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Művészeti Szakszervezetek Szövetsége
2015. év november hó 23. napján hatályos,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabálya

I/A.
Általános rendelkezések
1. a Szövetség elnevezései:
1.1. a Szövetség neve: Művészeti Szakszervezetek Szövetsége
1.2. a Szövetség rövidített neve: MSZSZ
1.3. a Szövetség angol neve: Association of Arts’ Unions
2. a Szövetség címei:
2.1. székhely: 1033 Budapest, III. kerület Vörösvári út 101. szám.
2.2. web: www.muvesz-vilag.hu
2.3. e-mail: info@mszsz.hu
3. a Szövetség határozatlan időre alakult.
3.1. a Szövetséget a Fővárosi Bíróság az 1989. év október hó 6. napján jogerőre
emelkedett, 0100/Pk.60.472/1989. számú határozatával a 428. sorszám alatt
bejegyezte a bírósági nyilvántartásba.
3.2. a Szövetség jogelődjének ismeri el az 1918. évben létrejött Alkotóművészek
és Tudományos Kutatók Szövetségét, az 1950. évben egyesült Művészeti
Dolgozók Szakszervezetét, és az 1957. évben megalakult Művészeti
Szakszervezetek Szövetségét.
3.3. Az előadóművészi jogoknak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény szerinti közös kezelése vonatkozásában – a korábban a Szövetség
keretében önálló jogi személyiségű szervezeti egységként működő
Előadóművészi Jogvédő Irodának – az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület
a jogutóda.
4. a Szövetség jogállása: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény 4. § (3) bekezdése szerinti szövetség, amely önálló jogi személy.
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5. a Szövetség döntéshozó szerve a Szövetségi Tanács.
5.1. a Szövetség ügyvezetését a vezető tisztségviselő (a továbbiakban:
ügyvezetés) látja el. A Szövetség vezető tisztségviselője és törvényes
képviselője az elnök, aki képviseleti jogát önállóan gyakorolja.
6. a Szövetség tagszervezeteinek (tagjainak) fölsorolását és adatait jelen
alapszabály 1.sz. Melléklete szerinti a tagjegyzék tartalmazza.
6.1. a küldöttek és a tisztségviselők választásának módja:
A tagszervezetek jelen alapszabály és saját alapszabályuk szerint választanak
küldötteket.
A tagszervezetek által megválasztott küldöttek a Kongresszuson választják meg
a küldöttek közül a Szövetségi Tanács tagjait. A Kongresszust a Szövetségi
Tanács legalább öt évenként hívja össze.
A Szövetségi Tanács - figyelemmel a Kongresszus ajánlására – választja meg a
Szövetség elnökét, a felügyelő bizottság tagjait.
A Szövetségi Tanács tagjainak, a választott tisztségviselők és tagszervezet
küldötteinek mandátuma a megválasztásuktól számított öt évig tart.
7. a Szövetség alapító tagja a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának
(SZEF).
8. a Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.
9. a Szövetség alaptevékenysége, jellege (besorolása): országos munkavállalói,
szakmai érdekképviselet.
Az alaptevékenység statisztikai meghatározása:
TEAOR’ 08 94.12 Szakmai érdekképviselet
TEAOR’ 08 94.20 Szakszervezeti tevékenység
TEAOR’ 08 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.
10. A Szövetség működési területe: Magyarország.
11.
A Szövetség tevékenységét a széles nyilvánosság előtt végzi. A
tagszervezetekre vonatkozó adatok – a képviselő és a tagok személyére
vonatkozó adatok valamint a taglétszám kivételével –nyilvánosak.
12. A Szövetség döntéshozó szerve határozatában a döntés hatálybalépése
időpontját és a kihirdetés módját is meg kell határozni. A kihirdetés a
Kongresszus és a Szövetségi Tanács határozatai esetében jelen alapszabály
rendelkezése szerint történik.
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I/B. A SZÖVETSÉG MEGHATÁROZÁSA
1. A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége a művészek és művészeti dolgozók
közös érdekérvényesítésére szövetkezett szakszervezeteinek és közös jogkezelő
egyesületeinek szövetsége.
2. A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége az Alaptörvény által biztosított
egyesülési jog alapján képviseli a művészek és a művészeti dolgozók
szervezeteit.
3. A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége a tagszervezeteinek - a művészeti
szakszervezeteknek, valamint az előadóművészek közös jogkezelő
egyesületének - az önállóság és az önkéntesség, a szolidaritás és a demokrácia,
az önkormányzatiság és a nyitott működés alapelveire épülő alkotmányos
szervezete.
4. A Szövetség tagszervezetei egyenjogúak, létesítő okirataik által
meghatározottan önállóak, véleménynyilvánítási és akciószabadsággal
rendelkeznek.
5. A Szövetség alapja a szolidaritás, a művészek és művészeti dolgozók közös
érdeke, a tagszervezetek kölcsönös segítőkészsége és segítségnyújtása, a közös
álláspontok
megegyezés
útján
történő
kialakításának
szándéka.
6. A tagszervezetek álláspontját a szövetségi szervek és tisztségviselők
kötelesek képviselni minden érdekegyeztető fórumon és minden döntéshozó
előtt. A közös álláspontot kifejező szövetségi határozat, állásfoglalás
konszenzussal (egyhangú döntéssel) vagy többségi döntéssel születik. A
tagszervezetek által megválasztott küldötteknek minden esetben konszenzussal
történő döntésre kell törekedni. A többségi döntéssel hozott határozat – ide nem
értve a szövetség működésével, alapszabályával, vagyongazdálkodásával és
megszűnésével összefüggő döntéseket - csak azokra a tagszervezetekre nézve
kötelező, amelyek küldöttei ehhez szavazatukkal hozzájárultak. A kisebbségre
nézve a többségi döntés nem kötelező. Joga van különvéleményt fönntartani, s
álláspontját az önálló képviseleti joga alapján különállóan képviselni.
7. A Szövetség szolidáris a magyar munkavállalók munkához, szociális
biztonságához, kielégítő életminőséghez, megfelelő munkakörülményhez és a
művelődéshez
fűződő
érdekeinek
védelméért
folytatott
harcával.
8. A Szövetség - a tagszervezetek többségi döntésével - csatlakozhat más
szövetséghez. A Szövetség tagszervezetei – a szövetségi tagságuk
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megtartásával, egymástól függetlenül - szövetkezhetnek egyéb (szakmai és
rétegképviseleti) szervezetekkel.
II. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGE
A Szövetség célja - a tagszervezetek munkáját elősegítendő - olyan szervezeti
egység és erő létrehozása, amellyel összehangolható és eséllyel óvható meg,
illetve érvényesíthető a művészek és művészeti dolgozók gazdasági, szociális és
kulturális érdeke. A Szövetség ezt elsősorban a tagszervezetek képviseletével,
kapcsolataik és szolidaritásuk erősítésével, tevékenységük koordinálásával,
megfelelő szolgáltatások nyújtásával, és a sajtónyilvánosság szervezésével éri el.
1. Szövetség a tagság érdekében
A Szövetség fő feladata, hogy megtegyen mindent a tagszervezetek tagságának
szociális biztonságáért, foglalkoztatásáért, a szerzői és az előadóművészi
jogaiért, az élet- és munkakörülményeinek javításáért. A Szövetség mindezek
érdekében föllép a kortárs művészetek, a művészet-oktatás, a kulturálisművészeti alkotáshoz, a publikáláshoz fűződő erkölcsi és anyagi érdekek
védelméért, valamint azért, hogy a művek, az alkotások, az előadások eljussanak
a legszélesebb rétegekhez.
A Szövetség síkraszáll a szakszervezeti, valamint a szerzői és az előadóművészi
jogok gyakorlásának biztosításáért, új jogok megszerzéséért, a szakmai-ágazati
érdekegyeztetés intézményesítéséért, a kulturális igazgatás társadalmi
ellenőrzéséért.
A Szövetség a tagszervezeteket ért jogsérelem esetén segítséget nyújt azok
érdekvédelméhez. A Szövetség biztosítja a tagszervezetek tagjainak és a
tisztségviselőinek bírói úton érvényesíthető munkajogi védelmét, jogsegélyét.
A Szövetség segítséget nyújt a tagszervezeteknek a tagság kulturális, szociális,
az egészséges élethez való igényeinek kielégítéséhez, valamint az üdültetési,
sportolási és szórakozási lehetőségek bővítéséhez.
2.
A Szövetség
érdekképviseletéért

