A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség
ALAPSZABÁLYA

I. FEJEZET
Általános rendelkezések

1.

A szervezet neve:

Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség

2.

A Szövetség rövidített neve:

MKHSZ

3.

A Szövetség angol nyelvű elnevezése: Hungarian Cabletelevision and
Telecommuncation Association

4.

A Szövetség székhelye:

1122 Budapest, Maros u. 46.

5.

A Szövetség jellege:

Országos
szerveződésű,
érdekképviseletként,
egyesületi
működő civil szervezet.

6.

A Szövetség jogállása:

A Szövetség jogi személy. Működésével, céljai
elérésével összefüggésben saját neve alatt jogokat
szerezhet,
kötelezettségeket
vállalhat.
A

szakmai
formában

Szövetség határozatlan időre alakul.
II. FEJEZET
A Szövetség célja és feladatai
1.

A Szövetség elektronikus hírközlési szolgáltatók országos érdekvédelmi szervezete.
A Szövetség alapvető feladata tagjai részére a szakmai, jogi, gazdasági környezet, illetve
az ezekre vonatkozó szabályozás kialakításában az érdekvédelmi feladatok ellátása, az
etikus és jogszerű szolgáltatói magatartás fenntartása.

2.

A Szövetség céljainak részletező meghatározása:
2.1. Szakmai érdekképviseleti és tagi érdekvédelmi tevékenység:
2.1.1. a Szövetség tagjai, illetve a műsorterjesztéshez kapcsolódó iparág más piaci
szereplői közötti érdekek egyeztetése, egységes megjelenítése és képviselete,
2.1.2. a Szövetség tagjai és más kábeltelevíziós illetve hírközlési szolgáltatók
közötti együttműködés elősegítése, színvonalának folyamatos emelése,
fejlődésének támogatása,
2.1.3. a Szövetség tagjai és a jogalkotó közötti kapcsolattartás, és az együttműködés
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2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.

elősegítése,
a Szövetség tagjai által végzett szakmai, ill. szolgáltatási tevékenységek
színvonalának folyamatos emelése, fejlődésének támogatása,
a Szövetség és más, különböző érdekvédelmi, valamint szakmai szervezetek
közötti együttműködés megszervezése és a kapcsolatok ápolása,
érdekképviseleti és érdekvédelmi feladatok ellátása, ill. együttműködés a
hatóságok és az iparág között a szakmai, a jogi, gazdasági környezet
kialakítása során.
közreműködés az iparágat érintő jogalkotási folyamatban a civili szervezetek
részére államilag biztosított részvételi jog alapján, a szakértői elemzésen
alapuló szövetségi álláspont érvényre juttatása
szakági érdekképviseletekkel (pl.: tartalomszolgáltatói, fogyasztói, szakmaitudományos, stb.) együttműködés megszervezése, folyamatos kapcsolattartás,
a műsorterjesztési és hírközlési tevékenységet érintő jogszabályok
végrehajtásának figyelemmel kísérése,
a műsorterjesztést szabályozó gazdasági, jogi, műszaki, média jogszabályok
kidolgozásának és/vagy a hatályos rendelkezések módosításának szükség
szerinti kezdeményezése,
a műsorterjesztő hálózat útján végezhető kiegészítő adatátviteli szolgáltatások
(pl. Internet, vezetékes műsorszolgáltatás, stb.) szakmai érdekeinek
képviselete a hatóságok és más szervezetek előtt,
a kábeltelevíziós (hírközlési) szakma hírnevének védelme, a szolgáltatások
megismertetése és terjesztése,
a tartalomszolgáltatókkal (médiaszolgáltatók, adatbázis forgalmazók, Internet
szolgáltatók, mobil szolgáltatók, stb.) kapcsolattartás és/vagy megállapodások
kidolgozása.
a szövetség a rendelkezésére álló törvényes eszközökkel igyekszik
elősegíteni, hogy a tagok a hírközlési- és médiapiaci versenyben méltányos,
tisztességes és egyenlő feltételekkel vehessenek részt.

2.2.

Konzultációs tevékenység:
A tag felkérésére általános szakmai, jogi konzultáció biztosítása. (A civil
szervezetekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Szövetség nem
folytathat az egyes tagok gazdasági eredményességét, jogvitáit közvetlenül érintő
tevékenységet.)

2.3.

Nemzetközi tevékenység:
Kapcsolattartás vagy szerződés alapján történő együttműködés a beszállítóként
figyelembe vehető külföldi gyártókkal és forgalmazókkal, külföldi szakmai
érdekképviseletet ellátó szervezetekkel, illetőleg a hírközlési szakmában érdekelt
más szervezetekkel.

2.4.

Rendezvényszervezési tevékenység:
A tagok és külső résztvevők részére a műsorterjesztéssel és hírközléssel
kapcsolatos szakmai rendezvények szervezése, technológiák, gyártmányok,
gyártók, forgalmazók bemutatása, a szakmával kapcsolatos információk
ismertetése, továbbképzési lehetőségek megteremtése.

2.5.

Közvetítői tevékenység
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A tagok közötti esetleges érdekkonfliktus feloldásának előmozdítása az etikai
normák betartása érdekében.
III. FEJEZET
Tagsági jogviszony létrejötte, tagság fajtái
1.

A Szövetségnek – az önkéntesség elve alapján – tagja lehet az, aki a tagfelvétel
feltételeinek megfelel, elfogadja a Szövetség Alapszabályát, Etikai Szabályzatát és
aláírásával látja el a belépési nyilatkozatot és akit, a tagi kategóriájának megfelelően
eljárásra jogosult szervezet (Közgyűlés, ill. Elnökség) tagként felvesz. Nem vehető fel
tagként az a személy, szervezet, akinek tagsági jogviszonya törléssel, vagy kizárással
megszűnt és az ahhoz fűzött mentesülési időtartam még nem telt le.

2.

