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A MUSIC HUNGARY Szövetség Egyesület (az Alapszabályban, a továbbiakban: Szövetség) 

alapító tagjai a Szövetség alapszabályát a következőkben állapítják meg: 

 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

I.1.  A Szövetség neve: MUSIC HUNGARY Szövetség Egyesület 

 A Szövetség rövidített neve: MUSIC HUNGARY Szövetség  

 

I.2.  Székhelye: 1012 Budapest, Pálya u. 4-6.  

 

I.3.  A Szövetség működése kiterjed Magyarország egész területére. 

 

I.4.  A Szövetséget 2018. október 15. napján az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő 

Iroda Egyesület, a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő 

Egyesület, az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület, a Sziget Kulturális 

Menedzser Iroda Zrt., a Hangszeresek Országos Szövetsége, a Magyar 

Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, a Music Hungary Zeneműkiadó 

Kft., az A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., a Magyar DJ és Producer 

Egyesület, az Akvárium Klub Üzemeltető Kft., a VOLT Produkció Kft., a LEON 

Kft., a Kultúrpark Kft., a Live Nation Central And Eastern Europe Kft., az Etalon 

Produkció Kft. és a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány hozta létre. 

 

I.5. A Szövetség bevételei: 

 

I.5.1 Tagdíjak 

 

A Szövetség valamennyi rendes tagja a Közgyűlés által évente felülvizsgált és 

megállapított tagdíjat köteles fizetni.  

 

I.5.2. Egyéb bevételek 

 

I.5.2.1. a bel- és külföldi jogi személyek és magánszemélyek felajánlásai, illetve 

hozzájárulásai, 

 

I.5.2.2. a rendes, illetve a pártoló tagok önkéntes alapú további vagyoni hozzájárulásai, 

 

I.5.2.3. a Szövetség céljának megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági- 

vállalkozási tevékenység bevétele.  

 

 

 

 

 
1 Egységes szerkezetben a 2021. február 12. napján elfogadott változásokkal. 
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II. 

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 

 

II.1. A Szövetség célja: 

a) a magyar zene részarányának növelése a hazai rádiós piacon, valamint egyéb 

média szolgáltatásokban, beleértve a médiajogi szabályok alapján média 

szolgáltatásnak nem minősülő, letölthető, korlátozottan letölthető, vagy 

letöltést nem engedő lehívásra hozzáférhetővé tételt megvalósító (ún. 

streaming) szolgáltatásokat 

b) a jogosultak internetes felhasználásokból származó bevételeinek növelése 

c)  a Szövetség iskolai oktatásban, illetve tehetséggondozásban való szerepének 

kialakítása 

d) az úgynevezett „Value gap” (vagy Transfer of value) probléma rendezése 

e)  a Nemzeti Kulturális Alap által a magyar könnyűzene támogatása céljából 

működtetett Program fenntarthatóságának biztosítása, az iparági szereplők 

szerepének növelése a program végrehajtásában  

f) a koncertbelépők, jegyek áfájának csökkentése 

g) a rádiók műsorstruktúrájára vonatkozóan megállapított magyar zenei kvóták 

finomhangolása 

h)  a „kreatív iparra” irányuló állami fejlesztési források és hitelkonstrukciók 

kiterjesztése a zeneiparra 

i) részvétel az állami hangszervásárlási program tartalma kialakításának 

folyamatában 

j) a hazai zeneipar támogatása, helyzetének javítása 

k)  a hazai zenészek egzisztenciális, jogi és szociális helyzetének javítása 

II.2. A Szövetség a II. 1. pontban rögzített célok érdekében elsősorban az alábbi 

tevékenységeket fejti ki:   

a)  a hazai zeneipar szakmai képviselete az egyes közigazgatási szervek, valamint 

a közönség irányában 

b)  szakmai képviselet ellátása valamennyi európai uniós, vagy hazai jogalkotással 

kapcsolatos kérdésben, melyek a magyar zeneipart, annak résztvevőit, így 

különösen a magyar szerzőket, előadókat, kiadókat akár közvetlenül, akár 

közvetve érintik 

c)  zenei exportiroda indítása a hazai zeneipar külföldi szerepvállalásának 

támogatása céljából 

d)  szakmai együttműködésre törekvés a filmiparral 

e)  általános iparági érdekvédelem: a szövetség bevonása az iparágat érintő 

döntésekbe, különös tekintettel a jogalkotói döntésekre 

II.3. A Szövetség belső szabályzatokat fogadhat el. A belső szabályzatok az 

Alapszabállyal nem állhatnak ellentétben.  

 

III. 

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA  

III.1.  A Szövetség tagsága rendes tagokra és pártoló tagokra oszlik. A Szövetség rendes 

tagja csak a III.2. pontban meghatározott jogi személy lehet. A Szövetség pártoló 

tagja természetes és jogi személy is lehet, az Alapszabály rendelkezéseinek 

megfelelően. 
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III.2. A Szövetség rendes tagja lehet valamennyi olyan jogi személy,  

a) amely a hazai zeneipar résztvevőjeként e területen működik és 

b) az Alapszabály rendelkezéseivel egyetért, azokat magára nézve kötelezőnek 

fogadja el, továbbá 

c) amelyet a párt és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével egyesületként, 

illetve a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével alapítványként vettek 

nyilvántartásba, továbbá a zeneiparhoz köthető működési területén jelentős 

tagsággal, illetve a zeneiparhoz köthető jelentős cél szerinti tevékenységgel 

rendelkezik, vagy  

d) a Polgári Törvénykönyv 3:89. § (1) bekezdése szerint legalább öt éve 

létrehozott olyan gazdasági társaság, amelynek főtevékenysége a zeneiparral 

kapcsolatos és a számviteli törvény szerinti éves beszámolójában megjelölt 

értékesítés nettó árbevétele a csatlakozást megelőző öt év átlagában 

meghaladta az ötvenmillió forintot, továbbá nem áll az állam, önkormányzat 

kizárólagos, vagy többségi tulajdonában, továbbá  bevételeinek többsége a 

kérelem benyújtását megelőző 5 évben nem származott állami, önkormányzati 

forrásból. 

 

III.3.  A tagsági jogviszony tagfelvétellel keletkezik. A tagfelvételi kérelmet a 

kérelmezőnek a Szövetség Elnökségéhez kell benyújtania. A tagfelvételi 

kérelmeket a Közgyűlés bírálja el. A kérelemnek helyt adó határozat esetén a 

tagsági jogviszony a közgyűlési határozat meghozatalának napján keletkezik.  A 

tagfelvételi kérelem elbírálásával kapcsolatban hozott közgyűlési határozatot, 

valamint – a kérelemnek helyt adó határozat esetén – a tagdíj megfizetésének 

módjáról és határidejéről szóló tájékoztatást az Elnökség a határozat 

meghozatalától számított 8 napon belül írásbeli igazolható módon megküldi a 

kérelmezőnek.   