a

művészek

és

művészeti

dolgozók

általános

A Szövetség - a tagszervezeteivel együttműködve - felelősséget érez a
művészeti terület minden művészének és művészeti dolgozójának általános
érdekképviseletéért, az alkotó- és előadóművészi munka, valamint a
művészetoktatás feltételeinek megteremtéséért, illetve javításáért, a kreatív
munka megkülönböztetett elismeréséért, a munkabérek és honoráriumok
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mértékének emeléséért.
Síkraszáll a szociális, a társadalombiztosítási és a munkajog, a szerzői és az
előadóművészi jogok fejlesztéséért. Kezdeményezi és közbenjár, hogy minden
munkaszervezetben, kollektív szerződésben rendezzék az ott dolgozók
foglakoztatásával összefüggő kérdéseket, szorgalmazza a szakmai, szükség
esetén az ágazati kollektív szerződések létrejöttét. Közbenjár, hogy társadalmi
súlyuknak megfelelően erkölcsi és anyagi elismerésben részesüljenek munkájuk
után az alkotó- és előadóművészek, valamint más művészeti dolgozók.
3. A Szövetség az előadóművészek jogainak érvényesítéséért, védelméért és
képviseletéért
4. Szövetség a nemzetközi szolidaritás érdekében
A Szövetség - a tagszervezetek megbízása alapján - nemzetközi tevékenységet
folytat, kétoldalú kapcsolatokat tart fenn, nemzetközi szakmai és szakszervezeti
szövetségek tagja, hogy erősítse a művészeti területen dolgozók szolidaritását,
megkönnyítse szakmai, munkavállalói, szerzői és emberi jogi problémák
megoldását, az államközi szerződések korszerűsítését, létrehozását. A Szövetség
támogatja a tagszervezetek nemzetközi kapcsolatainak kiépítését, és a
tagszervezeteknek azok munkájában való részvételét.
III. A SZÖVETSÉG TAGSZERVEZETEI
1. A Szövetség tagja
a) az a művészeti szakszervezet, valamint
b) az az egyesület, amely alapszabálya szerint megfelel a szerzői jogról szóló
törvény szerinti közös jogkezelő szervezetre meghatározott feltételeknek, és
amely kinyilvánította elhatározását, hogy közösséget vállal a Szövetség többi
tagjával, elfogadja a Szövetség alapszabályát és közös programját, tagsági díjat
fizet a Szövetség fenntartásához.
1.2. A Szövetségbe ezekkel a feltételekkel további, bírósági nyilvántartásba
felvett
a) művészeket országos hatókörben képviselő művészeti szakszervezetek,
valamint
b) a művészek jogait és érdekeit képviselő közös jogkezelő egyesületek
is beléphetnek. A nyilatkozathoz csatolni kell a szervezet bejegyzését igazoló —
három hónapnál nem régebbi — bírósági kivonatot.
A Szövetség tagja természetes személy nem lehet.
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1.3. A felvételről – az írásban benyújtott kérelem alapján - a Szövetségi Tanács
a soron következő ülésén dönt. A tagfelvételi kérelmet a Szövetségi Tanács
indokolás nélkül is elutasíthatja.
2. A Szövetségi tagság megszűnik:
2.1. a tagszervezet kilépésével.
A kilépési szándékot legalább három hónappal korábban írásban kell bejelenteni
a Szövetség elnökének. A kilépő szervezetet erre az időre is tagdíj-fizetési
kötelezettség terheli.
Kilépés esetén a Szövetség és a kilépő tagszervezet elszámolnak egymással a
tagsági és más jogviszonyból folyó, kölcsönös követelésekkel és tartozásokkal,
aminek eredményeképpen a kilépő tagszervezet mentesül a tagszervezeti
kötelezettségek és az anyagi felelősség alól.
2.2. a tagszervezet megszűnésével.
2.3. a Szövetségi tagság megszüntetésével:
2.3.1. a tagszervezet törlésével a fél évnél hosszabb tagdíj-fizetési hátralék
esetén, előzetes eljárást követően, a tagsági jogviszony Szövetség általi
felmondásával
A Szövetségi Tanács az ügyvezetés (a Szövetség elnöke) írásbeli
kezdeményezésére írásban felmondja a tagszervezet tagsági viszonyát, ha az a
tagdíjat a Szövetség elnökének az esedékességet követő két negyedév eltelte
utáni írásbeli, a jogkövetkezményekre való kifejezett felhívást is tartalmazó
felszólítása ellenére, az abban megjelölt, harminc napnál nem rövidebb
határidőn belül nem fizette meg
2.3.2. a tagszervezet kizárásával.
Kizárást a tagszervezet alapszabály-ellenes működése esetén lehet
kezdeményezni.
Bármely tagszervezet, a Szövetségi Tanács, az elnök vagy a Felügyelőbizottság
írásbeli kezdeményezésére kizárhatja azt a tagszervezetet, amely jogszabályt, az
alapszabályt, vagy a döntéshozó szerv határozatát súlyosan vagy ismételten sértő
tevékenységet fejtett ki.
A kizárásról, illetve felmondásról való döntés előtt lehetőséget kell adni az
érintett tagszervezetnek, hogy védekezését a döntésre jogosult Szövetségi
Tanács ülésén előadhassa.
A tagszervezet kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással
kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló
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tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást. A kizáró határozatot a tagszervezettel közölni kell.
A tagszervezet a döntés kézhezvételéről számított harminc napon belül beérkező
írásbeli fellebbezésében kérheti, hogy a kizárása, illetve felmondása tárgyában a
döntést hozó szerv ismételt vizsgálat alapján hozzon újabb döntést. A
fellebbezést a Szövetség elnökéhez írásban kell benyújtani. Ha a felmondási
eljárás során a tagszervezet a fellebbezés benyújtásáig a tagdíjtartozását
hiánytalanul megfizeti, a Szövetségi Tanács a tagszervezet felmondását mellőzi.
3. A Szövetség megszűnik, ha a tagszervezetei így határoznak, vagy a szövetségi
tagok száma egy szervezetre apad. A Szövetség megszűnése esetén annak
vagyona a tagszervezet jogutód(ok)ra száll.
4. (Hatályon kívül helyezve)
5. A Szövetség tagszervezeteit egyenlő jogok illetik meg és egyenlő
kötelezettségek terhelik. A szavazati jogot a tagszervezet választott
tisztségviselője vagy törvényes képviselője útján gyakorolja.
5.1. A Szövetség tagszervezeteinek jogai
a) a Szövetség Kongresszusába szavazati jogú küldöttek választása,
b) tisztségviselői jelölt állítás, tisztségviselő jelölése,
c) a döntéshozó testületben azonos arányú, legalább 3 fős képviselet,
d) a Szövetség tisztségviselőinek, testületeinek címzett kérdések, javaslatok
megfogalmazása, tájékoztatás kérése a szövetség bármely tevékenységéről,
e) érdekvédelmi eljárások kezdeményezése, azokhoz a Szövetség támogatásának
vagy képviseletének igénylése,
f) a Szövetség szolgáltatásainak igénybe vétele,
g) a Szövetség tevékenységében részt venni,
h) az éves költségvetésben meghatározott műkődési és cél szerinti támogatás
igénybe vétele.
6. A Szövetség tagszervezeteinek kötelezettségei:
a) az Alapszabály rendelkezéseinek betartása,
b) a Szövetség eredményes működésének elősegítése, jóhírnevének erősítése,
c) részvétel a Szövetség testületeinek munkájában,
d) részvétel mindazon tevékenységben, amelyben a közreműködést elvállalták,
e) a szövetségi tagdíj igazolt taglétszám szerinti rendszeres fizetése,
f) a tagszervezet nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a
Szövetség tevékenységét
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IV. A SZÖVETSÉGI KONGRESSZUS
1. A Kongresszus a tagszervezetek szerves egységének megszemélyesítője, a
tagszervezetek közös stratégiáját kialakító és meghatározó politikai fórum.
2. A Szövetség Kongresszusa a tagszervezetek küldötteiből áll.
A küldöttek választásának módja
2.1. A tagszervezetek küldötteinek száma tagszervezetenként legalább 1 (egy)
fő. Amennyiben a tagok száma a tagszervezetnél az 50 (ötven) főt meghaladja,
akkor 2 (kettő) fő, ha 100 (száz) főt meghaladja 3 (három) fő, ha 200 (kettőszáz)
főt meghaladja 4 (négy) fő és ennél magasabb létszám esetében minden további
400 (négyszáz) fő után további 1 (egy) fő a küldöttek száma. A tagszervezet a
küldöttválasztást követő 15 (tizenöt) napon belül megküldi a Szövetség
ügyvezetésének a megválasztott küldöttek névsorát elérhetőségüket, e-mail
címűket, és a mandátumukat igazoló választási jegyzőkönyv hiteles másolatát.
2.2. A tagszervezetek által megválasztott küldöttek mandátuma a
Kongresszustól számított öt évig tart.
A Szövetség Kongresszusán a Szövetségi Tanács tagjai tanácskozási joggal
vesznek részt, amennyiben nem választott küldöttek. Ugyancsak tanácskozási
joggal vesznek részt a Szövetségi Tanács által meghívott személyek.
2.1. A Kongresszus napirendje
A Kongresszus napirendjére – figyelemmel az alapszabály vonatkozó
rendelkezéseire is – a Szövetségi Tanács tesz javaslatot.
A Kongresszus köteles napirendjére venni a következő pontokat:
a) a Szövetségi Tanács 28 (huszonnyolc) küldött tagjának megválasztása,
b) ajánlás a Szövetség elnöke személyére, a Felügyelőbizottság tagjainak
személyére,
c) tájékoztató az előző Kongresszus óta végzett tevékenységről, javaslat a
következő Kongresszusig végzendő tevékenység fő céljairól.
A Kongresszus az a)-b) pont tekintetében határozatot hoz, a c) pont szerinti
tájékoztató és célkitűzés elfogadásáról szavaz. A b) pontra vonatkozó ajánlása
nem köti a tisztségviselőket választó Szövetségi Tanács tagjait.
3. A Szövetség Kongresszusát a Szövetségi Tanács hívja össze, legalább
ötévente. Amennyiben a körülmények azt megkövetelik, a Szövetségi Tanács

