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A Légiforgalmi Irányításban dolgozók Független Szakszervezetének 

a 2015. május 20-án megtartott közgyűlése által elhatározott módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt 

 

ALAPSZABÁLYA 
 

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.-vel munkaviszonyban álló, a 

légiforgalmi irányításhoz kapcsolódó operatív és adminisztratív területek dolgozói - 

érdekeik védelmére, munkavállalói képviseletre – az egyesülési jogról szóló 

törvénynek megfelelően megalakítják az önálló jogi személyként működő, 

Légiforgalmi Irányításban dolgozók Független Szakszervezetét. 

 

AZ EGYESÜLET ADATAI 

 

1.§.  Neve: Légiforgalmi Irányításban dolgozók Független Szakszervezete 

(továbbiakban: LIFSZ) 

 

2.§.  Székhelye: 1185 Budapest, Igló u. 33-35. 

 

3.§.  Képviselője: A LIFSZ mindenkori választott elnöke. 

 

A LIFSZ CÉLJAI ÉS FELADATAI 

 

4.§. A LIFSZ céljait és feladatait, – pártoktól és más társadalmi szervezetektől 

függetlenül – önállóan határozza meg. 

 

5.§. A szakszervezet célja tagjai munkaviszonyával, foglalkoztatásával, szociális és 

gazdasági viszonyaival kapcsolatos érdekeinek feltárása, képviselete és védelme, 

különös tekintettel a munkahelyi szintű érdekvédelem megvalósítására. Ezen belül 

alapvető célként határozza meg a légiforgalmi irányítás, légi közlekedésen belüli 

meghatározó szerepének elismertetését, közvetlen a munkáltatóval, 

általánosságban pedig a jogalkotó szervekkel és társadalommal. 

 

6.§.   A LIFSZ céljainak megvalósítása érdekében: 

a) amennyiben erre jogosult kollektív szerződést köt a munkáltatóval, amelyben 

a tagok munkavállalói és szociális érdekeinek érvényre juttatására törekszik, 

b) tanácsadást, támogatás és védelmet nyújt tagjainak csoportos és egyéni 

munkaügyi, bérügyi és egyéb, általában a szakszervezet hatáskörébe tartozó 

problémáinak megoldásához, 

c) érvényesíti az indokolt bérköveteléseket, 

d) anyagi lehetőségeihez képest segélyben részesíti rászoruló tagjait, 

e) tagjainak munkavégzésével kapcsolatos, érvényben lévő jogszabályokat, 

előírásokat folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség szerint 

kezdeményezi azok módosítását a munkavállalók érdekei szerint, 
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f) felveszi a kapcsolatot minden olyan belföldi és külföldi szervezettel, amely a 

LIFSZ munkáját segítheti, 

g) él a munka világára vonatkozó szabályokban – különösen a Munka 

Törvénykönyve által - biztosított véleményezési, egyetértési, ellenőrzési és 

önálló döntési jogával 

h)  anyagi eszközei felhasználásával szervezi és segíti tagsága üdülését, 

pihenését. 

 

7.§. A LIFSZ céljainak eléréséhez felhasználja a törvényes keretek közötti 

leghatározottabb eszközöket. 

 

8.§.  A LIFSZ saját vagyonával – a társadalmi szervek gazdálkodó tevékenységéről 

szóló jogszabályok keretei között – önállóan rendelkezik. 

 

9.§. A LIFSZ anyagi alapjának kiegészítése céljából, gazdasági tevékenységet is 

folytathat, valamint alapítványt hozhat létre.  

 

III. 

MŰKÖDÉSI ALAPELVEK 

 

10.§. A nyilvánosság és a képviseleti demokrácia elvéből következően: 

a) a szakszervezeti testületek ülései a tagság számára nyilvánosak, zárt ülést csak 

rendkívül indokolt esetben, az adott testület minősített többségű (legalább 

kétharmados) döntése alapján, az adott testület működésére vonatkozó 

szervezeti és működési szabályzatban foglaltak betartásával lehet elrendelni. 

A zárt ülések állásfoglalásait – ha az érintettek kérik – a kisebbségi 

véleménnyel együtt nyilvánosságra kell hozni az ülést követő tizenöt (15) 

napon belül;  

b) a testületek összehívására a képviseletére választott tisztségviselő önállóan 

vagy az Alapszabályban meghatározott testület jóváhagyásával jogosult. Ezt 

az adott szervezet, testület a saját szervezeti és működési szabályzatában 

szabályozni köteles; 

c) a szakszervezeti testületek döntéseiket konszenzusra törekedve többségi elv 

alapján hozzák, elismerik a kisebbségi vélemény szervezeten belüli 

nyilvánosságának jogát, ám a döntés végrehajtását a kisebbségi véleményre 

hivatkozva nem lehet megtagadni; 

d) a közös munkavállalói érdekeket a tisztségviselők a tagság felhatalmazása 

alapján képviselik; 

e) a döntéshozó testületekben mindenkinek egy szavazata van; 
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f) a szakszervezeti közgyűlés, a testületek szerveinek ülése akkor 

határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. A testületi tagok 

csak személyesen vehetnek részt az ülésen, gyakorolhatják jogaikat. 