 

III.4. Jelen alapszabály értelmében írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek 

minősül a személyes kézbesítés átvételi igazolása, az ajánlott vagy tértivevényes 

küldeményként, továbbá a tag elektronikus levelezési címére történő kézbesítés 

azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön. 

 

III.5.  A Szövetségnek pártoló tagja lehet az a természetes és jogi személy, aki (amely) 

elfogadja és támogatja a Szövetség célkitűzéseit, és a Szövetség Alapszabályát 

magára nézve kötelezőnek ismeri el. A pártoló tag tagdíj fizetésére nem köteles. A 

Szövetségnek nem lehet pártoló tagja  

a) politikai párt, kölcsönös biztosító egyesület, közalapítvány, pártalapítvány, 

b) olyan gazdasági társaság, amely többségi vagy kizárólagos állami vagy 

önkormányzati tulajdonban áll, 

c) olyan jogi személy, amely bevételeinek többsége a kérelem benyújtását 

megelőző 5 évben állami vagy önkormányzati forrásból származott. 

III.6. A tagsági jogviszony megszűnése 

III.6.1. A tagsági jogviszony megszűnik: 

a) a Szövetség jogutód nélküli megszűnésével – a bírósági nyilvántartásból való 

törlés jogerőre emelkedésének napjával; 

b)  a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével a nyilvántartásból való törlés 

jogerőre emelkedésének napján, vagy a tag halála napján;  

c) ha a tag tagsági jogviszonya megszüntetéséről szóló kilépési nyilatkozatot 

juttat el a Szövetség Elnökségéhez, e nyilatkozat kézbesítése napján; 
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d)  a tagsági jogviszony Szövetség által történő felmondásával, e határozat 

jogerőre emelkedése napján; 

e)  a Szövetségből történő kizárással, az erről szóló közgyűlési határozat 

meghozatalának napján. 

III.6.2.  Ha a kilépni szándékozó tag írásbeli kilépési nyilatkozatot juttat el az Elnökséghez, 

az Elnökség a legközelebbi ülésén köteles megállapítani a kilépés megtörténtét, a 

kilépett tagot törli a tagok közül, és erről a tagot írásban értesíti.  

III.6.3.  A Közgyűlés kizárhatja a Szövetségből azt a tagot, aki, vagy amely felszólítás 

ellenére ismételten nem teljesíti az Alapszabályban rögzített kötelezettségeit, vagy 

a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő magatartást tanúsít. Az érintett tagot 

a Közgyűlésnek a tag kizárását megvitató ülésére írásbeli, igazolható módon meg 

kell hívni és lehetőséget kell számára biztosítani a védekezésre. A tagság a 

kizárásról szóló döntés meghozatalának napján szűnik meg. A kizárást írásba kell 

foglalni és indokolással kell ellátni. A kizárásról a kizárt tagot a határozat 

megküldésével egyidejűleg írásbeli, igazolható módon kell értesíteni. A kizárásról 

szóló döntés hatályon kívül helyezését a kizárt tag a kizárás közlésétől számított 30 

napon belül bíróságtól kérheti.  

III.6.4.  Ha a tag nem felel meg az Alapszabály által megállapított feltételeknek, a Szövetség 

a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A tagsági 

jogviszony felmondásával kapcsolatos ügyekben az Elnökség jár el. A 

felmondásról az érintett tagot írásbeli, igazolható módon kell értesíteni. A tagsági 

jogviszony a harminc napos határidő leteltével megszűnik, amennyiben a tag a 

határidő leteltét követően sem felel meg a tagsági követelményeknek. 

III.6.5. Ha a tag nem teljesíti az Alapszabály rendes taggal szemben támasztott feltételeit, 

ugyanakkor a pártoló tagra vonatkozó előírásoknak megfelel, úgy a Közgyűlés 

megállapítja, hogy a tag jogállása rendes tagból pártoló taggá változik. Ha a tag 

előzetesen írásban arról tájékoztatta a Szövetséget, hogy tagságát nem kívánja 

pártoló tagként fenntartani, úgy a tagsági jogviszonyt – a III.6.1.4. pont 

szabályainak megfelelően – a Szövetség írásban felmondhatja.  

III.7.  A tag képviselete 

III.7.1. A jogi személy tag képviseletében a vonatkozó jogszabályokban, illetve a tag belső 

szabályzataiban foglaltaknak megfelelően választott, kinevezett, megbízott (stb.), 

és a tag székhelye szerint illetékes Törvényszéken nyilvántartásba vett, önálló 

képviseleti joggal rendelkező képviselő jogosult eljárni. A tag képviselője a jelen 

pont szerinti képviseleti jogát meghatalmazott útján is gyakorolhatja. Egy tag 

legfeljebb három másik tag meghatalmazottjaként járhat el. 

III.7.2 A jogi személynek nem minősülő pártoló tag a Szövetség működésével kapcsolatos 

jogait meghatalmazott útján is gyakorolhatja.  

III.7.3. A meghatalmazott csak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás 

alapján jogosult a tag képviseletében eljárni. A meghatalmazásban pontosan meg 

kell jelölni a meghatalmazás körét, idejét, terjedelmét. 

III.8. A tagsági jogviszony határozatlan időtartamra szól. 
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III.9. A Szövetség tagsága a jelen Alapszabályban deklarált célok elérését elősegítendő 

Szakosztályokba rendeződve folytatja tevékenységét. Az egyes Szakosztályok 

létrehozásáról, megszüntetéséről, a Szakosztályok - valamennyi Szakosztályra 

irányadó - belső működési rendjének kialakításáról az Közgyűlés határoz az 

Alapszabályban foglaltak szerint. 

 

 

IV. 

A TAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

IV.1.   A Szövetség minden tagja részt vehet a Szövetség tevékenységében és 

rendezvényein, jogosult továbbá a Közgyűlésen felszólalni, kérdéseket feltenni, a 

Szövetség működésére vonatkozó javaslatokat és észrevételeket tenni.  

IV.2. A rendes tagokat egyenlő mértékű szavazati jog illeti, minden rendes tag egy 

szavazattal rendelkezik a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésről 

rendelkezni jogosult Közgyűlésen.   