9

rendkívüli Kongresszust hívhat össze. A Kongresszust össze kell hívni, ha azt a
tagszervezetek egyharmada kéri.
3.1. A Kongresszus időpontját, helyét a Szövetségi Tanács határozza meg.
A Kongresszust a Szövetségi Tanács hívja össze legalább 15 (tizenöt) nappal a
kitűzött időpont előtt, a hely, az időpont és a napirendi javaslat közlésével.
Az írásos meghívóban ismertetni kell a küldöttel azt, hogy a szavazati joga
gyakorlásának feltétele, hogy a Kongresszus megkezdéséig igazolja a
mandátumát.
A Kongresszus meghívóját elektronikusan, a Kongresszus tagja által megjelölt
e-mail címre, vagy ennek hiányában postai küldeményként kell kiküldeni.
3.2. A Kongresszus összehívását úgy kell meghirdetni, hogy a
tagszervezeteknek módjuk legyen állást foglalni a Kongresszus napirendjén
szereplő kérdésekről és javaslataik, észrevételeik még felvehetők legyenek a
beterjesztendő
dokumentumokba.
4. A Kongresszus határozatképes, ha a tagszervezetek legalább egy küldöttje, és
a küldöttek 50 %-a plusz 1 fő jelen van. A határozatképtelen Kongresszus által
hozott határozat nem érvényes. A Kongresszust határozatképtelenség esetén újra
össze kell hívni, az eredeti napirenddel, legkésőbb 30 napon belül. Az azonos
napirenddel megismételt Kongresszus a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes, feltéve, hogy erről a testület tagjai tájékoztatva lettek.
4.1. A Kongresszus tisztségviselői és jegyzőkönyvvezetése
4.1.2. A Kongresszus tisztségviselői: a levezető elnök, a mandátumvizsgáló,
szavazatszámláló és jelölő bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv
hitelesítő. A Kongresszus tisztségviselőire a Szövetségi Tanács tesz javaslatot.
- a levezető elnök a Szövetségi Tanács soros elnöke,
- a mandátum-vizsgálóbizottság a küldöttek mandátumának érvényességét, a
szavazatszámláló-bizottság a nyílt és titkos szavazás eredményeit állapítja meg,
- a jelölő bizottság javaslatot tesz a Szövetségi Tanács huszonnyolc küldött
tagjára, és ajánlásokat terjeszt elő a Szövetség elnökének és a
Felügyelőbizottság tagjai személyére.
- a jegyzőkönyv vezetése hangfelvétellel történik, amelynek alapján a
jegyzőkönyvvezető rövidített jegyzőkönyvet készít.
4.1.3. A jegyzőkönyv tartalmazza:
- a Kongresszus megtartásának helyét, időpontját, a levezető elnök, a
jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott
küldöttek, továbbá a meghívott személyek nevét;
- a Kongresszus határozatképességének megállapításához szükséges adatokat;
- a Kongresszus napirendjének megállapítását;
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- a hozzászólásokat, a Kongresszus által meghozott határozatokat, döntéseket és
azok hatályát, illetőleg a szavazás eredményére vonatkozó adatokat, amiből az
érdemi döntést támogatók, és ellenzők számaránya megállapítható;
- a Kongresszus által elutasított javaslatokat, az ezekre vonatkozó szavazás
eredményét;
- azokat a nyilatkozatokat, amelyeknek a jegyzőkönyvbe vételét kérték.
A Kongresszusról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, amelyet a
jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő hitelesít. A mandátumvizsgáló
bizottság által vezetett jelenléti ív külön-külön tartalmazza a szavazati joggal
rendelkező és ilyen joggal nem rendelkező nevét, lakcímét és a hitelesítő
aláírását.
Bármely küldött betekinthet a Kongresszus jegyzőkönyvébe és saját költségére
kérheti az a jegyzőkönyv kivonatának vagy másolatának a kiadását.
5. (Hatályon kívül helyezve)
6. A Kongresszus működése, határozatképessége, döntései
6.1. A Kongresszust a Szövetségi Tanács soros elnöke nyitja meg. A levezető
elnök vezeti a tanácskozást, ad szót, elrendeli a szavazást és kihirdeti a
meghozott határozatot. A levezető elnök ismerteti a Szövetségi Tanács javaslatát
a mandátumvizsgáló– és szavazatszámláló, illetve a jelölő bizottság személyi
összetételére, valamint javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőjének, hitelesítőjének
személyére. A levezető elnök állapítja meg a Kongresszus összehívásának
szabályszerűségét és határozatképességét.
6.2. A Kongresszus döntései
6.2.1. A Kongresszus a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A
Kongresszus tagjának joga, hogy a Kongresszuson napirendre vett ügyekkel
összefüggésben indítványt tegyen és szavazzon. Minden tagnak egy szavazata
van. A tag a szavazati jogát személyesen, a Kongresszus helyiségében
gyakorolhatja.
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) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek
nem tagja vagy alapítója;
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e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
6.2.3. A Kongresszus ülései nem nyilvánosak.
6.2.4. A Kongresszus határozatait nyílt szavazással hozza, de bármely jelen lévő
szavazati jogú küldött indítványozhat titkos szavazást, amelyről a Kongresszus
vita nélkül dönt.
6.2.5. A Kongresszuson a Szövetségi Tanács tagjainak megválasztásakor a
jelölés nyílt, a választás titkos. A jelölő lista akkor érvényes, ha azon minden
tagszervezetnek van jelölve küldöttje. A Szövetségi Tanács tagjainak
megválasztása akkor érvényes, ha a megválasztott tagok között minden
tagszervezetnek van legalább 3-3 küldöttje. Amennyiben ilyen ok miatt a
szavazás érvénytelen, akkor azt meg kell ismételni. Megválasztottnak azt a
személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte.
Amennyiben a jelöltek közül nem kapják meg az érvényes szavazatok több mint
felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy
között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb
szavazatot kapott személy lesz.
A választási eredmény a döntéssel egy időben lép hatályba.
A tisztségviselőkre vonatkozó személyi ajánlások kérdéseiben a szavazás nyílt.