Helyettesítésre nincs lehetőség. 

1. A minősített szótöbbség: a jelenlévők kétharmadának érvényes és azonos 

szavazata. Egyszerű szótöbbség: a jelenlévők több mint felének érvényes és 

azonos szavazata. A szavazás formája: nyílt, vagy titkos. 

2. Amennyiben az összehívott küldöttgyűlés, testület ülése határozatképtelen, 

azt emiatt 15 napon belül kell újra megtartani. A megismételt 

küldöttgyűlés/ülés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévő 

tagok számától függetlenül határozatképes, melyre az eredeti meghívóban a 

tagok figyelmét fel kell hívni.   

3. A küldöttgyűlés, testületek döntéseiket többségi elv alapján, nyílt vagy 

titkos szavazással hozzák. Tisztségviselő választása esetén kötelező a titkos 

szavazás. Érvényes döntés akkor születik, ha a javaslat a határozatképes 

ülésen megkapta az érvényes szavazatok több mint felét. 

4. A szakszervezet valamely szervezetének, testületének jogerős törvénysértő 

határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a 

bíróság előtt megtámadhatja, azonban ennek az egy éven túli sérelmezett 

döntés esetén nincs helye. 

5. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a szakszervezet 

terhére másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a szakszervezetnek nem tagja 

vagy alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

 

III. Összeférhetetlenségi szabályok 

11.§.           A LIFSZ tisztségviselője nem gyakorolhat munkáltatói jogokat, továbbá a 

LIFSZ tagja és tisztségviselője nem lehet bejegyzett párt tisztségviselője, 

párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat, és köteles 

tartózkodni minden olyan nyilatkozat megtételétől, amely a LIFSZ pártatlan 

megítélését veszélyezteti.   

a)            A Felügyelőbizottság tagjai nem lehetnek az Elnökség tagjai.   
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b)             Amennyiben a tag, vagy a tisztségviselő az Elnökség által megállapított 

összeférhetetlenség fennállását vitatja, vagy határidőn belül nem intézkedik 

annak megszüntetéséről, az Elnökség intézkedik a Közgyűlés összehívására, 

amely jogosult a tisztségviselő visszahívásáról dönteni, és új tisztségviselőt 

megválasztani, illetve a tag kizárásáról dönteni.  

 

 

TAGSÁGI VISZONY 

 

A tagsági viszony keletkezése 

 

12.§.A LIFSZ tagjává válhat minden olyan a szakszervezet céljait és Alapszabályát 

elfogadó dolgozó, aki vállalja a tagdíj rendszeres fizetését és megfelel az alábbi 

feltételeknek: 

a. Teljes jogú tag lehet: 

A LIFSZ teljes jogú tagjai lehetnek azok a munkavállalók, akik a 

légiforgalmi irányításhoz kapcsolódó operatív és adminisztratív területek 

dolgozói, ezek gyakornokai, valamint azok a nyugdíjasok, akik a fent jelzett 

munkakörökből mentek nyugállományba, ha teljes jogú tagi viszonyuk 

aktív foglalkoztatási jogviszonyuk idején keletkezett és az folyamatosan 

fennáll, vagy nyugállományú, de korábban legalább 2 év teljes jogú 

Szakszervezeti (LIFSZ) tagi viszonnyal rendelkezett.. (A fenti - a tagok 

által betöltendő mindenkori - munkaterületek az SZMSZ-ben kerülnek 

meghatározásra). 

b. Pártoló tag lehet: 

• A LIFSZ pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi természetes- vagy 

jogi személy, aki a teljes jogú tagsági körön kívül esik, elfogadja a LIFSZ 

célkitűzéseit és azt anyagilag is támogatja. A szakszervezet pártoló tagjának 

jogai azonosak a teljes jogú tagéval, de szavazati joggal nem rendelkezik, 

valamint nem választhat és nem választható. 

 

13.§. A szakszervezetbe való belépés és az onnan való kilépés önkéntes. A tagsági 

viszony létesítéséhez írásbeli belépési nyilatkozat szükséges, melyben a leendő 

tag kifejezi belépési szándékát, nyilatkozik a szakszervezeti célok és az 

Alapszabály elfogadásáról, valamint kötelezettséget vállal a tagdíj fizetésére.  A 

tagsági jogviszony kezdete az elnökhöz benyújtott, aláírt belépési nyilatkozat 

átvételének dátuma. A tag felvételére az Elnökség jogosult. 