Tagság fajtái:
2.1. Teljes jogú (rendes) tag lehet minden olyan szervezet, amely műsorterjesztési,
vagy azzal szorosan összefüggő, illetve egyéb hírközlési szolgáltatást végez.
a.) műsorterjesztési, hírközlési szolgáltatását – a mindenkor hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelően – a vele szerződéses jogviszonyban álló előfizetők
számára nyújtja.
Ha a hírközlési szolgáltatói tevékenysége vonatkozásában jogszabály alapján
bejelentési kötelezettség terheli a bármely szakhatóság felé, akkor a bejelentését
tagfelvételi kérelmével egyidejűleg köteles igazolni.
b.) műsorterjesztő szolgáltatókat kiszolgáló tevékenységet végez, így különösen: a
médiaszolgáltatókkal, szerzői jogosultakkal kapcsolatos közbenső szolgáltatást
végez, tervezés, kivitelezés, műsorjel szétosztás, energetikai ellátási
szolgáltatások, internet hálózati csomópont szolgáltatás, stb.
2.2.

Nem vállalkozói tag:
a.) a Szövetség nem vállalkozói tagja lehet az, aki a tagfelvétel feltételeinek
megfelel, elfogadja a Szövetség Alapszabályát, Etikai Szabályzatát, aláírásával
látja el a belépési nyilatkozatot és a tagfelvételi kérelmekor önként választotta
a szavazati jogról való kifejezett lemondást, és akit az Elnökség nem
vállalkozói tagként felvesz.
b.) kizárólag nem vállalkozói tag lehet a társasház.

3.

Ideiglenes tag
3.1. Amennyiben a tagfelvétel céljából felvételre jelentkező szervezetet az Elnökség a
teljesjogú (rendes) tagi kategóriába besorolta és a Közgyűlésnek ily módon
felvételre javasolja, de a Közgyűlés a tag felvételéről még nem döntött, a tag
ideiglenes tagsági jogviszonyba kerül.
3.2.

Az ideiglenes tagság (az ideiglenes tagságnak a legközelebbi Közgyűlésig kell
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tartania) időtartama alatt az ideiglenes tagot megilletik a 9.2. pont szerinti jogok
és kötelezettségek.
3.3.

4.

Az ideiglenes tag is tartozik megfizetni az Alapszabályban, illetve a mindenkori
közgyűlési határozatokban meghatározott tagdíjat. Amennyiben az ideiglenes
tagsággal bíró szervezet nem kapja meg a Közgyűlés rendes tagfelvételhez
szükséges jóváhagyó határozatát, úgy az ideiglenes tagsági viszonnyal bíró
szervezet újabb közgyűlési határozathozatal nélkül az elutasító határozat
időpontjától automatikusan törlésre kerül és nem jogosult a tagdíj időarányoson
túli részének visszakövetelésére.

Pártoló tag
4.1.1. A Szövetség pártoló tagja lehet minden, olyan, a hírközlési tevékenységhez, a
Szövetség céljaihoz és tevékenységéhez közvetlenül vagy közvetve
kapcsolódó természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet, jogi státuszára tekintet nélkül
(különösen, de nem kizárólag azok, akik médiaszolgáltatással, hírközlési
eszközök gyártásával és forgalmazásával, valamint hírközlési területen
kutatással és oktatással foglalkoznak, továbbá a Szövetség vagy a tagság
szempontjából jelentőséggel bíró tevékenységet fejtenek ki), aki egyébként a
rendes tagság feltételeinek nem felelne meg.
4.1.2.

5.

A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik, és pártolói tagdíj fizetésére
kötelezett.

Tiszteletbeli tag
5.1. A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet minden olyan természetes személy, aki a
Szövetség tagja, vagy annak képviselője volt, és/vagy aki a Szövetség sikeres
működésében kiemelkedő tevékenységet végzett.
5.2.

A tiszteletbeli tag személyesen vesz részt a Szövetség munkájában, de szavazati
joggal nem rendelkezik, rendszeres tagdíj fizetésére nem kötelezett.

5.3.

A tiszteletbeli tagságot a Közgyűlés adományozza.

6.

Jogfenntartó tag
Jogfenntartó tag lehet minden olyan természetes személy, aki tagszervezet képviselője
volt, e tevékenységét befejezte, de szakmai múltja, érdeklődése alapján –kérelméretovábbra is részt kíván venni a Szövetség tevékenységében.

7.

A természetes személy tagok személyesen, a jogi személy tagok jognyilatkozat tételére
felhatalmazott képviselőik útján vesznek részt a Szövetség munkájában. A képviselők
személyéről Képviseleti könyvet kell vezetni. Az a személy minősül a tag képviselőjének
a Közgyűlésen, akit a Képviseleti könyvbe képviselőként bejegyeztek (regisztrált
képviselő). Az Alapszabály nem zárja ki, hogy egy természetes személy több szervezet
képviselője is legyen.
A tagszervezet jogosult a korábban megnevezett és regisztrált képviselője helyett –e
személy ebbeli felhatalmazásának egyidejű törlése mellett- más személyt képviselőként
megbízni. A kizárólag írásban megtehető módosító nyilatkozatra bármikor sor kerülhet,
kivéve az esedékes Közgyűlések előtti időszakot, amely esetben a Közgyűlés időpontját
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legalább 5 munkanappal megelőzően kell a nyilatkozatot az Elnökséghez (Irodához)
eljuttatni.
8.

9.

Tagsági viszony keletkezése
8.1. A rendes tag felvétele – a tagjelölt képviselőjének a szervezetükre vonatkozó
rövid szóbeli tájékoztatása után – a Közgyűlés 2/3-os egyetértő határozata alapján
történik. A Közgyűlés elé az Elnökség – a tagjelölt szakmai–gazdasági helyzetét,
viszonyait körültekintően mérlegelve – terjeszti a rendes tagsági tagfelvétel iránti
kérelmet, a tagi kategóriába való besorolási javaslatával együtt.
Az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt a felvételi kérelem támogatása
tárgyában.
8.2.

A pártoló tagok felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik.
A pártoló tagsági viszony keletkezéséről, - a pártolói tagdíj egyidejű
megállapítása mellett - az Elnökség dönt egyszerű szótöbbséggel.

8.3.

Kivételes méltánylást érdemlő körülmények kivételével nem vehető fel a tagok
közé azon személy, vagy szervezet, akinek tagsági viszonya MKHSZ-ből való
korábbi kizárás folytán szűnt meg és a kizárásra vonatkozó döntés jogerőre
emelkedésétől 3 év, illetőleg, akinek tagsági jogviszonya törlés útján szűnt meg és
a törléstől 2 év még nem telt el.