IV.3.  A pártoló tagok a Közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkeznek, annak ülésein 

tanácskozási joggal jogosultak részt venni. Pártoló tag a Szövetség által létrehozott 

eseti vagy állandó jellegű bizottságok, munkacsoportok munkájában részt vehet.  

 

IV.4.  A Szövetség rendes tagja képviselője útján választhat és képviselője választható a 

Szövetség szerveibe a jelen Alapszabály rendelkezései szerint. 

 

IV.5.    A Szövetség rendes tagja köteles részt venni a Szövetség szerveinek munkájában, 

jogait és kötelezettségeit - a tagdíjfizetési kötelezettséget kivéve - a III.7. pontjában 

meghatározott képviselője útján gyakorolja, illetve teljesíti. 

 

IV.6.    A Szövetség rendes tagja köteles a Közgyűlés által évente meghatározott mértékű 

tagdíjat fizetni. A Közgyűlés rendelkezhet a fizetendő legalacsonyabb tagdíj 

mértékéről is. A pártoló tagot a Szövetséggel szemben tagdíjfizetési, illetve egyéb 

vagyoni hozzájárulás-fizetési kötelezettség nem terheli. 

 

 

V.  

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 

 

V.1.  A Közgyűlés 

V.1.1. A Szövetség döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés ülését az Elnök, 

akadályoztatása esetén a Társelnök, a Társelnök akadályoztatása esetén a szavazati 

joggal rendelkező rendes tagok által megválasztott tag vezeti (levezető elnök). A 

Közgyűlés összehívását bármelyik tag kezdeményezheti. A Közgyűlés nem 

nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a Közgyűlés összehívására 

jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján 

tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 

V.1.2.  A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

V.1.2.1. az Alapszabály módosítása 

V.1.2.2. a Szövetség éves költségvetésének elfogadása 
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V.1.2.3. az Elnökség éves pénzügyi, és tevékenységi beszámolójának elfogadása 

V.1.2.4. a Szövetség feloszlásának, illetve más egyesülettel való egyesülésének kimondása 

V.1.2.5. ha az Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a Szövetség jogszerű működéséhez 

szükséges belső szabályzatok elfogadása és módosítása 

V.1.2.6. az Elnökség, illetve a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, 

díjazásuk megállapítása  

V.1.2.7.  a tagságra vonatkozó döntések meghozatala; 

V.1.2.8.  a Szövetség éves működési (akció) tervének a meghatározása és módosítása; 

V.1.2.9. a Szövetség éves költségvetésének meghatározása; 

V.1.2.10.  a Főtitkár éves beszámolójának az elfogadása;  

V.1.2.11.  a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;  

V.1.2.12.  a Szövetség részére fizetendő tagdíj összegének, megfizetése módjának és idejének 

évente történő megállapítása és módosítása; 

V.1.2.13.  összeférhetetlenség esetén eljárás, illetve határozathozatal az Elnök, a Társelnök, 

valamint a Főtitkár helyett; 

V.1.2.14. döntés szakosztály létrehozásáról, valamint a szakosztályok jogainak 

gyakorlásával, kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos belső szabályok, 

továbbá a szakosztályvezető megválasztására, valamint a szakosztályok és a 

Közgyűlés, az Elnökség, az Elnök, a Társelnök, a Főtitkár, illetve a 

Felügyelőbizottság közötti kapcsolattartásra vonatkozó szabályok meghatározása. 

  

V.2.   A Közgyűlés összehívása 

 

V.2.1.  A Közgyűlést naptári negyedévente legalább egy alkalommal össze kell hívni 

(rendes Közgyűlés). Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni akkor, ha az összehívás 

a Ptk., vagy más, a Szövetségre alkalmazandó törvény alapján kötelező, vagy ha az 

összehívást a bíróság elrendeli, illetve az Elnök, a Társelnök, bármely rendes tag, 

vagy a pártoló tagok legalább öt százaléka azt indítványozza. 

V.2.2.  A Közgyűlést az Elnök, akadályoztatása esetén a Társelnök hívja össze. Ha az arra 

jogosult a közgyűlés összehívását indítványozza, az összehívást nem lehet 

megtagadni.  

 

V.2.3.  A rendes tagokat, valamint a pártoló tagokat a Közgyűlés összehívásáról írásbeli, 

igazolható módon megküldött, a Szövetség nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét, 

időpontját, napirendjét tartalmazó meghívóval kell értesíteni. A napirendet a 

meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 

tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívókat 

legalább a Közgyűlést megelőző 15 nappal el kell küldeni. A Szövetség tagjai és a 

Szakosztályok jogosultak napirendi indítványt tenni. Az indítványt írásban, 

megfelelő indokolással az Elnökhöz, vagy a Társelnökhöz kell eljuttatni legkésőbb 

a Közgyűlés tervezett napját megelőző 8. napig. A Közgyűlés napirendjére tűzi azt 

a megfelelően indokolt javaslatot, amelynek megtárgyalását valamennyi 

Szakosztály együttesen, vagy a pártoló tagok legalább öt százaléka javasolja. 

 

V.2.4. Az Elnök, illetve a Társelnök a napirendi indítványt köteles megküldeni a javasolt 

napirendi ponttal érintett Szakosztályoknak véleményezés céljából. Az Elnök a 

Szakosztályok véleményét köteles a Közgyűlésen a véleménnyel érintett napirendi 

pont megtárgyalását megelőzően ismertetni a megjelentekkel. A Közgyűlés a 

napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a 

napirend kiegészítésének tárgyában.  
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V.2.5.  A meghívónak tartalmaznia kell a határozatképtelenség következményeiről és a 

szavazati jog gyakorlásáról szóló tájékoztatást is.  

 

V.3.   Részvétel a Közgyűlésen  

 

V.3.1.  A Közgyűlésen a jogi személy tag képviselője útján vesz részt. A képviseleti jogot 

megfelelően igazolni kell. Az első alkalommal megtörtént igazolás a képviseleti 

jogban beállt változás bekövetkezéséig érvényes. 

 

V.3.2. A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell 

tüntetni a tag nevét, székhelyét vagy lakcímét, képviselet útján történő részvétel 

esetén képviselője nevét és tisztségét /beosztását, utalással arra, hogy szervezeti 

képviselő járt-e el. A jelenléti ívet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető 

aláírásával hitelesíti. A jegyzőkönyvvezetőt a jelenlévők választják meg. A 

jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy 

erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti. 