 

14.§. A LIFSZ tagjai nem lehetnek tagsági viszonyban más szakszervezetekkel. 
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15.§. Tagdíjfizetés 

a) teljes jogú tag esetén a tagdíj a munkáltatótól származó személyi alapbér 

közgyűlés által meghatározott 0.75 %-a, 

b) fizetés nélküli, valamint a szülési szabadságon levőknek, illetve a GYES-ben 

vagy GYED-ben részesülőknek az utolsó munkában töltött naptól nem kell 

tagdíjat fizetniük, 

c) az egy hónapot meghaladó táppénzellátásban részesülőknek az egy hónap 

leteltét követően újabb munkába állásukig nem kell tagdíjat fizetniük, 

d) a nyugdíjas tag nem fizet tagdíjat 

e) pártoló tagok esetén minimum havi 500 (azaz ötszáz) Ft 

 

A tagsági viszonyból fakadó jogok és kötelezettségek 

 

16.§. A LIFSZ tagjának jogai: 

a) részt vehet a LIFSZ tevékenységében és rendezvényein, 

b) választhat és választható a LIFSZ bármely tisztségére, 

c) az üléseken személyesen gyakorolhatja szavazati jogát, 

d) véleményt nyilváníthat, indítványokat és javaslatokat tehet a szakszervezeti 

fórumokon, részt vehet a döntések meghozatalában, 

e) tájékoztatásért, támogatásért és védelemért, illetve képviseletért fordulhat a 

LIFSZ-hez, a munkaviszonnyal kapcsolatos csoportos és egyéni szakmai, 

bérügyi, szociális és egyéb munkahelyi problémáinak megoldásában, 

f) intézkedést igényelhet munkafeltételei és munkakörülményei javítására, 

g) javaslatot tehet a választott tisztségviselők beszámoltatására, visszahívására, 

h) tájékoztatást kérhet a szakszervezet működéséről, pénzügyeiről, 

i) segélyt kaphat a Szervezeti és Működési szabályzatban foglaltak szerint 

j) kezdeményezheti tag kizárását 

k) kedvezményes térítési díj ellenében igénybe veheti a szakszervezet  

     tulajdonában álló ingatlanba szervezett üdülési szolgáltatásokat.  

 

A LIFSZ pártoló tagokat a b), e), f), g), i), és j) pontokban felsorolt jogok nem illetik 

meg, míg a k) pontban megjelölt jogot az adott naptári év pártoló tagsági díjának teljes 

megfizetése után gyakorolhatja. 

 

A LIFSZ tagja tagi jogait közvetlenül gyakorolhatja. 
 

17.§. A LIFSZ tagjainak kötelességei: 

a) az elfogadott alapszabály és a szervezet belső szabályzatainak betartása, 

b) a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása, illetve betartása, 

c) a rögzített mértékű tagdíj rendszeres megfizetése 

d) tartózkodás a LIFSZ célkitűzéseivel ellentétes, azok megvalósulását 

akadályozó magatartásról. 

 

A LIFSZ pártoló tagjainak kötelessége a vállalt anyagi támogatás teljesítése. 
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1. A tagsági viszony megszűnik: 

a) a tag önkéntes kilépésével, amit a természetes személynek írásban kell 

közölnie a LIFSZ Elnökével, 

b) a tagdíjfizetés a tag saját hibájából eredő, három hónapot meghaladó 

elmulasztásával; 

c) a tag kizárásával; 

d) a tag halálával 

e) a LIFSZ megszűnésével. 

 

2. A tagsági viszony kizárással történő megszüntetésével kapcsolatos jogokat a 

szakszervezet nevében első fokon az Elnökség, másodfokon a küldöttgyűlés 

gyakorolja.  

 Amennyiben a tag magatartásával jogszabályt, az Alapszabály 

rendelkezéseit, a szakszervezet határozatait sérti, vagy egyébként olyan 

magatartást tanúsít, amely a szakszervezet céljaival összeegyeztethetetlen 

az alábbi szabályok betartása mellett a tag a szakszervezetből kizárható. 

 a) Az Elnökség a tag kizárásról határozó ülésére írásban – az ülés napját 

megelőzően legalább öt nappal korábban kézbesített értesítővel- köteles 

meghívni a kizárási eljárással érintett tagot. Amennyiben a tag a 

szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, úgy az az eljárás 

lefolytatásának nem akadálya. 

 b) A tag kizárásáról döntő elnökségi ülésen a LIFSZ Elnöke ismerteti a tag 

kizárásával kapcsolatos tényeket. 

 c)  A tag számára az ismertetés után lehetőséget kell adni, hogy a 

kizárásával kapcsolatos álláspontját, érveit, bizonyítékait minden korlátozás 

nélkül, szabadon előadhassa. 

 d) A tag előadása után az Elnökség tagjai kérdéseket intézhetnek a taghoz. 

 e) Az eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyből az eljárási 

szabályok megtartásának ki kell derülnie. 

 f) A jegyzőkönyvet a kizárási eljárással érintett tagnak is alá kell írni. 

