 elnök, 

 4 alelnök, 

 3 elnökségi tag, 

 Számvizsgáló bizottsági elnök és 2 tag. 
 

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesületét bel- és külföldi 
kapcsolataiban az elnök illetve elnökség képviseli.  
Bel-és külföldi leveleket csak az elnök írhat alá. Halaszthatatlan akadályoztatása 
esetén az illetékes alelnök a begépelt elnök neve fölött ír alá, „h” betűvel kiegészítve.  
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület ügyintézését az 
elnökség végzi a fő -, részmunkaidős és megbízással foglalkoztatottak 
közreműködésével.  

 
 

3. A Közgyűlés: 
 

A Közgyűlés a tagok összessége, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége Egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a természetes személy 
tagok személyesen, a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt.  
 
Az egyes szervezetek küldöttek útján vehetnek részt a Közgyűlésen. (5 fő után 1 
küldött, lásd: szervezeti felépítés). Nem küldött tag is részt vehet a Közgyűlésen 
szavazati jog nélkül, tanácskozási joggal rendelkezhet.  
 
A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület évente egyszer tart. Rendkívüli 
Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, 
melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze kell hívni, ha 
azt a Fővárosi Bíróság elrendeli. 
 
A Közgyűlést az elnök írásban (ide értve az elektronikus levelet is) hívja össze. 
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc 
nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés 
tárgysorozatáról leírást kapnak. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. 
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A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+1 fő jelen 
van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak 
az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon 
belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell kitűzni, amely – a 
megjelent tagok számára tekintet nélkül – határozatképes. A határozatképtelen 
Közgyűlés – az eddig megjelölt feltételek esetén is – csak akkor válik 
határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban előre felhívják. 
 
A Közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén a megbízott alelnök vagy a 
választott levezető elnök elnököl. 
 
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a 
Közgyűlésen az elnök által felkért tagok hitelesítenek. 
 
A Közgyűlés határozatait eltérő rendelkezés hiányában általában nyílt szavazással, 
egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve az éves beszámolót, amelyet egyhangúan 
fogadnak el. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a 
levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök 
előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére.  
Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik. A Közgyűlés a 
tisztségviselőket titkos szavazással választja meg. 
 
A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 
közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. Nem minősül előnynek az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az 1956-os 
Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület Közgyűlésének vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az 
adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
 
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. 
 
A Közgyűlés, Elnökség, Számvizsgáló Bizottság üléseiről minden esetben 
jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, 
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha 
lehetséges személye). Az jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok 
nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos 
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kezelését az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület 
megbízott alelnöke látja el.  
 
A Közgyűlés, Elnökség, Számvizsgáló Bizottság döntéseit, a döntés időpontját 
követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint  
az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület honlapján 
nyilvánosságra hozza. 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület működésével 
kapcsolatosan keletkezett iratokba az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetség Egyesület székhelyén – képviselőjével előzetesen egyeztetett 
időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet. 
 
Továbbiakban, az internetes honlapon nyilvánosságra hozza az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi 
módját és feltételeit, a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót, valamint 
éves jelentését. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület 
által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

 
A Közgyűlés kizárólagos hatásköre: 

 Megválasztja az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetség 
Egyesület vezető testületeit: az Elnökséget, Számvizsgáló Bizottságot, 
valamint tisztségviselőit: az elnököt, az alelnököket és az elnökségi tagokat, 
Számvizsgáló Bizottság elnökét, a számvizsgáló bizottsági tagokat. 
Az meghatározott választások előkészítésére a Közgyűlés jelölőbizottságot 
küld ki, melynek személyi összetételére a Közgyűlésen jelenlévő tagok ill. 
küldöttek és tisztségviselők tehetnek javaslatot. 

 Határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesületet érintő ügyekben, és 
kialakítja az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 
Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles 
képviselni. 

 Jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület egyéb szabályzatait; 

 Meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjat (következő évre 
1000 Ft legyen az éves tagdíj)  

 Szükség esetén rendkívüli tagdíjat állapít meg. 

 Tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat. 

 Az Elnökség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek 
megválasztása ügyében. 

 Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása. A jelentés elfogadása a 
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület éves beszámolójának 
jóváhagyása elfogadásával egyidejűleg a tárgyévet követő év május 31. 
napjáig a Közgyűlés egyhangú döntése alapján történik. Amennyiben ezt 
számviteli vagy egyéb törvény módosítja, akkor a mindenkor hatályos 
jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. 

 Éves költségvetés megállapítása; meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, 
illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 
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2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései szerint készített 
beszámolót. 

 Egyesülés más társadalmi szervezettel, valamint a feloszlás kimondása. 
 

Választmány 
 
A választmány megyei és városi, kerületi, budai, pesti elnökökből álló testület, 
mely konzultatív és javaslattételi joggal rendelkezik. Az elnökség kibővített 
ülésein a választmány tagjai részt vesznek. Legalább évente kétszer ülést kell 
összehívni.  