 

V.4. A Közgyűlés határozatképessége 

 

V.4.1. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok legalább 

kétharmada jelen van. Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, 

határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi szavazásra jogosult tag jelen van, és 

a Közgyűlés megtartása ellen a szavazásra jogosult tagok egyike sem tiltakozik. 

 

V.4.2. Amennyiben határozatképtelenség miatt a Közgyűlést el kellett halasztani, a 

megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben akkor 

határozatképes, ha azt az Elnök (akadályoztatása esetén a Társelnök) az eredeti 

időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívja össze, 

és ha azon a szavazásra jogosult tagok legalább fele jelen van. A megismételt 

Közgyűlés eltérő határozatképességi szabályairól a tagságot az eredeti közgyűlésre 

szóló írásbeli meghívóban tájékoztatni kell. Ha olyan kérdésben kell a 

Közgyűlésnek dönteni, amely a Szövetség jogszabály szerinti beszámolási 

kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, a megismételt Közgyűlés az eredeti 

meghívóval bármely időpontra összehívható.  

 

V.5. Összeférhetetlenség 

 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

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

terhére másfajta előnyben részesít; 

b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 

e)  aki, vagy akinek a hozzátartozója (Ptk.8:1.§ (1) bekezdés (2. pont) egyébként 

személyesen érdekelt a döntésben.  

 

V.6. Döntéshozatal 

 

V.6.1. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, az Alapszabályban meghatározott 

kivételektől eltekintve a jelenlevő szavazásra jogosult tagok egyhangú 

határozatával hozza.  
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V.6.2.  A Közgyűlés határozatait a jelenlevő szavazásra jogosult tagok egyszerű 

szótöbbségével hozza az alábbi ügyekben: 

 

a) a Szövetség jogszerű működéséhez szükséges belső szabályzatok elfogadása, 

és azok módosítása;  

b) a Szövetség számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása; 

c) az Elnök, a Társelnök vagy a Főtitkár összeférhetetlensége esetén eljárás, 

illetve határozat hozatala. 

 

V.6.3.  Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot ismételten szavazásra kell tűzni. 

Ismételt szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

 

V.6.4.  A Szövetség alapszabályának módosításához, a Szövetség egyesüléséhez és 

szétválásához a Közgyűlés jelenlevő szavazásra jogosult tagjainak 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

V.6.5. A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló 

közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

V.6.6. Az Elnökség tagjainak megválasztásához a Közgyűlés szavazati joggal rendelkező 

tagjainak kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

V.7. Jegyzőkönyv 

 

V.7.1  A Közgyűlésről írásba foglalt jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 

 

a) a Szövetség nevét és székhelyét; 

b)  a Közgyűlés helyét és időpontját, a Közgyűlésen megjelent tagok és 

képviselőjük nevét, és a tanácskozási joggal jelenlévőket; 

c)  a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, és a jegyzőkönyv 

hitelesítőjének a nevét; 

d) a Közgyűlés napirendjét, lényegesebb eseményeit, az elhangzott 

indítványokat; 

e) a napirendi pontokhoz kapcsolva a határozatokat, az azokra leadott szavazatok 

és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát. 

 

V.7.2.   A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a levezető elnök írja alá, és az egyik tag 

hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet. A jegyzőkönyvet 

valamennyi rendes tagnak és pártoló tagnak meg kell küldeni. 

 

V.7.3.  A Közgyűlés határozatait naptári évenként újra kezdődően sorszámozott 

Határozatok Könyvébe kell foglalni. A Határozatok Könyve vezetése a Főtitkár 

kötelezettsége.  

 

V.7.4.  A Határozatok Könyvét a Szövetség székhelyén – előzetes időpont egyeztetést 

követően – bármelyik tag megtekintheti, és arról – másolatot készíthet.  
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V.8.  Közgyűlés tartása a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő 

részvételével  

 

V.8.1.  Az Elnök (akadályoztatása esetén a Társelnök) a Közgyűlés összehívásakor 

indokolt esetben úgy határozhat, hogy az ülést a tagok elektronikus hírközlő eszköz 

igénybevételével történő részvételével kell megtartani, vagy az elektronikus 

hírközlő eszköz igénybevételével történő részvétel lehetőségét a tagok számára – 

az ülés jelenléti formában történő megtartása mellett – biztosítani kell.  

 

V.8.2.  Az alapszabály rendelkezéseit a Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz 

igénybevételével való megtartására az alábbi kiegészítésekkel kell alkalmazni.  

 

V.8.3.  A hírközlő eszköz igénybevételével megtartott ülés meghívóját legkésőbb az ülést 

megelőző 15 nappal korábban, írásbeli, igazolható módon kell elküldeni az ülés 

időpontja, a napirendi pontok és a határozatképtelenség esetén megismételt 

Közgyűlés időpontjának megjelölésével.  

 

V.8.4.  A hírközlő eszköz igénybevételével megtartott ülés napirendjére vonatkozó 

részletes tájékoztatás nem mellőzhető, a napirendet a meghívóban olyan 

részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt 

témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.  

 

V.8.5.  A meghívóhoz csatoltan meg kell küldeni a határozati javaslatok tervezetét. 

 

V.8.6. A meghívóban szerepeltetni kell az ülés megtartásának módjára vonatkozó 

tájékoztatást.  

 

V.8.7.  A hírközlő eszköz igénybevételével megtartott ülés meghívóját, napirendjét, 

határozati javaslatait és egyéb előkészítő jellegű dokumentumait minősített vagy 

minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy 

elektronikus bélyegzővel, ennek hiányában azonosításra visszavezetett 

dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva kell megküldeni a 

tag képviselőjének elektronikus levelezési címére (e-mail), ennek hiányában a tag 

postai címére.  

 

V.8.8.   A tagok képviselői személyazonosságának külön igazolására akkor sincsen 

szükség, ha az ülés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kerül 

megtartásra.  

 

V.8.9.  A hírközlő eszköz igénybevételével megtartott ülés lebonyolítására igénybe vehető 

elektronikus hírközlési eszköznek kell tekinteni valamennyi, a videó- és 

hangüzenet, továbbá írott szöveges üzenet egyidejű továbbítására egyaránt 

alkalmas informatikai alkalmazást, amely valamennyi tag számára hozzáférhető. 

Az Elnök a kiválasztott alkalmazás használatával kapcsolatos valamennyi lényeges 

információt a tagok rendelkezésére bocsát, legkésőbb az ülést megelőző 5. napig.  