Amennyiben a kizárással érintett tag a jegyzőkönyv aláírását megtagadja, 

úgy ezt a tényt a jegyzőkönyvön fel kell tüntetni. 

 g) A jegyzőkönyvet a LIFSZ Elnöke – tartós akadályoztatása esetén az 

Elnök által megbízott Elnökségi tag – vezeti. A jegyzőkönyvet az eljárás 

befejezését követően, azonnal el kell készíteni. 

 h) Az Elnökség a tag meghallgatását, és a kérdések feltételét követően 

azonnal meghozza határozatát, amelyet írásba foglal, és ismertet a kizárási 

eljárással érintett taggal. 
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 i) A tag a kizárásáról szóló határozat ellen írásban, a határozat 

kézhezvételét követő 15 napon belül a Küldöttgyűléshez címzett 

fellebbezéssel élhet. A jogorvoslati lehetőségről a tagot a határozatban 

tájékoztatni kell.    

 j) A kizárással szembeni fellebbezés elbírálása végett az elnökség a 

fellebbezés átvételét követő 60 napon belül intézkedik a Küldöttgyűlés 

összehívásáról. A Küldöttgyűlést a fellebbezés átvételét követő 120 napon 

belülre kell összehívni. 

 k) A tag kizárásáról szóló határozat fellebbezés hiányában a közlést követő 

tizenhatodik napon, míg fellebbezés esetén a Küldöttgyűlés döntésének 

napján jogerős, és végrehajtható. 

 l) A tag kizárásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjáig a 

kizárási eljárással érintett tag tagsági jogait gyakorolhatja, kötelezettségeit 

teljesítenie kell. 

 

18.§. Nem szűnik meg a tagsági viszony a nyugdíjba vonuláskor, ha a tag a tagsága 

fenntartásának igényét az elnökségtől írásban kéri. Ellenkező esetben a tagsági 

jogviszony a nyugdíjba vonulás hónapjának utolsó napjával megszűnik. 

 

SZERVEZETI REND 

 

19.§. A szakszervezet szervezete az alábbiak szerint épül fel: 

 

a) közgyűlés 

b) elnökség 

c) felügyelő bizottság 

20.§.  A szakszervezet tisztségviselőinek minősülnek: 

 

  a) Elnök 

  b) Alelnök 

  c) Elnökségi tagok 

  d) Pénztáros 

  e) Felügyelő Bizottság elnöke 

  f) Felügyelő Bizottság tagjai 

 

A KÖZGYŰLÉS 

 

21.§. A LIFSZ legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből 

áll. 

 

22.§. A szakszervezeti tagság szükség szerint, de legalább évente egyszer tart 

közgyűlést. A közgyűlések megtartásának határideje tárgyév május 30.  
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23.§.  A közgyűlést írásban, az Elnök hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell 

― a LISZ nevét és székhelyét, 

― a Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését, 

― az ülés napirendjét. 

 

 

24.§. A rendes közgyűlést legalább 21 naptári nappal, míg a rendkívüli közgyűlést 

legalább 10 naptári nappal előbb kell meghirdetni.  

 

25.§. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok legalább 

50 százaléka + 1 fő jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a 

határozatképtelenség miatt hatvan napon belül változatlan napirenddel ismételten 

összehívott Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, 

feltéve, hogy a fentiekről a tagokat az eredeti meghívóban már előre 

tájékoztatták. 

 

26.§.Rendes közgyűlést az elnökségnek, illetve a felügyelő bizottságnak az írásbeli 

kérelmére kell összehívni. 

 

27.§. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni 

a) az elnökség döntése alapján 

b) a felügyelő bizottság döntése alapján 

c) ha a tagok 1/5-e az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi 

d) ha a bíróság elrendeli 

 

28.§.Napirendi pontot a tagok úgy vetethetnek fel, hogy az erre vonatkozó javaslatukat 

az összehívónak írásban benyújtják a taggyűlést megelőző 15. napig, aki azt a 

kihirdetés helyén a beérkezést követő 3 napon belül köteles közzétenni. 

 

Az elnökség, valamint a tagok által előzetesen javasolt napirendi pontokon 

túlmenően a tagok legkésőbb a közgyűlésen tehetnek javaslatot további napirendi 

pontra, de ezeknek a napirendre történő felvételéhez a közgyűlésen résztvevők 

2/3-os szótöbbsége szükséges.  

 

29.§. A közgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozik minden, a szervezet működésével 

kapcsolatos feladat ellátása és döntés meghozatala. 