8.4.

A tiszteletbeli tagságra vonatkozó javaslatot az Elnökség egyszerű szótöbbséggel
hozott döntésével terjeszti a Közgyűlés elé és a Közgyűlés az ügyben egyszerű
szótöbbséggel dönt.

8.5.

A jogfenntartó tagok felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik.

8.6.

A Szövetségnél fennálló bármely tagsági jogviszony harmadik személyre nem
ruházható át.

A tagok jogai
9.1. Valamennyi rendes (teljes jogú) tag joga
9.1.1. a Szövetség tevékenységében, szakmai munkájában való aktív részvétel az
Alapszabály szerinti módon.
9.1.2. A Szövetség rendezvényein való részvétel
9.1.3. rendszeres tájékoztatásra, javaslat- és indítványtételre való jogosultság a
Szövetség szervei felé.
9.1.4. A Szövetség tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó javaslattétel,
jelölés az Alapszabály rendelkezései szerint.
9.1.5. Felvilágosítás kérési jog a Szövetség bármely vezető tisztségviselőjétől,
szervétől.
9.1.6. Általános szakmai, jogi és gazdasági érdekképviselet és a Szövetségi
szolgáltatások igénylése a Szövetségtől, a Szövetség által nyújtott
szolgáltatások igénybevétele.
9.1.7. A Közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi jog gyakorlása.
9.1.8. A Közgyűlésen szavazati jog gyakorlása, melynél minden tagot egy-egy
szavazat illet meg.
9.1.9. Tisztségviselésre választhatóság a Szövetség bármely szervében.
9.1.10. Tisztségviselés a Szövetség bármely szervében.
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9.2.

Ideiglenes tagok jogai - a 9.1. pontban rögzítettek szerint - a 9.1.4., 9.1.8., 9.1.9.,
és a 9.1.10. pontokban foglaltak kivételével.
9.3. Nem vállalkozói tagok jogai
9.3.1. A Szövetség rendezvényein való részvétel tanácskozási, javaslattételi joggal.
9.3.2. Rendszeres tájékoztatásra való jogosultság
9.3.3. Tisztségviselésre választhatóság a Szövetség bármely szervében
9.3.4. Tisztségviselés a Szövetség bármely szervében
9.3.5. Általános szakmai, jogi és gazdasági érdekképviselet és a szövetségi
szolgáltatások igénylése a Szövetségtől, illetve a Szövetség által nyújtott
szolgáltatások igénybevétele.
9.4.

Pártoló tagok jogai
A Közgyűlésen részvételi, tanácskozási, javaslattételi jog gyakorlása, a Szövetség
belső életével foglalkozó és a stratégiai kérdéseket megtárgyaló tanácskozások,
Közgyűlési napirendi pontok kivételével.

9.5.

A tiszteletbeli és jogfenntartó tagok jogai
a Közgyűlésen tanácskozási és javaslattételi jog gyakorlása,

9.6.

Az ideiglenes tag, a pártoló tag, a tiszteletbeli tag és a jogfenntartó tag tisztséget
nem viselhet, tisztségre nem jelölhető.

10. A rendes tagok kötelezettségei
10.1. a Szövetség Alapszabályának, Etikai Szabályzatának valamint a Közgyűlés és az
Elnökség határozatainak betartása,
10.2. a tagdíj megfizetése az Alapszabály vonatkozó szabályai szerint,
10.3. a Szövetség tevékenységével összefüggő, adatszolgáltatás teljesítése
- a műsorokra, a műsorcsomagokra, az előfizetői számokra vonatkozó
adatszolgáltatás vonatkozásában.
- tag személyére vonatkozó új adat, vagy adatváltozás esetén,
10.4. a tevékenységére és személyére vonatkozó jogszabályok (pl. média, hírközlési,
szerzői jogi jogszabályok, stb.) betartása
10.5. önkéntesen, vagy az Elnökség felkérése alapján vállalt konkrét feladatok
szakszerű elvégzése
10.6. a tagságával vagy vállalt feladatával összefüggésben tudomására jutott hivatali és
üzleti titok megőrzése,
10.7. az érdekképviseleti és szakmai munka elősegítése.
10.8. a.) Az ideiglenes tagok és a nem vállalkozói tagok kötelezettségei
megegyeznek a 10. pontban foglaltakkal.
b.) A pártoló tagok és a jogfenntartó tagok kötelezettsége - a Szövetség
Alapszabályában meghatározott célok teljesítésének érdekében- az
érdekképviseleti és szakmai munka elősegítése, és a pártolói, - illetve a
jogfenntartói tagdíj megfizetése.
11. A tagsági viszony megszűnése, megszüntetése:
11.1. Megszűnés:
11.1.1. Természetes személy tag halála esetén, nem természetes személy tag (jogi
személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet) jogutód
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nélküli megszűnése esetén.
11.1.2. A jogutód nélküli megszűnésről történő hitelt érdemlő tudomásszerzés esetén
az Elnökség köteles gondoskodni a jogutód nélkül megszűnt tag
nyilvántartásból való törléséről, a jogutód nélküli megszűnés időpontjától
kezdődő hatállyal.
11.2. Törlés:
11.2.1. Törlésre kerül sor, ha a tag tagdíjfizetési és/vagy adatszolgáltatatási
kötelezettségét második (tértivevényes) írásbeli felszólítás ellenére az eredeti
esedékességet követő 30 napon belül nem teljesíti. A tagdíj utólagos, törlést
követő megfizetése a tagsági viszonyt nem állítja helyre és a volt tag csak a
tagfelvétel általános szabályai szerint válhat ismét taggá, amennyiben a
tagsági feltételeknek megfelel.
11.2.2. Törlésre kerül sor továbbá, ha a taggal szemben olyan körülmény fennállása
bizonyosodik be, amely a tagsági jogviszony létesítését kizárja.
11.2.3. A törlés az Elnökség hatáskörébe tartozik.
11.2.4. A pártoló tagsági és a jogfenntartói tagsági, valamint a nem vállalkozói
tagsági viszony megszüntetéséről az Elnökség határoz.
11.3. Kilépés:
11.3.1. Bármely tag az Elnökséghez címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal tagsági
viszonyát megszüntetheti. A kilépés az írásbeli bejelentés Elnökséghez
(Titkársághoz) való beérkezése napjával válik hatályossá, azzal, hogy a
fennálló tagdíjtartozást 15 napon belül köteles kiegyenlíteni
11.3.2. A kilépés tudomásulvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik. Az ezzel
összefüggő bejelentések (pl. a műsorszolgáltatók, a szerzői jogvédelem
tekintetében) megtétele a Titkárság feladata.
11.4. Kizárás:
11.4.1. A Közgyűlés, az Etikai Bizottság etikai ügyben hozott határozata és az Etikai
Szabályzat alapján kizárhatja a tagok sorából azt a tagot, aki a Szövetség
Etikai Szabályzatát megszegi és az adott elkövetési magatartást az Etikai
Szabályzat kizárással sújtja.
11.4.2. Az Etikai Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés 2/3-os többségi határozattal
dönt a kizárásról.
IV. FEJEZET
A tagdíj
1.
2.
3.