 

V.8.10.  Ha az elektronikus hírközlési eszköz útján megtartott ülésen résztvevő valamennyi 

tag az alkalmazás igénybevételével vesz részt az ülésen, a levezető elnök 

kézfeltartással rendeli el a nyílt szavazást. Azon képviselők, akik az elektronikus 

hírközlési eszköz útján megtartott ülésen az egyidejű videókapcsolatot nem 

biztosító módon vesznek részt, nyílt szavazás esetén szavazatukat úgy adják le, 
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hogy a levezető elnök a tagok ily módon résztvevő tagok képviselőit nevük 

kezdőbetűinek sorrendjében hívja fel arra, hogy szavazatukat, illetve 

tartózkodásukat szóban jelezzék a Közgyűlés számára.  

 

V.8.11.  Ha az ülésen valamennyi tag képviselője elektronikus hírközlő eszköz 

igénybevételével vesz részt, az Alapszabály V.7.2. pontjával ellentétben jelenléti 

ívet nem kell felvenni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen 

elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok képviselőinek nevét és 

lakcímét. Jelenléti ívet kell készíteni, ha az ülésen legalább egy tag képviselője 

személyesen vesz részt, amelyen fel kell tüntetni az ülésen elektronikus hírközlő 

eszköz útján részt vevő képviselők adatait.  

 

V.8.12.  Ha az ülésen valamennyi tag képviselője elektronikus hírközlő eszköz 

igénybevételével vesz részt, az Elnök vezeti le a közgyűlés ülését és készíti el az 

ülés jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök írja alá. Az Elnök 

akadályoztatása esetén a közgyűlést a Társelnök vezeti le. 

 

V.8.13.  A Közgyűlés helyszíneként az elektronikusan megtartott ülés körülményeit kell 

rögzíteni a jegyzőkönyvben.  

 

V.8.14. Elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával megtartott ülés esetén a tag 

képviselője korábban nem igazolt képviseleti jogát az Alapszabály III.7. pontjában 

foglaltaknak megfelelően, írásbeli, igazolható módon megküldött nyilatkozattal 

igazolhatja az Elnökség felé, legkésőbb az ülés tartását megelőző munkanap 

17 óra 00 percig. 

 

V.9.  Ülés tartása nélküli döntéshozatal 

 

V.9.1.  Az Elnök (akadályoztatása esetén a Társelnök) saját hatáskörében, vagy bármely 

tag kérelmére, indokolt esetben elektronikus szavazást rendel el. Elektronikus 

szavazás a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított három 

napon belül, legkésőbb a harmadik nap 17. óra 00 percig kérelmezhető. 

 

V.9.2.  A szavazás elektronikus úton eljuttatott írásbeli formában történik, amelyet 

archiválásra alkalmas módon dokumentálni kell.  

 

V.9.3.  Az elektronikus szavazás hozzászólásai és határozatai tekintetében az Elnök 

(akadályoztatása esetén a Társelnök) a nyilvánosságot oly módon biztosítja, hogy 

azokat nyomtatott formában a nyilvános jegyzőkönyv mellékleteként csatolja. 

 

V.9.4.  Az elektronikus úton történő levelezés esetében az Elnök (akadályoztatása esetén a 

Társelnök) elektronikus levelezési rendszeren keresztül eljuttatja a szövetség 

tagjainak az eldöntendő kérdést, a szükséges dokumentumokkal együtt. A tagok 

számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell 

biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az Elnökség részére.  

a)  Szavazni „igen” „nem” „tartózkodom” és „a kérdés ülés nélkül nem dönthető 

el” szavazattal lehet.  

b)  Amennyiben „a kérdés ülés nélkül nem dönthető el” szavazatok száma a 

szavazati jogú tagok több mint felének válasza, a kérdés megvitatására, 

eldöntésére a közgyűlést össze kell hívni. 
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V.9.5.  A tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a  tag 

személye (név, székhely, képviselőjének neve), a  szavazásra bocsátott 

határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén 

a határozattervezetek sorszáma – és az arra adott szavazat. 

 

V.9.6.  A tagok szavazataikat elektronikus üzenetben (e-mail) közlik az Elnökséggel. A 

jogi személy tagnak a jognyilatkozatát minősített vagy minősített tanúsítványon 

alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra 

visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel kell 

aláírnia.  

 

V.9.7.  Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor 

eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnökség részére, 

amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges 

lenne közgyűlés tartása esetén. 

 

V.9.8.  Az elektronikus szavazás eredményét az Elnök (akadályoztatása esetén a 

Társelnök) hitelesíti, és erről a tagok részére elektronikus levelezési rendszeren 

keresztül, e-mailben, illetve a soron következő közgyűlésen tájékoztatást ad. A 

szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha 

valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat 

beérkezésének napjától számított három napon belül - az elnök megállapítja a 

szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A 

határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat 

korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 

 

 

VI. 

AZ ELNÖKSÉG, AZ ELNÖK, A TÁRSELNÖK 

 

VI.1.  Az Elnökség a Szövetség ügyvezetését ellátó, ügyintéző-képviseleti szerve. Az 

Elnökség tagjai a Szövetség vezető tisztségviselői. Az Elnökség saját elhatározása 

alapján az Elnök mellé Társelnököt választ. A Szövetség képviseletét az Elnök, 

illetve a Társelnök általános és önálló képviseleti joggal látják el. Ha az 

Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a Társelnökre az Elnökre vonatkozó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

VI.2.  Az Elnökség hatáskörébe tartozik a közgyűlési döntések előkészítése, a közgyűlési 

előterjesztések véleményezése, a Közgyűlés határozatainak végrehajtása, a 

Szövetség napi ügyeinek vitele. Az Elnökség felel a Szövetség számviteli 

törvényben előírt beszámolási kötelezettségének teljesítéséért, a beszámolók 

elkészítéséért, a költségvetés előkészítéséért, és a Szövetség könyveinek 

szabályszerű vezetéséért, a tagság nyilvántartásáért, a Szövetség működésével 

összefüggő iratok megőrzéséért. A Szövetség tevékenységéről, vagyonáról, 

követeléseiről és kötelezettségeiről az Elnökség képviseletében az Elnök, 

akadályoztatása esetén a Társelnök évente egy alkalommal beszámol a 

Közgyűlésnek. 
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VI.3.  Az Elnökség 3 tagból áll, tagja az Elnök, a Társelnök és egy további elnökségi tag. 

A tagokat a Közgyűlés választja 3 évre. Az Elnökség tagjának csak a Szövetség 

rendes vagy pártoló tagja választható.  