 

30.§. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

a) a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbségével elfogadja, szükség szerint 

módosítja az Alapszabályt, és a saját működését szabályozó ügyrendet; 

b) a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbségével dönt a szakszervezet 

feloszlásáról, megszűnéséről; 
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c) nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével megválasztja az egy 

fő jegyzőkönyvvezetőt, a két fő jegyzőkönyv hitelesítőt, illetve az egy fő 

levezető elnököt; 

d) a jelenlévők egyszerű szótöbbségével értékeli az előző időszak 

szakszervezeti tevékenységét, a tisztségviselők, testületek munkáját; 

e) a jelenlévők egyszerű szótöbbségével megválasztja a LIFSZ testületeinek 

tagjait; 

f)  a jelenlévők egyszerű szótöbbségével dönt az általa megválasztott 

tisztségviselő visszahívásáról; 

g) a jelenlévők egyszerű szótöbbségével dönt szakszervezeti konföderációba, 

illetve nemzetközi szövetségbe való be- és kilépésről; 

h) a jelenlévők egyszerű szótöbbségével meghatározza a LIFSZ küldötteit a 

szakszervezeti tömörülések, szövetségi küldöttértekezletekre, 

kongresszusokra; 

i) a jelenlévők egyszerű szótöbbségével dönt más társadalmi szervezetekkel, 

egyesületekkel való egyesüléséről,  

j) a jelenlévők egyszerű szótöbbségével meghatározza a szakszervezet fő 

feladatait, programját, a program szükséges módosítását; 

k) a jelenlévők egyszerű szótöbbségével meghatározza a gazdálkodás általános 

irányát; 

l) a jelenlévők egyszerű szótöbbségével elfogadja az éves költségvetést és az 

előző évi költségvetési beszámolót 

m) a jelenlévők egyszerű szótöbbségével az elsőfokú határozat fellebbezése 

esetén, másodfokon dönt a szakszervezeti tag kizárásáról. 

31.§. A Közgyűlésen a határozathozatal - eltérő alapszabályi rendelkezés hiányában - a 

jelenlévők egyszerű szótöbbségével történik. 

 

32.§. A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik, amit csak személyesen 

gyakorolhat. 

Az a tag rendelkezik érvényes szavazattal, aki a közgyűlés időpontjáig minden, a 

tagságból fakadó kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. 

 

33.§ Név szerinti szavazást kell elrendelni bármely kérdésben a tagság tíz 

százalékának kezdeményezésére. 
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34.§.Titkos szavazást kell elrendelni minden esetben (bármely kérdéssel kapcsolatban) 

a jelenlévő szavazatok legalább 1/10-ének kérésére, továbbá a jelen Alapszabály 

által előírt esetekben. 

 

35.§. Az elnökség közgyűlésen kívüli urnást szavazást rendelhet el, bármely kérdésben 

a működőképesség fenntartása, illetve a tagság véleményének közvetlen 

megismerése érdekében, kivéve a 30.§. a)-m) pontjai alatt felsorolt eseteket. 

Gondoskodni kell róla, hogy csak az érvényes szavazati joggal rendelkezők 

adhassanak le fejenként egy szavazatot. 

 

A leadott szavazatokhoz csak az elnökség által kijelölt szavazatszámlálók 

férhetnek hozzá. Amennyiben a szavazatok leadására nyitva álló idő alatt a 

beérkező szavazatok száma eléri vagy meghaladja a szavazati joggal rendelkezők 

50%-a + 1 db-ot, a szavazás eredménye a közgyűlési határozatokkal egyenértékű. 

 

36.§.A közgyűlés tagjai sorából levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, két 

jegyzőkönyv-hitelesítőt és szükség esetén szavazatszámlálókat választ. 

 

37.§. A közgyűlés a tisztségviselőket legfeljebb öt éves időtartamra választja meg. A 

tisztségviselők újraválaszthatók. 

 

a) Tisztségviselőnek nem jelölhető és választható meg olyan személy, aki bármely 

Magyarországon bejegyzett politikai párt, párthoz tartozó szervezet, tömörülés 

tisztségviselője. Jelöléskor a jelölt köteles jognyilatkozatot tenni az 

összeférhetetlenségről. 

 

38.§. Amennyiben a szakszervezet tisztségviselőjét a tisztség betöltésének ideje alatt 

választják meg a 37. §-ban megjelölt tisztségre, úgy haladéktalanul köteles 

írásban bejelenteni a szakszervezeti tisztségről történő lemondását az 

Elnökségnek. 

 

39.§.A tisztségviselők megválasztásához a jelenlévők egyszerű szótöbbsége szükséges. 

Ha az adott tisztségre egyik jelölt sem kapja meg a szükséges számú igenlő 

szavazatot, a tisztség betöltéséről a szavazás második fordulójában kell dönteni. 

A második fordulóban a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. A két 

jelölt közül a több érvényes szavazatot kapott személy tekintendő 

megválasztottnak. 

 

40.§. A tisztségviselők a szakszervezeti munkájukat társadalmi munkaként végzik és 

költségtérítésben részesülnek, melynek mértékét az Elnökség határozza meg. 

 

41.§. A tisztségviselők megbízatása megszűnik: 

- a szakszervezet megszűnésével 

- az új tisztségviselők jogerős cégnyilvántartási bejegyzésével 

- írásbeli lemondással 
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- közgyűlés általi visszahívással 

- lemondás nélkül is, amennyiben a tisztség betöltése tekintetében a 38. §-ban 

meghatározott kizáró ok bekövetkezik 

- a tagsági viszony megszűnésével. 