A tagdíjfizetés rendjéről és mértékéről a Közgyűlés a tagdíj hatályba lépését megelőző év
utolsó Közgyűlésén, vagy az adott év gazdálkodását meghatározó költségvetés
elfogadását megelőzően dönt.
A tagdíj a rendszeres és a pártoló tagdíjakból tevődik össze.
Alapesetben a rendszeres tagdíj mértéke tagsági fajtánként egységes és a Tagok
műsorterjesztésre alkalmas hálózatán, illetve azok irányába nyújtott hírközlési
(műsorterjesztés, internet, telefon), illetve azt kiszolgáló tevékenységből (pl.: energetikai
ellátás, gerincirányú kapcsolat, stb.) származó előző évi árbevétel, mint vetítési alap adott
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4.
5.
6.
7.

mértéke. Ettől eltérően kerül sor a tagdíj megállapítására az olyan kisvállalkozói és a nem
vállalkozói tagok esetében, amelyek minimum, illetve kedvezményes tagdíj fizetésére
jogosultak és aminek feltételeit a Közgyűlés évenként határozza meg.
A pártoló tagok tagdíja egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra, melynek
során a Szövetséget az Elnökség képviseli.
A tiszteletbeli tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.
A jogfenntartó tag éves tagdíját – az Elnökség javaslatára - az Elnökség évenként állapítja
meg.
A Közgyűlés által hatályosan megállapított éves rendszeres tagdíjat negyedéves
bontásban előre, a Szövetség által kiállított számla alapján kell megfizetni. A belépéskor
a tagot tagdíjfizetési kötelezettség a tagfelvétel negyedévére időarányosan terheli.
V. FEJEZET

A Szövetség szervezete
1.
2.
3.
4.
5.

Közgyűlés
Tisztségviselők
Elnökség
Állandó és ideiglenes bizottságok
Titkárság

1.

Közgyűlés
1.1.

A Szövetség legfőbb szerve a tagok Közgyűlése, mely évente legalább két
alkalommal tart ülést.

1.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1.2.1. az Alapszabály megállapítása és módosítása,
1.2.2. Etikai Szabályzat elfogadása és módosítása,
1.2.3. a Szövetség tisztségviselőinek megválasztása, lemondása elfogadása,
visszahívása,
1.2.4. az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,
1.2.5. az Elnökségen kívüli választott testületek éves munkájáról készült beszámoló
értékelése és elfogadása,
1.2.6. a rendszeres tagdíj megállapítása,
1.2.7. az éves költségvetés meghatározása és annak végrehajtásáról szóló éves
jelentés elfogadása,
1.2.8. a Szövetség számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása.
1.2.9. a Szövetség feloszlatása vagy más szervezettel való egyesülés kimondása,
1.2.10. rendes tag felvétele, kizárása,
1.2.11. hazai és külföldi szakmai, vagy egyéb szervezetekbe való belépés vagy
csatlakozás, ill. kilépés,
1.2.12. a Szövetség által történő gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaságban
részesedés megszerzése és elidegenítése,
1.2.13. a Szövetség általi díj vagy kitüntetés alapítása, adományozása,
1.2.14. a tiszteletbeli tagság adományozása,
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1.2.15. mindazon ügyek, melyeket az Alapszabály más helyen, vagy az Etikai
Szabályzat a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
1.3.

A Közgyűlésen minden tag jogosult részt venni. A Közgyűlésen a tagok
képviselőin és közvetlen munkatársaikon kívül csak az Elnökség által
meghívottak vehetnek részt.

1.4.

Az évi rendes Közgyűlést minden év legkésőbb május 30-ig kell megtartani.

1.5.

Szükség szerint Közgyűlést kell összehívni az Elnökség határozatára, valamint –
nyolc héten belüli időpontra – akkor, ha azt legalább a szavazatokkal rendelkező
tagok egyötöde a cél megjelölésével az Elnökségtől kérik, vagy ha a Felügyelő
Bizottság indítványozza.

1.6.

A Közgyűlést az Elnökség határozata alapján az elnök hívja össze. Ha az elnök
nem tesz eleget az összehívási kötelezettségének, abban az esetben a Felügyelő
Bizottság elnöke köteles a Közgyűlést összehívni.

1.7.

A Közgyűlésekre a Szövetség minden tagját legalább 15 nappal korábban írásban
kell meghívni a hely az időpont és a napirend javaslat közlésével.

1.8.

Az évi rendes Közgyűlésre szóló meghívóhoz mellékelni kell az Elnökség előző
évben végzett munkájáról, és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
írásbeli összefoglalóját, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló fontosabb
adatait, valamint a tárgyévi költségvetés tervezetét.

1.9.

Az Elnökség által meghirdetetthez képest új napirendben érdemi határozat
meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a Közgyűlésen valamennyi szavazati
joggal rendelkező tag megjelent.