 
 
Az Elnökség 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület operatív 
vezetésével kapcsolatos feladatokat a 8 tagú Elnökség látja el. Az Elnökséget a 
Közgyűlés titkos szavazással 5 évi határozott időtartamra választja meg 
Az Elnökség tagjai az elnök, a 4 alelnök és 3 elnökségi tag (köztük a budai és a 
pesti elnök). Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként 
további tagok hívhatóak meg. 
Az Elnökség az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület 
ügyintéző és képviseleti testületi szerve, amely irányítja a működését a 
közgyűlések közötti időszakban.  
 
Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 
közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján 

 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 
Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 

- elnökség jogkörének kibővítése külön szabályzatban 
- a Világszövetség központi irodájának jogköre külön szab.  

 
Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Elnökség 
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – 
annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, 
amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
 
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. 
 
Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. 
Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás 
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akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően 
írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az elnökségi ülés 
határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagokból legalább az 50%+ 1 
fő jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ha másodszorra is 
szavazategyenlőség áll fenn, akkor az előterjesztést elvetettnek kell tekinteni. Az 
Elnökség ülései nyilvánosak. 
 
Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 18 napon belül – az Elnökséget 
ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott 
ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az Elnökség tagjaiból 50%+1 fő 
jelen van. 
 
Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a 
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség a két Közgyűlés közötti 
időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit 
a Közgyűlés hagyja jóvá (javaslat tagfelvétel, tisztségviselő megbízására). 
 
Az Elnökség kezdeményezi a Világszövetség közhasznúvá nyilvánítási 
folyamatának elindítását és ennek követelményeit az Alapszabályban rögzíti. 
  
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület 
tisztségviselői 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület 
tisztségviselői: az Elnökség összes tagja, az elnök, az alelnökök, a budai és a 
pesti elnök, az elnökségi tagok és a Számvizsgáló Bizottság tagjai és elnöke. A 
tisztségviselőket a Közgyűlés választja. 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület 
tisztségviselőinek megbízatása a megválasztás napjától 5 évre szól. A mandátum 
lejárta után a tisztségre újra megválaszthatók. 
 
Az elnök feladatai: 
 

 Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület 
képviselete, számára jogok szerzése és kötelezettségek vállalása. 

 A Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése. 

 Konferenciák és más rendezvények szervezése. 

 A Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés. 

 Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület 
működésének irányítása. 

 A bankszámla feletti rendelkezési jog, és az utalványozási jog gyakorlása 
az elnököt a megbízott alelnökökkel ill. megbízott elnökségi tagokkal illet 
meg. 
 
. 
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Az alelnökök feladatai: 
 

 Az elnök konzultánsaiként működnek, szakterületi megoszlásban. Külön 
szabályzat!  

 Az elnök elháríthatatlan akadályoztatása esetén vezetik a Közgyűlést és/vagy 
az Elnökség ülését. 

 Az elnök elháríthatatlan akadályoztatása esetén az ülések levezetése 
szakterületi megoszlás szerint. 

 Tájékoztatják a tagokat az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége Egyesület munkájáról. 

 A bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása az elnökkel együttesen. 

 A megbízott alelnök előkészíti a vezetőszerv üléseit, biztosítja működését és 
gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan 
kezeli. 

 Ellenőrzi a tagdíj-befizetési nyilvántartást. 

 A szakterületileg illetékes alelnök felügyeli az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület által szervezett rendezvények 
költségvetését. 

  Utalványozási jog gyakorlása az elnökkel együttesen. 

 Az első helyen mindig az elnök ír alá, második helyen a megbízott alelnök 
valamelyike ill. a megbízott elnökségi tag.  
 

A tiszteletbeli elnök 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület Közgyűlése 
titkos szavazással, 5 évi határozott időtartamra Tiszteletbeli Elnököt választhat, aki 
nem minősül tisztségviselőnek. 
Tiszteletbeli Elnökké választható az a természetes személy, aki a társadalmi, 
tudományos, művészeti, vagy a sportélet területén kiemelkedő munkásságot fejtett ki 
és tevékenysége az  1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 
Egyesület céljaival összhangban áll.  
A megválasztandó Tiszteletbeli Elnöktől az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége Egyesület Elnökségének előzetes írásbeli elfogadó nyilatkozatot kell 
beszerezni.  
A Tiszteletbeli Elnök az Elnökség felkérésére részt vesz az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület rendezvényein, továbbá közéleti 
tevékenysége során lehetőség szerint elősegíti céljainak megvalósulását. 
 
A tisztségviselői megbízatás megszűnik 
 

- A tisztségviselő halálával, 
- a tisztségviselői megbízás időtartamának lejártával, 
- lemondással. 