A szavazás eredményéről a Szövetségi Tanácsot a levezető elnök tájékoztatja.
6.2.6. A Kongresszus törvénysértő határozatát a Szövetség bármely tagja — a
tudomására jutástól számított 30 napon belül — a bíróság előtt megtámadhatja.
A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja.
6.2.7. A Kongresszuson hozott határozatról - 3 napon belül – a tagszervezeteket
tájékoztatni kell és a határozatot a hatálybalépésről szóló döntéssel együttesen a
Szövetség honlapján ki kell hirdetni.
7. A Kongresszus a küldöttek többségi szavazata alapján dönt:
a./ a Kongresszus napirendjéről és ügyrendjéről,
b./ (Hatályon kívül helyezve)
c./ a Szövetségi tanács beszámolójának elfogadásáról.
8. A Kongresszus titkos szavazással, a tagszervezetek és a küldöttek egyszerű
többségével választja meg a Szövetségi Tanács huszonnyolc tagját és tesz
ajánlást a Szövetségi Tanácsnak az elnök és a felügyelő bizottság tagjainak
személyére. A választási eredményről szóló határozat a döntéssel egy időben lép
hatályba.
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9. (Hatályon kívül helyezve)
V. A SZÖVETSÉGI TANÁCS
1. A Szövetség döntéshozó szerve a Szövetségi Tanács. A Szövetségi Tanács
tagjai: a Szövetség elnöke hivatalból és a Kongresszus által megválasztott,
tagszervezetenként legalább 3-3, összesen legfeljebb 28 (huszonnyolc) küldött.
A Szövetségi Tanács a tagszervezetek érdekegyeztető, a közös érdekek
érvényesítését
összehangoló
testület
2. A Szövetségi Tanács összehívása és lebonyolítása
2.1. A Szövetségi Tanács összehívása
2.1.1. A Szövetség döntéshozó szervét, a Szövetségi Tanácsot szükség szerint, de
legalább évenként kétszer össze kell hívni.
2.1.2. A Szövetségi Tanácsot össze kell hívni:
 ha ezt a Szövetségi Tanács tagjainak legalább húsz százaléka, vagy ha
azt
 legalább kettő tagszervezet együttesen írásban a napirend
megjelölésével kéri, vagy
– ha a Szövetség ügyvezetése rendkívüli Szövetségi Tanács összehívását
tartja szükségesnek, továbbá
 ha a bíróság a Szövetségi Tanács összehívását elrendeli, vagy az
ügyészség erre fölhív, valamint
 a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat
esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
 Az a)-c) pont alapján összehívott Szövetségi Tanácson a küldöttek
kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése
érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről
dönteni.
2.2. A Szövetségi Tanácsot az ügyvezetés hívja össze írásban 15 (tizenöt) nappal
a kitűzött időpont előtt, a meghívóban a Szövetség nevének, székhelyének
feltüntetésével, a helyszín, az időpont és a napirendi javaslat közlésével. A
Szövetségi Tanács ülését a székhelyen tartja, de ettől az ügyvezetés eltérhet,
amit a meghívóban egyértelműen fel kell tüntetni.
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Az írásos meghívóban ismertetni kell a küldöttel azt, hogy a szavazati joga
gyakorlásának feltétele, hogy a Kongresszust követően, a Szövetségi Tanács
megkezdéséig igazolja a mandátumát.
A Szövetségi Tanács meghívóját igazolhatóan módon elektronikusan, a
Kongresszus tagja által megjelölt e-mail címre, vagy ennek hiányában ajánlott
postai küldeményként kell kiküldeni.
2.2.1. Ha a Szövetségi Tanács ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést
akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van,
és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
2.2.2. A Szövetségi Tanács ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő
kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen
van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag
hozzájárul.
2.3. A Szövetségi Tanács napirendje
2.3.1. A Szövetségi Tanács napirendjének általános szabályai
A Szövetségi Tanács napirendjére – figyelemmel az alapszabály vonatkozó
rendelkezéseire is – az ügyvezetés tesz javaslatot.
A Szövetségi Tanács tagjainak legalább tíz százalékának írásbeli indítványára
bármely ügyet a Szövetségi Tanács napirendjére kell venni. Az indítványt
legkésőbb a Szövetségi Tanács megtartását 8 nappal megelőzően kell benyújtani
az ügyvezetésnek. Az így kiegészített napirendet a Szövetségi Tanács időpontját
legalább 3 nappal megelőzően meg kell küldeni.
A Szövetségi Tanács köteles napirendjére venni:
 a bíróság által elrendelt, vagy az ügyészség által annak megtárgyalására
felhívó kérdést,
 2.1.2. pontban megjelölt napirendi javaslatokat, és
 a visszahívási kezdeményezést.
A kiküldött (kiegészített) napirenden nem szereplő ügyben a Szövetségi Tanács
nem hozhat döntést.
2.3.2. A napirend kiegészítése
A Szövetségi Tanács megtartását 8 nappal megelőzően, rendkívüli esetben a
napirendi vita során a Szövetségi Tanács tagjai az összehívó ügyvezetéstől a
napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a Szövetségi Tanácsot összehívó elnök
jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem
dönt, vagy azt elutasítja, a Szövetségi Tanács a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában.
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2.3.3. A Szövetségi Tanács tisztségviselői és jegyzőkönyvvezetése
2.3.3.1. A Szövetségi Tanács tisztségviselői: a levezető elnök, a legalább háromhárom tagú mandátumvizsgáló, szavazatszámláló és jelölő bizottság, továbbá a
jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők.
 A levezető elnök a Szövetségi Tanács soros elnöke, akadályoztatása
esetén a levezető elnököt a Szövetségi Tanács nyílt, egyszerű többségi
szavazással választja meg.
 A mandátumvizsgáló, szavazatszámláló és jelölő bizottságot, a
jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv két hitelesítőjét a Szövetségi Tanács
nyílt, egyszerű többségi szavazással választja meg.