1.10. A Közgyűlés levezetése és jegyzőkönyvezése az Elnökség által kijelölt elnökségi
tag vagy az Elnökség által jelölt bármely személy feladata, ez utóbbi esetben a
Közgyűlés egyszerű többségi jóváhagyásával.
1.11. A Közgyűlésről – elsősorban hangfelvétel alapján – legalább egyszerűsített
jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Közgyűlés helyét, idejét, az
előzetesen meghirdetett napirendet, illetve az arra később felvett kérdéseket, a
határozatképességre vonatkozó megállapítást, a határozati javaslatokat, az azokra
tett észrevételeket a nyilatkozó személyek megjelölésével, a leadott szavazatok és
ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát, a
Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat. A
Közgyűlésen megnyilvánuló, de egyébként kisebbségben maradt véleményt,
javaslatot, vagy indítványt minden esetben rögzíteni kell a jegyzőkönyvben, az azt
képviselő tag nevének rögzítése mellett. A jegyzőkönyv mellékletét képezi
minden, az egyes napirendekhez beterjesztett dokumentum egy példánya. A
közgyűlésen megszületett határozatokról a Titkárság külön, folyamatos
nyilvántartást is vezet (Határozatok Könyve).
1.12. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá,
valamint a Felügyelő Bizottság elnöke vagy megbízott tagja és a Közgyűlés
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kezdetekor a leadható szavazatok egyszerű szótöbbségével megválasztott két
további jegyzőkönyv-hitelesítő hitelesíti. A jegyzőkönyvek eredeti példányait a
Titkárság őrzi, azokba előzetes kérelem alapján bármely tag betekinthet, illetve –
költségtérítés ellenében – másolatot kérhet. A hangfelvételt a jegyzőkönyv
hitelesítésének lezárultáig meg kell őrizni. A közgyűlési határozatokról a
következő elektronikus körlevélben a tagságot értesíteni kell.
1.13. Határozatképesség:
1.13.1. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok összessége által
leadható szavazatok több mint fele jelen van.
1.13.2. A Közgyűlés határozatképességének folyamatos ellenőrzése a Közgyűlést
levezető személy kötelezettsége. Amennyiben bármely szavazás
eredményeként megállapításra kerül az, hogy az igen, a nem és a tartózkodó
szavazatok együttes száma nem éri el a határozatképességhez szükséges
számot, úgy a Közgyűlést levezető személy köteles az ezen szavazással
érintett határozat érvénytelenségét megállapítani, a Közgyűlést legföljebb 30
perces időtartamra felfüggeszteni és a Közgyűlés határozatképességének
helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni. A Közgyűlés
folytatandó, és érvényes határozat hozható, ha a felfüggesztés oka megszűnt.
1.13.3. Ha a felfüggesztés időtartamát követően a Közgyűlés 1.13.2. pont szerinti
határozatképessége nem állítható helyre, avagy az eredeti Közgyűlés, már a
Közgyűlés megnyitásakor nem volt határozatképes, úgy a Közgyűlésre szóló
meghívóban rögzített eljárásnak megfelelően megismételt Közgyűlés
megtartására kerül sor. A határozatképesség hiányában megismételt
Közgyűlés változatlan napirenddel, a megjelentek számától függetlenül
határozatképes. A megismételt Közgyűlés esetén az eredeti Közgyűlés
határozatképességének
fenntartására
vonatkozó
szabályok
nem
alkalmazhatók, azonban amennyiben a megismételt Közgyűlésen jelenlevő
szavazatok száma az összes leadható szavazatszám 25%-a alá csökken, úgy a
Közgyűlést levezető személy a Közgyűlést köteles berekeszteni és – későbbi
időpontra- új Közgyűlést kell összehívni.
1.14. Határozathozatal:
1.14.1. A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozza, kivéve, ha az Alapszabály másként rendelkezik, vagy ha a Közgyűlés
másként dönt. A szavazatszámlálás során a levezető elnök alkalmazhatja a
látható többség/kisebbség, avagy egyhangúság alapján történő egyszerűsített
szavazatszámlálást, de – egyhangúság esetét ide nem értve – bármelyik
rendes tag kérésére a szavazatokat meg kell számolni.
1.14.2. A Közgyűlésen leadható szavazatok 2/3-os többsége szükséges az
alábbiakban megjelölt ügyekben:
1.14.2.1. a
Szövetség
Alapszabálya,
Etikai
Szabályzata
megváltoztatásához,
1.14.2.2. a rendes tag felvételéhez, illetve kizárásához
1.14.2.3. a Szövetség feloszlásának, szétválásának, vagy más
szervezettel való egyesülésének kimondásához,
1.14.2.4. a Szövetség általi gazdasági társaság alapításához, gazdasági
társaságba
való
belépéshez
és
tagsági
viszony
megszüntetéséhez.
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1.14.3. Egyszerű szótöbbséghez kötött határozatra vonatkozó szavazategyenlőség
esetén az adott határozati javaslatot egyazon Közgyűlésen legfeljebb még egy
alkalommal lehet megtárgyalni és szavazásra bocsátani. Amennyiben a
megismételt szavazás sem eredményez egyszerű többséget, az úgy
értelmezendő, hogy az indítványt a Közgyűlés elvetette.
1.14.4. A Szövetség tisztségviselőit a Közgyűlés titkosan választja, menti fel, vagy
hívja vissza.
1.14.5. A Közgyűléseken a jelöltállítást 3 fős jelölőbizottság hitelesíti, a
szavazatszámlálást 3 tagú ad hoc bizottság végzi és hitelesíti, mely bizottság
tagjai a Közgyűlés kezdetekor kerülnek megválasztásra a jelenlevők egyszerű
szótöbbséggel hozott határozatával.
1.14.6. Bármely szavazásnál a tag az adott kérdésben csak egyszer szavazhat.
Minden szavazásra jogosult személy kizárólag a saját szavazólapjával
szavazhat és nem megengedett a szavazólap más részére történő átadása, vagy
más tagtól való átvétele.
1.15. Megismételt Közgyűlés
1.15.1. Amennyiben a szabályszerűen összehívott Közgyűlés határozatképtelen, úgy
azon nem lehet döntéseket hozni. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes,
megismételt Közgyűlés tartására kerül sor, ha így volt összehívva, az eredeti
napirenden szereplő ügyekben.
1.15.2. A megismételt Közgyűlés időpontját és helyszínét az eredeti Közgyűlésre
szóló meghívó tartalmazza, és nem kerül újabb meghívó küldésre a tagok
részére.
1.15.3. A megismételt Közgyűléssel kapcsolatban az eredeti Közgyűlésre szóló
meghívónak tartalmaznia kell a tájékoztatást arról, hogy a megismételt
Közgyűlés a megjelentek számától és a képviselt szavazatoktól függetlenül
határozatképes az eredeti napirendi pontok esetében, az 1.13.3. pont
szabályainak figyelembevétele mellett.
2.