42.§. A lemondott, illetve a megválasztásának mandátumát kitöltött tisztségviselő 

mindaddig ellátja feladatát, amíg megüresedő helyére újat nem választanak. 

 

43.§. Valamely tisztségviselő visszahívását az elnökség, vagy a tagság legalább 1/3-a 

jogosult kezdeményezni. 

 

A kezdeményezéstől a közgyűlés erre vonatkozó döntéséig az érintett 

tisztségviselő a tisztségéből fakadó jogokat nem gyakorolhatja. A közgyűlés 

döntéséig maximum két tisztségviselő visszahívása kezdeményezhető. 

 

44.§. A visszahívott tisztségviselő megbízatása a visszahívásról szóló közgyűlési 

határozat meghozatalával egyidejűleg azonnal megszűnik. 

 

45.§. A tisztségviselők tevékenységükről, munkájukról szükség szerint, de legalább az 

éves közgyűlésen kötelesek beszámolni az őket megválasztó tagságnak. 

 

A LIFSZ ELNÖKSÉGE 

 

46.§. Az elnökség a közgyűlésnek alárendelten működik, tevékenységéről az évi 

rendes közgyűlésen köteles beszámolni az elnök útján. Az Elnökség feladata a 

szakszervezet mindennapi ügyeinek intézése és döntéshozatal az Alapszabály, 

valamint a közgyűlés határozatainak keretén belül, eljár a szakszervezet ügyeiben 

és dönt mindazon kérdésben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe. 

 

47.§. Az elnökség öt tagból áll, összetételének lehetőség szerint tükröznie kell a tagság 

összetételét. 

 

48.§. Az elnökség összetétele: 

Elnök 

Alelnök 

Pénztáros 

Elnökségi tagok (2 fő) 

 

49.§. Az elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta egyszer ülésezik. 

 

50.§. Üléseit az elnök vagy az alelnök hívja össze az elnökség bármely tagjának vagy a 

Felügyelő Bizottságnak a kérésére. 

 

51.§. Az elnökség ülésein az elnök, távollétében az alelnök elnököl.  
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52.§. Az elnökség akkor határozatképes, ha azon a tagok közül legalább hárman jelen 

vannak. Az ülés egyszerű szótöbbséggel dönt, szavazategyenlőség esetén az 

ülésen elnöklő személy szavazata dönt. Az elnökség határozatait nyílt 

szavazással hozza. 

53.§. Az Elnök mérlegelési jogával élve az elnökség kibővített elnökségi üléseket 

tarthat, amelyen a szakterületi képviselők tanácskozási joggal vesznek részt. Az 

elnökség előzetes döntése alapján ülésein tanácskozási joggal állandó vagy eseti 

meghívottak is részt vehetnek. 

 

54§. Az elnökség a szakszervezeti munkával kapcsolatos feladatok elvégzésére ad hoc 

bizottságokat hozhat létre, külső szakértőket vehet igénybe. A bizottságok 

működését érintő napirendi kérdések tárgyalásán meghívottként részt vehet az 

adott bizottság elnöke, akinek az adott napirendi pont tekintetében tanácskozási 

joga van. 

 

55.§. Az Elnökség a munkáját a közgyűlés határozatai alapján, illetve az elnökségi 

határozatok alapján végzi. Hatáskörébe tartozik: 

  

a) a Szakszervezet mindennapi ügyeinek intézése; 

b) a szakszervezet programjának, valamint a közgyűlés határozatainak 

végrehajtása; 

c) a közgyűlés előkészítése; 

d) döntéshozatal azokban az ügyekben, melyeket az Alapszabály nem utal a 

felsőbb szerv hatáskörébe; 

e) tagok felvétele; 

f) döntéshozatal tagkizárási ügyekben; 

g) a tag- és tagdíjnyilvántartás vezetése; 

h) a szakszervezet pénzügyi nyilvántartásának vezetése; 

i) a szakszervezet éves költségvetési tervének elkészítése és a közgyűlés elé 

terjesztése; 

j) évente - legkésőbb a tárgyévet követő március végéig - írásbeli pénzügyi 

beszámoló készítése az éves költségvetés végrehajtásáról, illetve a 

beszámolónak a közgyűlés elé terjesztése; 

k) dönt a szakszervezet éves tagdíjbevételének 10%-át meghaladó egyedi 

kötelezettségvállalások és kifizetések kérdésében. 

 

56.§. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet készít. 

 

57.§. Az elnökség munkájáról a tagságot határozatok, illetve tájékoztatók formájában 

értesíti a közgyűlések közötti időszakban. 

 

58.§. A munkáltatóval történő esetleges tárgyalások során az Elnök felhatalmazása 

alapján a szakszervezetet bármely tag képviselheti.  
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A LIFSZ ELNÖKE 

 

59.§. Vezeti és irányítja a szakszervezet munkáját. 

 

60.§. Teljes jogkörrel képviseli a szakszervezetet az állami és társadalmi szervek előtt, 

a nemzetközi kapcsolatokban, illetve a munkáltatóval szemben. 