A mandátumvizsgáló, szavazatszámláló és jelölő bizottság választása
azon a Szövetségi Tanács ülésen szükséges, amikor választás szerepel
napirenden. Ilyenkor a mandátum-vizsgálóbizottság a küldöttek
mandátumának érvényességét, a szavazatszámláló-bizottság a nyílt és
titkos szavazás eredményeit állapítja meg, a jelölő bizottság javaslatot tesz
a Szövetség elnökének, Felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak,
továbbá könyvvizsgálójának személyére.
 Amennyiben választás nem szerepel a napirenden, a határozati
javaslatokról történő szavazás nyílt, egyszerű többség esetében elfogadott
eredményét a levezető elnök állapítja meg.
 Titkos szavazás elrendelése esetében a Szövetségi Tanács nyílt, egyszerű
többségi szavazással három tagú szavazatszámláló bizottságot választ.
 A jegyzőkönyv vezetése hangfelvétellel történik, amelynek alapján a
jegyzőkönyvvezető írásos jegyzőkönyvet készít.
2.3.3.2. A jegyzőkönyv tartalmazza:
- a Szövetségi Tanács megtartásának helyét, időpontját, a levezető elnök, a
jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott
küldöttek, továbbá a meghívott személyek nevét;
- a Szövetségi Tanács határozatképességének megállapításához szükséges
adatokat, a jelenléti ívet;
- a Szövetségi Tanács napirendjének megállapítását, illetőleg azoknak az
ügyeknek a számbavételét, amelyeket az erre vonatkozó indítvány ellenére nem
vettek napirendre;
- a hozzászólásokat, a Szövetségi Tanács által meghozott határozatokat,
döntéseket és azok hatályát, illetőleg
- a határozathozatal esetében a határozatképességet, a szavazás módját, a
szavazás eredményére vonatkozó adatokat, amiből az érdemi döntést támogatók,
és ellenzők számaránya megállapítható;
- a Szövetségi Tanács által elutasított javaslatokat, az ezekre vonatkozó szavazás
eredményét;
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- azokat a nyilatkozatokat, amelyeknek a jegyzőkönyvbe vételét kérték.
A Szövetségi Tanács üléséről jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, amelyet a
jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő hitelesít.
Bármely küldött betekinthet a Szövetségi Tanács jegyzőkönyvébe és kérheti a
jegyzőkönyv kivonatának vagy másolatának a kiadását.
2.4. A Szövetségi Tanács működése, határozatképessége, döntései
2.4.1. A Szövetségi Tanács ülését a Szövetségi Tanács soros elnöke nyitja meg.
A levezető elnök vezeti a tanácskozást, ad szót, elrendeli a szavazást és kihirdeti
a meghozott határozatot. A levezető elnök tesz javaslatot a jegyzőkönyv
vezetőjének,
hitelesítőjének,
valamint
a
mandátumvizsgáló–
és
szavazatszámláló, illetve a jelölő bizottság személyi összetételére. A levezető
elnök állapítja meg a Szövetségi Tanács összehívásának szabályszerűségét és
határozatképességét.
2.4.2. A Szövetségi Tanács határozatképessége
2.4.2.1. A Szövetségi Tanács határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak
több mint a fele jelen van. A határozatképtelen Szövetségi Tanács által hozott
határozat nem érvényes.
2.4.2.2. A megismételt Szövetségi Tanács a meghívóban közölt, eredeti
napirendi pontok körében, a megjelent jelenlevők számára tekintet nélkül
határozatképes, feltéve, hogy erről a testület tagjai tájékoztatva lettek.
2.4.2.3. A Szövetségi Tanácson tanácskozási joggal vesz részt a küldött
mandátummal nem rendelkező felügyelőbizottsági tag, és a könyvvizsgáló,
továbbá az elnök által az egyes napirendi pontok tárgyalásához meghívott
személy. A Szövetségi Tanács határozza meg az állandó meghívottak körét,
egyrészt tiszteletbeli minőségben a volt Szövetségi tisztségviselők köréből,
másrészt a szakmai együttműködést elősegítő szervezetek képviselői
meghívásával.
2.5. A Szövetségi Tanács döntései
2.5.1. A Szövetségi Tanács a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A
Szövetségi Tanács tagjának joga, hogy a Szövetségi Tanácson napirendre vett
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ügyekkel összefüggésben indítványt tegyen és szavazzon. Minden tagnak egy
szavazata van. A tag a szavazati jogát személyesen, a Szövetségi Tanács
helyiségében gyakorolhatja.
A Szövetség alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok négyötödös
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló
Szövetségi Tanács döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok négyötödös
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
2.5.2. A Szövetségi Tanács ülései nyilvánosak. A küldöttek szótöbbséggel hozott
határozattal kizárhatják a nyilvánosságot (zárt ülés), ha valamely jelenlevő jogos
magánérdekének védelme vagy a közérdek ezt szükségessé teszi. A Szövetség
tagszervezetének tagja – amennyiben részvételi szándékát, a Szövetségi Tanács
ülését megelőzően írásban jelzi a elnöknek, nyílt ülésen jogosult a Szövetségi
Tanácson részt venni, a Szövetségi Tanács rendjének megfelelően felszólalni,
kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
2.5.3. A Szövetségi Tanács határozatait nyílt szavazással hozza, de bármely jelen
lévő szavazati jogú küldött indítványozhat titkos szavazást, amelyről a
Szövetségi Tanács vita nélkül dönt.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi
személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek
nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
2.5.4. A Szövetségi Tanácson a személyi kérdésekben a jelölés nyílt, a választás
titkos. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes
szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül nem
kapják meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre
jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani.
A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
2.5.5. A Szövetségi Tanács határozatában annak hatálybalépése időpontját is
meg kell határozni. A választási eredmény a döntéssel egy időben lép hatályba.
A vezető tisztségviselő elnök választásáról szóló döntés – amennyiben az
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személyi változást tartalmaz – hatályba lépéséről külön kell határozni, de a
döntéstől számított legkésőbb hatvan napon belül hatályba lép.
A Szövetségi Tanácson hozott határozatok kihirdetésének módja: a Szövetségi