Tisztségviselők
2.1. Tisztségviselés:
2.1.1. A Szövetség tisztségviselői: a Szövetség elnöke, az elnökségi tagok, a
Felügyelő Bizottság tagjai (elnök és tagok), továbbá az Etikai Bizottság tagjai
(elnök és tagok).
2.1.2. A tisztségviselők jelölése a Közgyűlésre szóló meghívók kiküldése és a
Közgyűlés megnyitása közötti időtartam (15 nap) alatt, a szövetség címére
küldött elektronikus levél útján, vagy a Közgyűlésen nyílt javaslattétellel, a
jelölőlistára nyílt szavazás útján való felvétellel történik. A jelöltlistára a
javasolt személyek kerülnek, feltéve, hogy a jelölés alkalmával a Közgyűlés
előtt nyilatkoztak a tisztségviselés elvállalásáról.
2.1.3. A Szövetség bármely tagjának Képviseleti könyvben regisztrált képviselője
megválasztható tisztségviselésre.
- Nem lehet a Szövetség tisztségviselője az, aki
- nem felel meg az 2011. évi CLXXV. tv-ben foglalt
követelményeknek,
- a Szövetség által alapított gazdálkodó szervezet, alapítvány vezető
tisztségviselője, vagy ilyen személy hozzátartozója,
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-

országos hatáskörű közigazgatási szerv vezető beosztású tisztviselője,
vagy annak hozzátartozója,
2.1.4. A természetes személy csak egy testületi szervbe (Elnökség, Felügyelő
Bizottság, Etikai Bizottság) választható. Amennyiben bármely testületi szerv
tagját a Közgyűlés más testületi szerv tagjává választja, úgy a tisztségviselés
kezdő napjával a személy előző tisztségviselői minősége megszűnik.
2.1.5. A tisztségviselőt a Közgyűlés 3 év időtartamra választja. Amennyiben
bármely tisztségviselő megbízatása bármely okból megszűnik, a személy
helyére új tisztségviselő megválasztása csak az eredeti megbízás
időtartamának végéig történhet.
2.1.6. A tisztségviselő visszahívható, ha vele szemben az Etikai Bizottság ilyen
tartalmú jogerős döntést hozott, feladatát neki felróhatóan nem látja el, illetve
vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel.
2.1.7. A tisztségviselő e megbízatásából származó jogosultságát és kötelezettségét
másra nem ruházhatja át.
2.1.8. A választott tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a
Szövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak
bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az
új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A
lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések
meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt
venni.
2.1.9. A választott tisztségviselő tisztségviselése megszűnik, ha az ő vagy az általa
képviselt valamennyi szervezet tagsági viszonya megszűnik a Szövetségben,
továbbá ha a természetes személy tisztségviselő meghal. Ugyancsak
megszűnik a tisztségviselő tisztségviselése, ha a tisztségviselőt jelölő
szervezet a tisztségviselő regisztrált képviselői minőségét megvonja.
2.1.10. A Szövetség elnökének kivételével az Elnökség, a Felügyelőbizottság és az
Etikai Bizottság tagjai tevékenységüket díjazás nélkül, a Közgyűlés által
előzetesen (az éves költségvetés részeként) jóváhagyott mértékű
költségtérítés mellett látják el.
3.

Elnökség:
3.1.

Az Elnökség a Szövetség testületi irányító szerve, amely két Közgyűlés között
irányítja és szervezi a Szövetség munkáját.

3.2.

Az Elnökség tagjai a Szövetség elnöke, a hat elnökségi tag, akik az elnökségi
döntéshozatal során egyenlő jogokat élveznek és személyenként 1 szavazattal
rendelkeznek.

3.3.

Az elnököt, és az elnökségi tagokat a Közgyűlés választja titkos szavazással az
V.3.3.1. és V.3.3.2. pont szerinti jelölési eljárás alapján a tagok képviselői közül.

3.3.1.

Az elnök választása:
Az elnök személyére bármely tag tehet javaslatot. A jelölés a Közgyűlésen
nyílt javaslattétellel és a jelöltlistára nyílt szavazás útján való felvétellel
történik. A jelöltlistára a javasolt személyek kerülnek, feltéve, hogy a jelölés
alkalmával a Közgyűlés előtt nyilatkoztak az elnöki tisztség elvállalásáról. A
választás ezen személyek közül akkor érvényes, ha valamely személy a
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3.3.2.
3.3.3.

3.3.4.

közgyűlésen leadható szavazatok több, mint felét megszerezte. Ha ez az első
választási fordulóban nem következik be, úgy új jelölést kell lefolytatni,
jelöltlistát állítani, amelyre azon személyek kerülnek felvételre, akik a
leadható szavazatok közül 1/3-os aránynál magasabb arányú jelölést kaptak.
Az így kialakított jelöltlista alapján szavazólap készül. A szavazólapon
történik a jelölt megválasztása. Az a jelölt válik elnökké, aki a legtöbb
szavazatot szerzi meg.
Az elnökségi tagok jelölése az V. 2.1.2. pontban foglaltak szerint történik.
A választás szavazólap útján történik. A jelölt személyek mindegyike felkerül
a jelöltlistára, amely egyben a szavazólap. Azok a jelöltek kerülnek
megválasztásra, akik a szavazólapon szerepelnek, és a legtöbb szavazatot
kapták, akként, hogy ha több mint hat jelölt volt, akkor az a hat személy
tekintendő megválasztott elnökségi tagnak, akik a legtöbb szavazatot kapták.
A szavazólapon a jelölt neve mellett egy üres mező (kör, vagy négyszög) áll.
A jelölt megválasztásának szándéka a mezőben való egyértelmű jelzéssel (+,
x) történik.
Ha a szavazólapon álló mező üresen marad, az a jelöltre adott érvénytelen
szavazatot jelent.