 

61.§. A 61.§-ban leírt képviseletet az elnökségi, valamint közgyűlési határozatok 

alapján végzi. 

 

62.§. A LIFSZ ügyeiben kiadmányozási, és – a működéshez rendelkezésre álló anyagi 

eszközök tekintetében – utalványozási jogkörét a pénztáros ellenjegyzésével 

gyakorolhatja. Az elfogadott költségvetésben nem tervezett, a havi tagdíjak 

egyharmadát meghaladó beruházásokat csak az elnökség határozata alapján lehet 

eszközölni. 

 

63.§. Dönt a szakszervezet éves tagdíjbevételének 10%-át meg nem haladó egyedi 

kötelezettségvállalások és kifizetések kérdésében.  

 

64.§. Az elnök felelős az elnökség munkájának megszervezéséért, illetve az elnökségi 

határozatok végrehajtásáért.  

 

65.§. A közgyűlésen beszámol az elnökség munkájáról. 

 

66.§. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a szakszervezet alkalmazottai felett, akiknek a 

munkaviszony létesítéséről a közgyűlés előzetes jóváhagyásával dönt. 

 

 

A LIFSZ ALELNÖKE 

 

67.§. Az alelnök  

a) segíti az elnök munkáját, 

b) az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnök 60-67. paragrafusok alatt 

felsorolt feladatait,  

c) az elnök meghatalmazása alapján képviseli a szakszervezetet. 

 

A LIFSZ PÉNZTÁROSA 

 

68.§.Feladata: 

a) kezeli a házipénztárt 

b) kapcsolatot tart a szerződött könyvelővel 
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c) felelős a jogszabályokban és a könyvelővel kötött megbízási szerződésben 

foglaltak határidőben történő végrehajtásáért 

d) felelős a nyilvántartások naprakészségéért 

e) felelős a tagság által a pénzügyi helyzetre vonatkozóan kért  tájékoztatások 

határidőben történő teljes körű és valós tartalmú megadásáért 

f) eljár az elnökség határozataival rábízott ügyekben. 

 

69.§. Az évi rendes közgyűlést 30 nappal megelőzően benyújtja az elnökségnek a 

pénzügyi mérleget, valamint a következő év (tárgyév) költségvetési tervezetét. 

 

70.§. Amennyiben a közgyűlés, vagy az FB jóváhagyásával az Elnökség elrendeli, úgy 

a pénzügyi mérleget az elnökséghez való benyújtása előtt hitelesíttetni kell. 

 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG (FB) 

 

71.§. Az elnök, valamint az elnökség munkájának ellenőrzésére a tagság felügyelő 

bizottságot választ, amely munkáját az alapszabály, illetve a mindenkor hatályos 

jogszabályok, valamint az SZMSZ reá vonatkozó részei alapján végzi, ügyelve 

azok betartására és betartatására. 

 

72.§. Az FB három főből áll, akik közvetlenül megválasztásuk után maguk közül 

elnököt választanak. 

 

73.§. Az FB elnöke állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vehet az elnökség 

ülésein. Az FB elnöke a pénzügyi mérleg és a költségvetés elfogadásakor köteles 

részt venni az elnökség ülésén. 

 

74.§. Az FB jogosult a gazdasági működés és az alapszabály, valamint az SZMSZ 

szerinti működés ellenőrzésére, a működési rendellenességek feltárására, 

kiküszöbölésére, és az SZMSZ-ben biztosított intézkedések megtételére. Az FB 

kéthavonta egyszer ellenőrzi a könyvelő által elszámolt számlákat és a 

dokumentációt. A munkája során tett intézkedésekről, határozatokról és 

megállapításokról tájékoztató formájában értesíti a tagságot. 

 

75.§. Nem lehet FB tagja, aki az elnökség tagjának közeli hozzátartozója. Közeli 

hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe 

fogadott, mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbe fogadott, mostoha- és 

nevelőszülő, valamint a testvér.  

A Felügyelőbizottság működési szabályait maga határozza meg, figyelemmel az 

Alapszabály rendelkezéseire. 

 

76.§. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre 

vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi 
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személy vezető tisztségviselője. Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke és tagja 

olyan személy, aki az Elnökség tagja, vagy a szakszervezet alkalmazottja. A 

Felügyelőbizottság elnöke és tagjai a szakszervezet által felállított bizottságok 

munkájában nem vehetnek részt. 

1. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen 

kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai az Elnökségtől függetlenek, 

tevékenységük során nem utasíthatóak. 

2. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a 

felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a LIFSZ elnökéhez intézi. 

3. A Felügyelőbizottság működése 

3.1. A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket 

megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni. 