 

VI.4. Az Elnökség tagjának megbízatása megszűnik: 

 

a) megbízatás időtartamának lejártával; 

b) visszahívással; 

c) lemondással; 

d) a vezető tisztségviselő jogutód nélküli megszűnésével; 

e) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 

 

VI.4.1. Az Elnökségbe megválasztott jogi személy tag a szervezeti képviselő személyének 

változásáról a Szövetséget tájékoztatni köteles. Az érintett elnökségi tagot a 

bejelentéstől számított hat hónapon belül a Közgyűlés visszahívhatja. 

 

VI.5.  Az Elnökség összehívása 

 

VI.5.1.  Az Elnökséget szükség szerint, de évente legalább három alkalommal kell 

összehívni (rendes elnökségi ülés). Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni 

akkor, ha az Alapszabály szerint rendkívüli Közgyűlést is össze kell hívni. A 

rendkívüli elnökségi ülést olyan időpontra kell összehívni, hogy határozata a 

rendkívüli Közgyűlés meghívójának kiküldéséig rendelkezésre álljon. 

VI.5.2.  Az Elnökséget az Elnök, akadályoztatása esetén a Társelnök hívja össze. Ha az arra 

jogosult az Elnökség összehívását indítványozza, az összehívást nem lehet 

megtagadni.  

 

VI.5.3.  Az Elnökség tagjait az Elnökség ülésére írásbeli, igazolható módon megküldött, a 

Szövetség nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, időpontját, napirendjét 

tartalmazó meghívóval kell értesíteni. Írásbeli igazolható módon történő 

kézbesítésnek minősül a személyes kézbesítés átvételi igazolása, az ajánlott vagy 

tértivevényes küldeményként, továbbá a tag elektronikus levelezési címére történő 

kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön. A meghívókat 

legalább az elnökségi ülést megelőző 15 nappal el kell küldeni. Minden elnökségi 

tag jogosult napirendi indítványt tenni. Az indítványt írásban, megfelelő 

indokolással az Elnökhöz (akadályoztatása esetén a Társelnökhöz) kell eljuttatni 

olyan időpontban, hogy az Elnök, akadályoztatása esetén a Társelnök az indítványt 

az Elnökség napirendjére tűzhesse. A jelen pontnak megfelelően benyújtott 

indítványt az Elnökség napirendjére kell tűzni. 

 

VI.5.4.  A meghívónak a VI.1.4.3. pontban említetteken felül tartalmaznia kell a 

határozatképtelenség következményeiről és a szavazati jog gyakorlásáról szóló 

tájékoztatót is, amelyre a V.6.2. pontban foglalt rendelkezés megfelelően irányadó.  

 

VI.6.  Részvétel az Elnökség Ülésén  

 

VI.6.1.  Az Elnökség ülésén az elnökségi tag képviselője útján vesz részt és gyakorolja az 

Alapszabályban ráruházott jogokat. A képviseleti jogot, illetve az abban 

bekövetkező változást az erre hatáskörrel rendelkező bíróság nyilvántartásba vételt 
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elrendelő végzésének másolati példányával kell igazolni. Az első alkalommal 

megtörtént igazolás a képviseleti jogban beállt változás bekövetkezéséig érvényes. 

 

VI.6.2.  Az elnökségi ülésen megjelent elnökségi tagokról jelenléti ívet kell készíteni, 

amelyben fel kell tüntetni a tag nevét, székhelyét, képviselője nevét és tisztségét 

/beosztását, utalással arra, hogy szervezeti képviselő járt-e el. A jelenléti ívet a 

levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. A levezető elnök az 

Elnök, akadályoztatása esetén a Társelnök. A jegyzőkönyvvezetőt a jelenlévők 

választják meg.  

 

VI.6.3. Az elnökségi ülésen a rendes tag, a Főtitkár, a Szakosztályvezetők, a 

Felügyelőbizottság elnöke és a pártoló tagok Szószólója jogosultak tanácskozási 

joggal részt venni. Az elnökségi ülésről a rendes tagokat, a Főtitkárt és a 

Szakosztályvezetőket a meghívóval azonos szövegű értesítéssel írásban kell 

tájékoztatni. 

 

VI.7.  Az Elnökségi Ülés határozatképessége 

 

VI.7.1  Az Elnökségi Ülés határozatképes, ha azon legalább 2 elnökségi tag jelen van. Ha 

az Elnökség ülését nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, 

ha azon valamennyi elnökségi tag jelen van, és az Elnökségi Ülés megtartása ellen 

az Elnökségi Tagok egyike sem tiltakozik.  

 

VI.8.  Döntéshozatal 

 

VI.8.1.  Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel elfogadott 

határozatban hozza meg. A két elnökségi tag jelenlétében tartott elnökségi ülés csak  

egyhangúlag elfogadott határozatot hozhat. 

 

VI.9.  Jegyzőkönyv 

 

VI.9.1.   Az Elnökség üléséről írásba foglalt jegyzőkönyvet kell készíteni, amely 

tartalmazza: 

 

  a Szövetség nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét és időpontját, a megjelent 

tagok és képviselőjük nevét, és a tanácskozási joggal jelenlévőket, az elnökségi ülés 

levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a nevét, az elnökségi ülés 

napirendjét, lényegesebb eseményeit, az elhangzott indítványokat, a napirendi 

pontokhoz kapcsolva a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és 

ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát. 

 

VI.9.2.  A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a levezető elnök írja alá. A 

jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet. A jegyzőkönyvet a Szövetség 

valamennyi tagjának meg kell küldeni. 

 

VI.9.3.  Az Elnökség határozatait naptári évenként újra kezdődően sorszámozott 

Határozatok Könyvébe kell foglalni. A Határozatok Könyve vezetése a Főtitkár 

kötelezettsége.  

 

VI.9.4.  A Határozatok Könyvét a Szövetség székhelyén – előzetes időpont egyeztetést 

követően – a Szövetség bármely tagja megtekintheti, és arról másolatot készíthet. 
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VI.9.5. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

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

terhére másfajta előnyben részesít; 

b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 

e) aki, vagy akinek hozzátartozója egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

VI.10. Az Elnök 

   

VI.10.1. Az Elnök az Elnökség tagja, vezető tisztségviselő, a Szövetség képviselője. A 

Szövetséget bel- és külföldi személyekkel szemben, továbbá hatóságok előtt 

képviseli. A Szövetség nevében aláírásra egyedül jogosult, azaz teljes nevét hiteles 

(cég) aláírási nyilatkozatának megfelelően önállóan írja a Szövetség előírt, 

előnyomott, vagy nyomtatott neve alá.  