3.4. Az Elnökség működése:
3.4.1. Az Elnökség határozatképes, ha megválasztott elnökségi tagok több mint fele
jelen van. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
3.4.2. Az Elnökség az Alapszabály és saját ügyrendje szerint működik és
tevékenységéről a Közgyűlésnek beszámolni köteles. Az Elnökség minden
olyan kérdésben dönthet, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.
3.4.3. Az Elnökség eseti bizottságot alakíthat az elnökségi tagok közül, szükség
szerint a kérdésben szakértelemmel rendelkező bármely más tag vagy külső
szakértő bevonásával.
3.4.4. Az elnökségi üléseket az elnök hívja össze és vezeti. Akadályoztatása esetén
az elnök által megbízott elnökségi tag helyettesíti. Az Elnökségi üléseken,
tanácskozási joggal részt vesz a Felügyelő Bizottság elnöke, akadályoztatása
esetén tagja.
3.4.5. Az Elnökség szükség szerint, de legalább naptári évenként 10 alkalommal
ülésezik. Az ülésről emlékeztetőt kell felvenni és a meghozott határozatokat
sorszámmal ellátva kell nyilvántartani illetve az elnökségi tagokat 8 napon
belül írásban és a tagságot a következő elektronikus körlevélben kell
értesíteni.
3.4.6. Az Elnökség egyik alapfeladata az Alapszabály, és az Etikai Szabályzat
kidolgozása, ezek módosítási javaslataink kidolgozása és a Közgyűlés elé
terjesztése.
3.4.7. Az Elnökség a Felügyelő Bizottság éves értékelő jelentése alapján tett
intézkedéséről köteles a Közgyűlésnek beszámolni.
3.4.8. Az Elnökség kiemelt feladata az Elnökség munkájáról szóló beszámoló, a
Szövetség éves gazdálkodására vonatkozó beszámoló, valamint a következő
időszak pénzügyi-, és munkatervének elkészítése és határozathozatal céljából
a Közgyűlés elé való terjesztése.
3.5.

Az elnök:
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3.5.1.

3.5.2.
3.5.3.

4.

Az elnök a jogszabályok, az Alapszabály, illetve a Közgyűlés és az Elnökség
határozatai alapján, személyi felelősséggel szervezi, irányítja a Szövetség
munkáját. Az elnök e feladatkörével kapcsolatos, bármely eljárása során
testületi álláspontot képvisel. Az elnök jogkörét, az ügyek meghatározott
csoportjára nézve az Elnökség valamely más tagjára írásban, az Elnökség
tájékoztatása mellett időlegesen átruházhatja.
Az elnököt a Közgyűlés választja titkos szavazással 3 év időtartamra.
Szövetség alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. Az
elnök munkájának minősítése a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik,
amelynek során – állásfoglalás előtt – meg kell hallgatni a Felügyelő
Bizottság elnökének véleményét.

Állandó és ideiglenes bizottságok:
4.1. A Felügyelő Bizottság
4.1.1. A Felügyelő Bizottság a Szövetség ellenőrző szerve.
4.1.2. A Közgyűlés a tagok közül 3 fős Felügyelő Bizottságot választ. Nem lehet
Felügyelő Bizottsági tag, akivel szemben a jogszabályban, vagy a jelen
Alapszabályban rögzített kizáró okok állnak fenn.
4.1.3. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül választják meg az elnököt, és
amennyiben ez 3 hónapon belül nem vezet eredményre, úgy kötelesek a
Közgyűlés döntését kérni.
4.1.4. Az FB feladata a Szövetség és az Elnökség munkájának, gazdálkodásának
ellenőrzése. Ellenőrzése eredményéről és saját tevékenységéről évente
beszámolót készít, melyet az évi rendes Közgyűlés elé terjeszt. A Felügyelő
Bizottság az Alapszabály által meghatározott feltételek keretei között önálló
munkaterve alapján végzi munkáját, határozatait egyszerű szótöbbséggel
hozza.
4.1.5. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni és véleményezni a Szövetség
működésével kapcsolatos, a Közgyűlés elé kerülő minden lényeges
iratanyagot. A Közgyűlés - az Elnökség munkájára vonatkozóan és a
Szövetség gazdálkodása tekintetében - a Felügyelő Bizottság véleményének
nyilvános ismertetése hiányában, nem hozhat érvényes határozatot. A
Felügyelő Bizottság kiemelt feladata annak ellenőrzése, hogy az Elnökség a
jogszabálynak és az Alapszabálynak megfelelően működik-e, és szükség
esetén felhívja az Elnökséget a szükséges intézkedések megtételére, illetve
indokolt esetben kezdeményezheti a Közgyűlés összehívását.
4.1.6. A Felügyelő Bizottság az éves értékelő jelentését a Közgyűlés napját
megelőző időpont előtt legalább 20 nappal korábban az Elnökségnek átadja,
melyet az köteles tárgyalni, és – ha szükséges – intézkedési tervet készíteni,
és ez utóbbi esetben ennek végrehajtásáról a Közgyűlés előtt beszámolni.
4.2. Etikai Bizottság:
4.2.1. Az Etikai Bizottság feladata a Szövetség Alapszabályában, Etikai
Szabályzatban és egyéb belső szabályzataiban, határozataiban foglalt
magatartási szabályok, kötelezettségek megszegése esetén, az etikai normát
sértő magatartás körülményeinek vizsgálata, az etikai normát sértő taggal
szemben etikai eljárás lefolytatása, majd határozathozatal az Etikai
Szabályzatnak megfelelő szankció kiszabására és érvényesítésére. Az Etikai
Bizottság vizsgálja, hogy egyrészt a tudomására jutott esetekben, vagy saját
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4.2.2.