Tanácsot követő 3 napon belül közvetlenül írásban tájékoztatni kell a
tagszervezeteket és a határozatot a Szövetség honlapján kell kihirdetni.
2.5.6. A Szövetségi Tanács ülés tartása nélkül, írásban, elektronikus úton is
határozhat. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 8 kivételes esetben 3
napi határidő tűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat
írásban adják meg, a szavazólapként is szolgáló határozattervezetnek aláírásával.
Amennyiben a szavazás elektronikus úton is történik, a tag aláírását helyettesíti
az, ha a szavazata arról - az általa megadott – e-mail címről érkezik vissza,
ahová a javaslatot megküldték.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során is irányadóak ezen alapszabálynak a
tagok szavazati jogának számítására, gyakorlására és a határozattervezet
elfogadásához megkívánt szavazatarányra vonatkozó rendelkezései. A
Szövetségi Tanács tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot az utolsó
szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni.
2.5.7. A Szövetségi Tanács törvénysértő határozatát a Szövetség bármely tagja
— a tudomására jutástól számított 30 napon belül — a bíróság előtt
megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja.
2.6. A Szövetségi Tanács hatásköre
2.6.1. A Szövetségi Tanács kizárólagos, jogszabályon alapuló hatásköre
a) az alapszabály módosítása;
b) a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő elnök megválasztása, visszahívása és díjazásának,
vagy
amennyiben
munkaviszonyban
foglalkoztatják,
munkabérének
megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő felett a létesítés és megszüntetés munkáltatói jogainak
gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a Szövetséggel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok
vagy más Szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről
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való döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése.
A Szövetségi Tanács a zárt ülésen tárgyalja az a), c), d), e), h, i) és j) pontokat.
3/B.2.6.2. A Szövetségi Tanács további feladat - és hatásköre
A Szövetségi Tanács hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés elbírálása, amely
a Szövetség szervezetét és működését alapvetően meghatározza. A Szövetségi
Tanács hatáskörébe tartoznak:
- könyvvizsgálója jelentésének elfogadása,
- a Szövetség feladatait megállapító határozatok elfogadása,
- Szövetségi Tanácshoz intézett jogorvoslati kérelmek elfogadása, vagy
elutasítása,
- a Szövetség általános képviselete, ideértve a nemzetközi kapcsolatokat is,
- a Szövetség jogainak gyakorlása országos kérdésekben, jogszabályalkotásban,
- kollektív szerződést kötése,
- döntés országos szintű sztrájk kezdeményezéséről, illetőleg ilyenben való
részvételről,
A Szövetségi Tanács gyakorolja a munkáltatók szervezeteivel és az ágazat más
döntéshozóival szemben a Szövetség
= a tájékoztatáshoz,
= a konzultációhoz és
= a kollektív tárgyaláshoz való jogát,
= a véleményezési,
= a javaslattételi,
= az együttműködési és
= a kifogás jogát.
A Szövetségi Tanács állást foglal, véleményt nyilvánít a Szövetséget érintő
alapvető kérdésekben.
A Szövetségi Tanács kezdeményezi a Szövetségi tisztségviselők kitüntetését,
jutalmazását, továbbá javaslatokat tesz állami, művészeti kitüntetésekre.
3. A Szövetségi Tanács megbízatása a megválasztásától számított öt évig tart.
4. A Szövetségi Tanács a munkáját ezen alapszabályban rögzített
szakszervezeti célok és alaptevékenység jegyében, a tagszervezetek konkrét
megbízatásai, valamint a jogszabályokban előirt jogok és kötelezettségek
alapján végzi.
5. A Szövetségi Tanács egyebekben
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a./ dönt a tagfelvételről, bejegyzi az új tagszervezeteket, törli a kilépetteket és a
megszűnteket,
b./dönt a szövetségi tagsági díj alapjáról és mértékéről, továbbá dönt az éves
szövetségi költségvetésről, a beszámolóról és a közhasznúsági jelentésről, kezeli
a Szövetség vagyonát,
c./ titkos szavazással, egyszerű többségével könyvvizsgálót választ, határozott
időre, de legfeljebb öt évre. A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem
lehet rövidebb, mint azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára
megválasztották.
d./munkája megkönnyítésére tanácsadó testületeket és alkalmi
munkabizottságokat működtet,
e./ létrehozhat, illetve létrehozását kezdeményezheti új érdekvédelmi
szervezeteknek,
f./ dönt a Szövetség eseti képviseleti ügyeiről,
g./ a tagszervezetek előzetes konzultációjával és többségi szavazatával dönt más
szervezetekkel, vagy azok szövetségeikkel történő szervezeti együttműködésről,
h./ gyakorolja az elnök felmentésére, visszahívására vonatkozó jogokat.
A felmentés, illetve a visszahívás kezdeményezéséhez legalább három
tagszervezet képviselőinek egyhangúan kinyilvánított szándéknyilatkozata
szükséges, írásban benyújtva a Szövetségi Tanács soros elnökének. A
Szövetségi Tanács joga a felmentett, vagy lemondott, vagy elhunyt elnök
helyébe újat választani a tagszervezetek jelölése alapján, titkos szavazás útján,
i./ A Szövetségi Tanács soros elnökét a tagszervezet jelöli a Szövetségi
Tanácsba választott képviselői közül. A Szövetségi Tanács soros elnökének
mandátuma fél évre szól, ő vezeti a Szövetségi Tanács üléseit. Az elnöklés a
tagszervezetek elnevezéseinek ABC sorrendjében történik, a soros elnök
személyéről a Szövetségi Tanács az elnök előterjesztésére, nyílt szavazással
határoz.
6. (Hatályon kívül helyezve)
VI. AZ ÜGYVEZETŐ TITKÁRSÁG
1. Az ügyvezető titkárság a Szövetség végrehajtó, véleményező, tanácsadó
szerve, amely munkáját a tagszervezetek megbízása, felhatalmazása és a
Szövetségi Tanács határozatai alapján végzi.
2. Az ügyvezető titkárság tagjai: az elnök, a tagszervezetek egy-egy választott
képviselője. Állandó meghívottja: a Felügyelőbizottság elnöke, a Szövetség
jogi képviselője és a Szövetség számviteli és gazdálkodási ügyeit intéző
szervezet vezetője.
3. (Hatályon kívül helyezve)
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4. Feladatát és működési
rendjét
jóváhagyott ügyrend határozza meg.