 

VI.10.2. Az Elnök gyakorolja a foglalkoztatói jogokat a Főtitkárral szemben, e jogkörét az 

Elnök a Társelnökre ruházhatja. Az Elnök – az ügyek meghatározott csoportjára 

nézve - a Szövetség képviseleti jogát a Főtitkárra átruházhatja. A főtitkári 

foglalkoztatási jogviszony létesítésére, megszüntetésére, az egyes ügycsoportokban 

történő képviseleti jog átruházására, és a Főtitkár javadalmazására vonatkozó 

döntésekhez az Elnökség jóváhagyása szükséges. A képviseleti jog részleges 

átruházását a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába nem kell bejegyezni, az 

Elnök képviseleti jogának az átruházás útján történő belső korlátozása harmadik 

személyekkel szemben nem hatályos. 

 

VI.10.3. Az Elnököt a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok legalább négyötödének 

szavazatával választja meg.   

 

VI.10.4.  Az Elnököt a Közgyűlés visszahívja, ha a Szövetséggel szemben fennálló, az 

Alapszabályban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget.  

 

VI.10.5. Az Elnököt a Közgyűlés visszahívhatja, ha a Szövetség céljának elérését 

veszélyeztető, vagy érdekeit súlyosan sértő magatartást tanúsít.  

 

VI.10.6. Az Elnök a visszahívására vonatkozó határozat meghozatalában nem vehet részt, 

továbbá a határozatot meghozó ülést nem vezetheti.  

 

VI.10.7. Az Elnök visszahívására a megválasztás szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

 

VI.10.8. Az Elnök a Szövetség bankszámlájáról önállóan jogosult rendelkezni, e jogkörét a 

Főtitkárra átruházhatja. 

 

VII. 

A FŐTITKÁR 

 

VII.1.   A Főtitkár nem vezető tisztségviselő. A Főtitkár a Szövetség munkaszervezetének 

vezetője, a Szövetség ügyintéző-vezetője. A Főtitkár személyére a Szövetség 

Elnöke, illetve Társelnöke tesz javaslatot, a Főtitkárt a javasolt személyek közül a 
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Közgyűlés legalább a jelen lévő tagok négyötödös többséggel választja meg. A 

Főtitkár tisztségét elláthatja munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszony, vagy szakmai- közéleti-társadalmi megbízatás (foglalkoztatás) 

keretében. A Főtitkár a Szövetség képviseletére, továbbá a Szövetség nevében 

aláírásra a VI.10.2. pont szerinti képviseleti jogátruházás alapján jogosult.  

  

VII.2. A Főtitkár foglalkoztatási jogviszonya megszüntetésének feltételeit a vele az 

Alapszabály VII.1. pont alkalmazásával kötött munka-, munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszony létesítésére irányuló, vagy megbízási szerződés tartalmazza. 

 

VII.3.  A Főtitkár visszahívására irányuló indítványt írásban, megfelelő indokolással az 

elnökhöz kell eljuttatni. A Főtitkár visszahívására a megválasztás szabályait kell 

megfelelően alkalmazni.   

 

VII.4.   A Főtitkár a Szövetség valamennyi munkavállalójával szemben munkáltatói 

jogokat gyakorol. Minden olyan ügyben dönthet, amelyet jogszabály, vagy a jelen 

Alapszabály nem utal a Szövetség más szervei hatáskörébe. Ha a döntés természete, 

tárgya vagy jelentősége miatt ez szükségesnek látszik, a Főtitkár köteles az 

Elnöknél, illetve a tagoknál rendkívüli Közgyűlés összehívását kezdeményezni. 

 

VII.5. A Főtitkár a Szövetség Elnökségének és Közgyűlésének ülésein – tanácskozási 

joggal – részt vesz. 

 

VIII. 

AZ ELNÖKRE (TÁRSELNÖKRE) ÉS A FŐTITKÁRRA VONATKOZÓ KÖZÖS 

SZABÁLYOK 

VIII.1.  Megszűnik az Elnök tisztsége, valamint a Főtitkár megbízatása: 

a)  a tisztség, illetve a megbízatás időtartamának lejártával; 

b) visszahívással; 

c) jogszabályban szabályozott kizáró, vagy egyéb ok bekövetkeztével; 

d) lemondással, illetve a Főtitkár esetében a lemondással azonos hatályú 

nyilatkozattal; 

e) halállal, vagy jogutód nélküli megszűnéssel. 

IX.  

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 

IX.1.  A Közgyűlés, illetve az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a 

személy, aki, vagy akinek hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy 

felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a 

megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség 

cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 

pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony 

alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  

IX.2.  Az Elnökre, illetve a Főtitkárra IX.1. pontban meghatározott rendelkezést azzal az 

eltéréssel kell alkalmazni, hogy összeférhetetlenség esetén nem hozhat határozatot, 

illetve nem járhat el, hatáskörét az adott ügyben a Közgyűlés gyakorolja. E célból 

haladéktalanul a Közgyűlés összehívását kell kezdeményeznie.  
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IX.3. Nem lehet a Szövetség Elnöke, vagy Főtitkára olyan személy, aki olyan közhasznú 

szervezetnél, illetve ilyen szervezetnek nem minősülő társadalmi szervezetnél, 

vagy alapítványnál töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy 

évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 

köztartozását nem egyenlítette ki. A Szövetség Elnökének, vagy Főtitkárának jelölt 

személy köteles a Szövetséget felkérésekor előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 

tisztséget egyidejűleg közhasznú szervezetnél, illetve ilyen szervezetnek nem 

minősülő társadalmi szervezetnél, vagy alapítványnál is betölt, illetve betöltött. 

 

X. 

SZAKOSZTÁLYOK 

X.1.  A Szakosztályok tagsága 

X.1.1. A Szövetség tagjai, illetve pártoló tagjai a Szövetség működésében való részvétel 

megkönnyítése, megszervezése, javaslatok kidolgozása, egyes célok megvalósítása 

érdekében szakosztályokba szerveződhetnek, ha Szakosztály létrehozásáról a 

Közgyűlés döntött. A tag a tagfelvételi kérelmét jóváhagyó közgyűlési határozat 

kézhezvételétől számított 45 napon belül az adott szakosztályvezetőhöz címezve 

kérheti felvételét az általa választott szakosztályba, illetve szakosztályokba. 

X.1.2.  A Szövetség tagjai, illetve pártoló tagjai egyszerre több szakosztálynak is tagjai 

lehetnek. 