4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
5.

kezdeményezésre (ez utóbbi esetben, ha az Elnökségnek megküldött
javaslatot az Elnökség támogatja) illetve írásos bejelentés alapján valamely
szövetségi tag megsértette-e a Szövetség Alapszabályában és egyéb
szabályzataiban, az Etikai Szabályzatban, illetve a tevékenységére vonatkozó
jogszabályokban foglalt azon magatartási szabályokat, amelyek feltétlenül
szükségesek a tisztességes vállalkozáshoz, szolgáltatáshoz és üzleti életben
való részvételhez.
A Közgyűlés a tényleges tagok közül 3 fős Etikai Bizottságot választ. Az
Etikai Bizottság tagjai maguk közül választják meg az elnököt, és
amennyiben ez 3 hónapon belül nem vezet eredményre, úgy kötelesek a
Közgyűlés döntését kérni.
Amennyiben az Etikai Bizottság előtt folyó ügyben az Etikai Bizottság
valamelyik tagja érintett erről nyilatkoztatni kell.
Az Etikai Bizottság feladata a tagok közötti konfliktusok feloldásának
előmozdítása közvetítés keretén belül, az Etikai Szabályzatban foglalt
szabályok betartásával kapcsolatos tevékenység ellátása.
Az Etikai Bizottság eljárására vonatkozó részletes szabályokat az Etikai
Szabályzat tartalmazza, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.

A Titkárság (Iroda)
5.1.

A Titkárság az elnököt és az Elnökséget segíti az Alapszabályban foglalt célok
megvalósításában, valamint a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok
végrehajtásában.

5.2.

A Titkárság feladata:
- ügyintézés (kapcsolattartás a tagsággal és külső szervezetekkel, levelezés,
iratkezelés, irattárazás stb.) ellátása,
- nyilvántartások vezetése (tagjegyzék, Képviseleti Könyv, határozatok,
stb.),
- számítógépes adattárolás, különféle szempontok szerinti összesítések,
elemzések elkészítése,
- a Szövetség pénzügyi-számviteli feladatainak ellátása, koordinálása, a
jóváhagyott éves költségvetés szerinti felhasználás figyelemmel kísérése,
- az elnök által kijelölt eseti feladatok, ill. Elnökség által adott megbízások
elvégzése.
- A Szövetség ügyviteli tevékenységét a Titkárság látja el. A Titkárság a
Szövetség elnökének közvetlen irányítása alá tartozik, a Szövetség
munkaszervezetének részeként.
5.3. A Titkárság feladatait – munkaviszony keretében – az Irodavezető látja el.

6.

Pénzügyi eljárások rendje:
6.1.

6.2.

A Szövetség, a számviteli törvény előírásai alapján kettős könyvvitelt vezet. A
könyvvezetést és az ehhez kapcsolódó szakmai adminisztrációs feladatokat,
valamint a Szövetség teljes körű munkaügyi adminisztrációját. megbízott külső
könyvelő szervezet látja el.
Az elnök díjazását, az irodavezető munkabérét, valamint a megbízott könyvelő
szervezet vállalkozói díját a Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetésben
meghatározott munkabér keret, ill. vállalkozói, megbízási díj keret alapján – az
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Elnökség állapítja meg. Az elnök díjazására vonatkozó szavazás során az elnök
nem szavazhat.
VI. FEJEZET
A Szövetség képviselete
1. A Szövetség képviseletére a Szövetség elnöke önállóan, - tartós akadályoztatása
esetén- két előzetesen kijelölt elnökségi tag együttesen jogosult.
2. A bankszámla feletti rendelkezésre az elnök és bármely, erre írásban kijelölt elnökségi
tag, vagy az irodavezető együttesen, vagy az elnök tartós akadályoztatása esetén
bármely két aláírásra a bankhoz előzetesen bejelentett elnökségi tag együttesen
jogosult.
VII. FEJEZET
A Szövetség gazdálkodása
1. A Szövetség a Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik.
Bevétele elsődlegesen a tagok által befizetett tagdíjból áll, felhasználásáért az elnök a
felelős.
2. A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség tartozásaiért a tagok
saját vagyonukkal nem felelnek.
- Rendszeres tagdíj megállapítására vonatkozó közgyűlési határozat hiányában
költségvetési határozat nem hozható.
- Amennyiben a rendszeres tagdíjak vonatkozásában a Közgyűlés a költségvetés
elfogadása céljából összehívott Közgyűlésen érvényesen nem határoz, érvényes
határozat meghozataláig a korábbi időszakra érvényesen megállapított
rendszeres tagdíjakat kell alkalmazni és a korábbi időszakban elfogadott
költségvetés szerint kell eljárni.
- Az Elnökség a beszedett rendszeres tagdíjakat a Titkárság és az Etikai Bizottság
feladatainak ellátására és a Szövetség általános működési költségeinek
fedezésére köteles felhasználni.
VIII. FEJEZET
A Szövetség megszűnése
1. A Szövetség megszűnhet.
a.) a legfőbb szerv döntése alapján átalakul,
b.) a legfőbb szerve a feloszlásról határoz,
c.) a bíróság feloszlatja,
d.) törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeként a bíróság megszünteti,
vagy megállapítja megszűnését.
2. A Szövetség megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés határoz.
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IX. FEJEZET
Záró rendelkezések
1. A Szövetség működésére az Alapszabályban foglaltakon kívül az egyesülési jogról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény szabályai az irányadók.
2. Amennyiben a jelen Alapszabály bármely, jogszabályi szövegen alapuló részét képező
részére vonatkozó jogszabály változása miatt az Alapszabály érintett része
jogszabályba ütközővé válna, úgy az érintett rész helyébe a soron következő
Közgyűlés az Alapszabály eredeti szándékának és az új jogszabályi rendelkezésnek
legjobban megfelelő új szövegezést fogad el.
X. FEJEZET
Hatályba léptető rendelkezések
1. A jelen Alapszabály, az azt elfogadó közgyűlési határozat meghozatalakor hatályba
lép és az MKHSZ többször módosított korábbi Alapszabályát hatályon kívül helyezi és
ennek helyébe lép. A jelen Alapszabály hatályba lépését megelőzően MKHSZ tagsági
jogviszonnyal rendelkező tagok tagsága a jelen Alapszabály hatályba lépését követően
is fennáll.
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