 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület tisztségviselői 
megbízatásukról írásban 30 napos határidővel jogosultak lemondani. A lemondást az 
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület még hivatalban 
levő tisztségviselőjéhez kell benyújtani. Ha valamennyi tisztségviselő egy időben 
mondd le, akkor a lemondásokat a haladéktalanul összehívandó Közgyűlés elé kell 
terjeszteni. 
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Számvizsgáló Bizottság 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület felügyelő szerve 
a Számvizsgáló Bizottság, amely 3 főből áll. A tagjait a közgyűlés választja 5 évre. A 
Számvizsgáló Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak, ha tisztségük 
ellátására méltatlanná válnak. Az Számvizsgáló Bizottság ügyrendjét maga állapítja 
meg, amely nem lehet ellentétes az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége Egyesület Alapszabályával. 

 
 
Nem lehet a Számvizsgáló Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 
személy, aki: 

 a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja 
(ide nem értve az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 
Egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

 a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
 

 a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az 1956-
os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően 
nyújtott cél szerinti juttatást. 

 
A Számvizsgáló Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben 
részesülhetnek. Az Számvizsgáló Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz 
csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják. 
 
A Számvizsgáló Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 
ülésezik, működésére az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni. 
 
A Számvizsgáló Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik 
meg, így különösen: jogosult az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, 
tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól. Az 
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület könyveibe és 
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Elnökség ülésén tanácskozási joggal 
részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést 
tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni. 
 
A Számvizsgáló Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet 
készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. 
 
A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott 
személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az 
érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból 
az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az 
Számvizsgáló Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni – neve 
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feltüntetése mellett – a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az 
Számvizsgáló Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják. 

 
A Civil törvény 41. §-a alapján: 

 A felügyelő szerv ellenőrzi Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a 
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet 
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
 

 A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén 
tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a 
létesítő okirat így rendelkezik. 

 A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően 
a legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti 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 vezetőszerv döntését teszi szükségessé; 

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 A felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon 
belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte 
esetén a legfőbb szerv és az ügyintéző és képviseleti szerv összehívására a 
felügyelő szerv is jogosult. 

 Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles 
haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

VI. fejezet 

 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület 
bankszámlája 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület bankszámlája 
felett az elnök az arra megbízott alelnökkel ill. az arra megbízott vezetőségi tagokkal 
együttesen jogosult rendelkezni.  

 
 
VII. fejezet 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület 
gazdálkodása 

 
1. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület vagyoni 

eszközei 
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Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület bevételei: 

- Tagdíjak, 
- a jogi személyek, ill. tagok hozzájárulásai, 
- ajándékok, 
- pályázatok, 
- az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 

Egyesület saját tevékenységéből adódó bevételek. 
 

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület rendes tagjai 
évenként tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja meg. 

 
2. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület 

pénzeszközeinek felhasználása 
 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület 
pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő 
évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót a 
szakterületileg illetékes alelnök terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett. 

 
3. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület megszűnése 
 

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület megszűnik, 
amennyiben a Közgyűlés 2/3- os többséggel kimondja a feloszlást vagy más 
társadalmi szervezettel való egyesülést. 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület megszűnik 
megszűnésének megállapításával, valamint feloszlatással. 
A 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület jogutód nélküli 
megszűnése esetén az Elnökség jogi személyisége is megszűnik.  
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület - a 
végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - megfelelően alkalmazni 
kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. 
évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályait. 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület bírósági 
feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami 
tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. 

  

VIII. fejezet 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület 
képviselete 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület képviseletére az 
Elnök jogosult.  
Az elnök akadályoztatása esetén az elnök írásbeli felhatalmazása alapján a 
felhatalmazásban meghatározott körben a képviseletet a szakterületileg illetékes 
alelnök látja el. 
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IX. fejezet 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület 
felügyelete 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület működése felett 
a törvényességi ellenőrzést – a Civil törvény 11. § (1) bekezdése alapján – az 
ügyészség gyakorolja. 

 
X. fejezet 
 
Vegyes és záró rendelkezések 
 
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az 1989. évi II. tv. 
rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az 
irányadóak. 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület megszűnése, 
feloszlás vagy egyesülés esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. A 
megszűnéssel kapcsolatosan az elnökség jár el. Vagyonát csak az Egyesület 
céljaival összhangban lehet felhasználni. 
 
 
Ezt az alapszabályt az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 
Egyesület Közgyűlése 2017. március  29- én fogadta el. 
 
Záradék 
Igazolom, hogy az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben foglalt 
szövege megfelel az Alapszabály módosítások hatályos tartalmának. 
 
A végrehajtott módosításokat piros színnel kiemeltük. A dőlt betűs résszel pedig a 
kimaradó/módosítandó részeket jelöltük.  
 
 
 
Budapest, 2017. március 17.   
 
 
 
 
 

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
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