3.2. A Felügyelőbizottság a LIFSZ irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 

betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a LIFSZ munkavállalóitól felvilágosítást 

kérhet, a LIFSZ fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint 

szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

3.3. A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A 

Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha tagjai (beleértve az elnököt is) közül 

legalább két fő jelen van. Határozatképtelenség esetén ugyanazon tárgykörben tíz 

munkanapon belüli időpontra a Felügyelőbizottságot újra össze kell hívni. A 

Felügyelőbizottság elnökét és tagjait helyettesíteni nem lehet. 

3.4. A Felügyelőbizottság önálló testületként működik, üléseit munkaterv alapján, 

szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tartja. Az ülések előkészítéséről 

és annak összehívásáról a Felügyelőbizottság elnöke gondoskodik. A tanácskozási 

joggal meghívottak körét a napirendtől függően a Felügyelőbizottság elnöke 

határozza meg. 

4. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy 

nem megfelelő teljesítésével a LIFSZ-nek okozott károkért a szerződésszegéssel 

okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek. 

5. A Felügyelőbizottság üléseiről emlékeztetőt, a véleményezési-javaslattételi 

jogkörében eljárva feljegyzést, a LIFSZ évközi vizsgálatáról beszámolót, míg 

ellenőrzési jogkörében eljárva jegyzőkönyvet készít, amit öt évig kell megőrizni. A 

dokumentumok elkészüléséért a Felügyelőbizottság elnöke felel. Az emlékeztetőnek 

az ülés napját követő harminc napon belül el kell készülnie. A Felügyelőbizottság 

tagjainak joguk van a bizottsági döntés mellett, saját különvéleményüket is a 

dokumentum záradék részében közzétenni. 

  A dokumentumok egy-egy példányát a Felügyelőbizottság minden tagjának, az ülés 

résztvevőinek, az Elnökség tagjainak meg kell küldeni. Az emlékeztetőt és a 

jegyzőkönyvet az elkészültétől számított tíz napon belül kell továbbítani. 

6. A Felügyelőbizottságot – két ülése között – az elnök, az elnököt távollétében egyes 

feladatok eseti elvégzésében a Felügyelőbizottság által megválasztott helyettese 

képviseli. 
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GAZDÁLKODÁS 

 

77.§. A LIFSZ bevételei: 

a) a tagok által fizetett tagdíj, 

b) a munkáltató hozzájárulása 

c) más jogi személyek, szervezetek esetleges felajánlásai 

d) magánszemélyek támogatásai 

e) saját vállalkozói tevékenységből származó bevétel. 

 

78.§. A LIFSZ bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 

 

79.§. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a LIFSZ tartozásaiért saját vagyonukkal 

nem felelnek. 

 

80.§. A LIFSZ bankszámlája feletti rendelkezési jog az Elnököt és a Pénztárost, vagy 

helyettesítési jogkörében az Alelnököt és a Pénztárost, illetve Elnököt és 

Alelnököt együttesen illeti meg.  

 

81.§. A tagdíjbevételek 10%-át egy elkülönített sztrájkalapba kell helyezni. Az alap 

kezelése az elnökség, illetve sztrájk esetén a sztrájkbizottság feladata, melynek 

szabályait az SZMSZ határozza meg.  

 

82.§.A LIFSZ megszűnésekor tartozásainak kiegyenlítése utáni vagyonát a 

jogszabályok figyelembevételével hozott közgyűlési határozatban foglaltak 

szerint kell felhasználni. 

 

83.§. A LIFSZ gazdálkodását a tárgyévet megelőző költségvetésben tervezi meg. 

 

84.§. A gazdasági eseményekről a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó 

rendeletek szerint kell nyilvántartást vezetni. A gazdálkodásról éves beszámolót 

és mérleget kell készíteni. 

 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

85.§. A LIFSZ megszűnik: 

a)ha a közgyűlésen megtartott szavazás során a jelenlévő tagság legalább 

kétharmados többségének szavazata útján kimondásra kerül a szervezet 

feloszlása; 

b) a törvényességi felügyeletet ellátó szerv elrendeli a feloszlatását; 

c) egyesüléssel. 

 

86.§. A 89.§ a) pontja szerinti feloszlás esetén a közgyűlés köteles egy öt tagból álló 

bizottságot kijelölni a feloszlás végrehajtására. 
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87.§.Megszűnés esetén a LIFSZ vagyonáról a közgyűlés dönt az Alapszabály 

rendelkezéseinek alapulvételével. 

 

88.§. Jelen alapszabály elfogadásával lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2015. május 20. 

 
 

ZÁRADÉK 

AZ ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE 

MEGFELEL AZ ALAPSZABÁLY-MÓDOSÍTÁSOK ALAPJÁN HATÁLYOS 

TARTALMÁNAK.       

 

          

Budapest, 2015. május 20.    

 

 

 

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

Pásti Györgyi, 

LIFSZ-elnök, a közgyűlés levezető elnöke 

 

 

Ellenjegyzem: Dr. Csonka László Ügyvédi Iroda 

     2220 Vecsé, Fő út 199/a. fsz.3. 

   dr. Csonka László ügyvéd 

Budapest, 2015. május 20. 
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