X.1.3. A Szakosztály a Közgyűlés által a jelen lévő tagok közül legalább négyötödös 

többséggel megválasztott mentor irányításával működik. A mentor gondoskodik a 

Szakosztály megfelelő működéséről, e körben: 

a) kapcsolatot tart az általa mentorált Szakosztály vezetőjével 

b) gyakorolja a Szakosztályvezetői jogköröket és ellátja annak feladatait. 

X.2.  Új Szakosztály létrehozása és megszűntetése 

X.2.1. Szakosztályt a Közgyűlés hozhat létre, illetve szűntethet meg   legalább a jelen lévő 

tagok négyötödének támogatásával elfogadott határozatával.  

X.2.2. Nem lehet olyan Szakosztályt létrehozni, amelynek valamely célja ellentétes a 

Szövetség jelen alapszabályban deklarált céljaival, illetve amelynek célja sértheti 

az egyes tagok, vagy az általuk képviselt zeneipari szereplők jogos érdekeit.   

X.3.  A szakosztályok jogainak gyakorlásával, kötelezettségeinek teljesítésével 

kapcsolatos belső szabályokat, továbbá a szakosztályvezető megválasztására, 

valamint a szakosztályok és a Közgyűlés, az Elnökség, az Elnök, a Társelnök, a 

Főtitkár, illetve a Felőgyelő Bizottság közötti kapcsolattartásra vonatkozó 

szabályokat a Közgyűlés jogosult meghatározni.  
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XI. 

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

 

XI.1.  A Szövetség felügyelőbizottsága a Szövetség gazdálkodását ellenőrzi. Munkájáról 

a Közgyűlésnek számol be.  

 

XI.2.  A felügyelőbizottság véleményezi a költségvetés tervezetét és a gazdálkodásról 

szóló beszámolót. 

 

XI.3.  Rendszeresen vizsgálja a működés jogszerűségét és a határozatokkal való 

összhangját, a pénzgazdálkodás és a számvitel szabályszerűségét, határidőre előírja 

a vizsgálat során feltárt esetleges szabálytalanságok megszüntetését. 

 

XI.4.  A felügyelőbizottság a Szövetség számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, 

pénztárába, bankszámláiba, szerződéseibe betekinthet, a vezető tisztségviselőtől és 

a Szövetség munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. 

 

XI.5.  A felügyelőbizottság három tagját a Közgyűlés választja három évre, elnökét a 

felügyelőbizottság tagjai maguk közül választják. A Felügyelőbizottság tagja csak 

természetes személy lehet. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság 

munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a 

Szövetség ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 

 

XI.6.  A felügyelőbizottság elnöke az elnökség üléseinek állandó meghívottja. A 

felügyelőbizottság elnöke az elnökség ülésein tanácskozási joggal vesz részt. 

 

XI.7.  A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A 

felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen minden tagja jelen van.  

 

XI.8.  A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét 

a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

 

XI.9.  Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőre 

vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a Szövetség 

valamelyik vezető tisztségviselője.  

 

XI.10.  A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A 

felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a 

felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Szövetség vezető 

tisztségviselőjéhez intézi. 

 

XI/A. 

A PÁRTOLÓ TAGOK SZÓSZÓLÓJA 

 

XI/A.1. A Szövetség pártoló tagjai az erre a célra összehívott ülésen a jelenlévők egyszerű 

többségével Szószólót választanak maguk közül.  

 

XI/A.2. A Szószóló választására összehívott ülés akkor határozatképes, ha azon a pártoló 

tagok több mint ötven százaléka jelen van. Az ülés napiredjén kizárólag a Szószóló 

megválasztása szerepel, egyéb kérdésben az ülés határozatot nem hoz.  
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XI/A.3. Az ülést az Elnök hívja össze. A meghívót írásbeli, igazolható módon kell 

megküldeni, amely tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, az ülés helyét, 

időpontját, napirendjét. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül a 

személyes kézbesítés átvételi igazolása, az ajánlott vagy tértivevényes 

küldeményként, továbbá a tag elektronikus levelezési címére történő kézbesítés 

azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön. A meghívókat legalább az ülést 

megelőző 15 nappal el kell küldeni. 

 

XI/A.3. A pártoló tagok Szószólójának feladata, hogy a pártoló tagok véleményét 

megfelelően megjelenítse, közvetítése a Szövetség Elnöksége felé. Ennek 

érdekében a Szószóló az elnökségi ülés állandó meghívottja, az üléseken a Szószóló 

tanácskozási joggal vesz részt.  

 

XII. 

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 

 

XII.1.  A Szövetség jogutóddal megszűnik, ha a Közgyűlés feloszlását, illetve  más 

szövetséggel való egyesülését, más szövetségekké történő szétválását, vagy más 

Szövetséggé való átalakulását kimondja. A Szövetség csak más szövetséggel 

egyesülhet és csak más Szövetségekre válhat szét. 

 

XII.2. A Szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha 

a)  a tagok kimondják megszűnését; 

b)  az arra jogosult szerv megszünteti; 

c)  a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, 

d)  vagy ha a Szövetség megvalósította céljait vagy a Szövetség céljának 

megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; 

 

feltéve mindegyik esetben, hogy a Szövetség vagyoni viszonyainak lezárására 

irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a Szövetséget a 

nyilvántartásból törli. 

 

 XII.3.  A jogutód nélküli megszűnés esetén a Szövetségnek a hitelezők kielégítése után 

fennmaradt vagyona a Szövetség tagjait illeti meg olyan arányban, amilyen 

arányban ők vagy jogelődjük a Szövetség javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek. 

 

 

XIII. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

XIII.1.   A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülési jogról 

szóló 2011. évi CLXXV. tv., valamint az 2013. évi V. tv. a Polgári 

Törvénykönyvről, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az 

irányadók. 

XIII.2. A tagok, és a tisztségviselők kötelezettséget vállalnak arra, hogy az általuk elküldött 

elektronikus küldeményeik hozzáférhetővé válásának visszaigazolását kérik, és a 

nekik címzett elektronikus küldemények hozzáférhetővé válását pedig 

visszaigazolják.  
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XIII.3. Alapítók a jelen alapszabály aláírásával kifejezik egybehangzó 

akaratnyilatkozatukat a Music Hungary Szövetség Egyesület létrehozására. 

 

Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály 

módosítások alapján hatályos tartalomnak. 

 

Kelt Budapesten, 2021. február 12. napján 

 

 Weyer Balázs 

 elnök 

 

Előttem, mint tanú előtt: 

 

Név:        Név: 

 

Lakcím:       Lakcím: 

 

Szig. szám:       Szig. szám: 

 

Aláírás:       Aláírás: 

 

 