a

szövetségi

tanács

által

VI./A. A Szövetség ügyvezetése
1.A Szövetség ügyvezetését a Szövetség elnöke látja el. A elnök a Szövetség
vezető tisztségviselője.
Az elnököt a Szövetségi Tanács titkos szavazással választja meg.
A elnöki megbízás időtartama öt évre szól és megújítható. Elnök csak a
Szövetség tagszervezetének tagja lehet.
Az elnök (a továbbiakban: elnök vagy vezető tisztségviselő vagy ügyvezető)
jogosult a Szövetség irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára,
amelyek nem tartoznak a Szövetségi Tanács, illetve a Kongresszus kizárólagos
hatáskörébe.
Az elnök ügyvezetési tevékenységét a Szövetség érdekének megfelelően köteles
ellátni.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak,
akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya
alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
1.1. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
1.1.1. Visszahívással akkor szűnik meg az ügyvezető megbízatása, ha az őt
választó Szövetségi Tanács küldött tagjainak egyszerű többsége azt írásban
indokolt javaslattal kezdeményezi, és a javaslatot a Szövetségi Tanács összes
tagja létszámának több, mint kétharmada szavazatával támogatja.
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1.1.2. A visszahívás oka lehet, ha az ügyvezető tevékenysége nem szolgálja a
tagság, illetve a szervezet érdekeit, ha megrendült a belé vetett bizalom, és ezért
nem várható el, hogy a mandátum lejártáig megtartsák tisztségében.
1.1.3. Az ügyvezető visszahívása esetében a Szövetségi Tanács soros elnöke –
akadályoztatása esetében az ABC sorrend szerint soron következő tagszervezete
elnöke - a Szövetségi Tanácsot haladéktalanul, legkésőbb 15 napon belül
összehívja az új ügyvezető (a vezető tisztségviselő) megválasztása céljából. A
megválasztásra kerülő új ügyvezető mandátuma a visszahívott vezető
tisztségviselő mandátumának végéig tart.
1.1.4. Az ügyvezető tartós akadályoztatása esetén helyettesítéssel megbízhatja a
soros elnököt, vagy a titkárság tagját. A helyettesítő nem rendelkezik önálló
döntési jogkörrel, intézkedést kizárólag az akadályoztatott ügyvezető előzetes
írásbeli vagy szóbeli engedélyével hozhat.
1.2. A vezető tisztségviselő e minőségében nem köthet saját vagy közeli
hozzátartozója javára szerződéseket.
1.3. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
1.3.1. Ha a vezető tisztségviselő szerződés megszegésével a másik félnek kárt
okoz, köteles azt megtéríteni. A vezető tisztségviselő nem köteles az okozott
kárt megtéríteni, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül
eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem
volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.
1.3.2. Ha a vezető tisztségviselő e jogviszonyával összefüggésben harmadik
személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő a
Szövetséggel egyetemlegesen felel.
1.4. Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik
a) a Szövetség napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó
ügyekben a döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Szövetségi Tanács elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Szövetségi Tanács elé terjesztése;
d) a Szövetség vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a Szövetségi Tanács hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala
és végrehajtása;
e) a Szövetség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és
a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a Szövetségi Tanács összehívása, a Kongresszus tagságának és a Szövetség
szerveinek értesítése;
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g) az ügyvezető által összehívott Szövetségi Tanács napirendi pontjainak
meghatározása;
h) részvétel a Szövetségi Tanácson és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos
kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése;
k) a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele.
2. Az ügyvezető köteles a Szövetségi Tanácsot összehívni a szükséges
intézkedések megtétele céljából, ha
a) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.
Az a)-c) pont alapján összehívott Szövetségi Tanácson a küldöttek kötelesek az
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni
vagy a Szövetség megszüntetéséről dönteni.
3. Az ügyvezetés hatásköre és szakmai feladatai:
- a Szövetségi Tanács két ülése közötti időszakban gyakorolja a kollektív
Szövetségi jogokat, meghatározza az érdekegyeztető tárgyalásokon
képviselendő Szövetségi álláspontot, állást foglal, véleményt nyilvánít a
tagságot érintő aktuális kérdésekről,
- gyakorolja a munkáltatók szervezeteivel és az ágazat más döntéshozóival
szemben a Szövetség
= a tájékoztatáshoz és
= a konzultációhoz
= a kollektív tárgyaláshoz való jogát,
= a véleményezési,
= a javaslattételi,
= együttműködési jogát.
- kezdeményezheti a sztrájkot kötelezően megelőző egyeztetést,
- gyakorolja a közvetlen felsőbb Szövetségi szerv jogait,
- együttműködik a művészeti és más Szövetségekkel,
- szervezi, koordinálja a Szövetségi Tanács határozatainak végrehajtását, a
Szövetség országos, illetőleg központi rendezvényeit, szervezeti eseményeit,
- szervezi, koordinálja a Szövetség kommunikációs tevékenységét és
információs munkáját, menedzseli a Szövetség honlapját és sajtótevékenységét,
- működteti a tisztségviselők és testületi tagok tájékoztatásának és
továbbképzésének intézményesített rendszerét,
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- küzd a Szövetségi Tanács, az alapszervezetek, határozatai és programjai,
továbbá a tagozatok javaslatai, kezdeményezései, alapján a kedvezőbb feltételek
eléréséért a munkavállalók és az előadóművészek számára, és ennek érdekében
és a munkavállalók és előadóművészek javára országos szinten folytonos
kapcsolatot tart, és megállapodásokat köt az állami döntéshozókkal, a
munkáltatók szervezeteivel, valamint a szolidáris Szövetségi, és más társadalmi
szervekkel.
- irányítja, szervezi a Szövetség tevékenységét, koordinálja a Szövetség más
szerveinek munkáját.
- sokirányú segítséget nyújt a tagszervezetek érdekvédelmi munkájához.
- gondoskodik a Szövetségi Tanács összehívásáról, valamint a Szövetségi
Tanácsi határozatok, döntések előkészítéséről és végrehajtásáról.
- ellátja a Szövetség nemzetközi, kapcsolataival, kötelezettségei teljesítésével
kapcsolatos feladatokat,
- biztosítja a Szövetség működéséhez szükséges személyi, gazdasági és
technikai feltételeket, gondoskodik a Szövetség könyveinek szabályszerű
vezetéséről, és a belső ellenőrzésről.
- felügyeli a Szövetség tagnyilvántartását, a tagdíj-nyilvántartását, adat- és
ügykezelését, irat-és dokumentációtárát, adat-szolgáltatásait.
- felelős kiadója a Szövetség MŰVÉSZ-VILÁG www.muvesz-vilag.hu domain
nevű honlapjának.
VII. A SZÖVETSÉGGEL EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKMAI
SZERVEZETEK
Az alkotó- és előadóművészek közös jogkezeléssel összefüggő érdekeinek
széleskörű képviselete érdekében jelen alapszabály azoknak az alkotó- és
előadóművészeket képviselő szakmai szervezeteknek, amelyek országos
képviseletet látnak el és az érintett alkotó- és előadóművészi ágban jelentős
jogosulti tagsággal, valamint önálló képviseleti és ügyintéző szervvel
rendelkeznek, a Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás alapján,
együttműködő szakmai szervezeti jogállást (a továbbiakban együttműködő
szakmai szervezet) biztosít. Az együttműködő szakmai szervezetek tagsági díjat
nem fizetnek, a Szövetség vagyongazdálkodásában érdektelenek. Együttműködő
tagságuk az együttműködési megállapodás szerint keletkezik és szűnik meg.
VIII. A SZÖVETSÉG KÉPVISELŐI ÉS ÖNÁLÓ ÜGYINTÉZŐI
1.

A Szövetség vezető tisztségviselője az elnök.

2.
A Szövetség törvényes képviselője az elnök.
3. (Hatályon kívül helyezve)
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4.
A 2. pont alatti képviselő az általános képviseleti jogkört önállóan
gyakorolja.
5.
Képviseleti joggal rendelkezik - megbízásánál fogva – a Szövetség jogi
képviselője.
6.
A Szövetség önálló ügyintézői a tagszervezetek közös ügyintézői, akik
tagszervezetek számára teljesítenek
a) jogi, igazgatási;
b) társadalombiztosítási, üdültetési;
c) munkavédelmi és baleset-elhárítási;
d) kommunikációs, valamint
e) nemzetközi előadói szolgáltatásokat.
7.
A Szövetség önálló ügyintézőit az elnök bízza meg, felettük a munkáltatói
jogokat az elnök gyakorolja. Szintén az elnök köti meg - a megválasztását
követő kilencven napon belül – a könyvvizsgáló megbízási szerződését.
8.
A Szövetség önálló ügyintézői önálló kiadmányozási joggal és
feladatkörük körében képviseleti joggal rendelkeznek.
9. Az ügyvezetés a szövetségi ügyvitel, a 6. pontban körülírt feladatok és a
gondnoksági teendők ellátásra munkaszervezetet (irodát) hozhat létre. A
Szövetségi Tanács a szövetségi iroda munkaköreit, létszámát és költségeinek
fedezetét az éves költségvetésben állapítja meg, kizárólag a Szövetség saját
bevétele terhére.
VIII/A. A Szövetség Felügyelőbizottsága
1. A felügyelőbizottság három tagból áll, tagjait a Szövetségi Tanács választja,
elnökét tagjai saját maguk közül választják.
- A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, aki a Szövetség
tagszervezetének tagja, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető
tisztségviselőre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a
hozzátartozója a Szövetség vezető tisztségviselője.
- 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 jogi személy
vezető tisztségviselőjéhez intézi.
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2. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen
kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a Szövetség ügyvezetésétől
függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
A felügyelőbizottság feladata a Szövetség szerveinek, valamint a jogszabályok,
az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának
ellenőrzése. A felügyelőbizottság köteles döntéshozó szerve elé kerülő, a
Szövetség gazdasági, pénzügyi helyzetét érintő előterjesztéseket megvizsgálni,
és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
A felügyelőbizottság a Szövetség számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe,
pénztárába, bankszámláiba, szerződéseibe betekinthet, a vezető tisztségviselőtől
és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

IX. AZ ELŐADÓMŰVÉSZEK KÖZÖS JOGKEZELÉSE
(Hatályon kívül helyezve)
X.A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÓ TEVÉKENYSÉGE
Általános rendelkezések
1.
A Szövetség jelen alapszabály II. fejezetében meghatározott célok és
alaptevékenység érdekében gazdálkodik. A Szövetség vállalkozási
tevékenységet is végezhet.
2.

A Szövetség bevételei:
a) a tagszervezetek tagsági díja;
b) (hatályon kívül helyezve);
c) a Szövetség célja szerinti tevékenységéhez nyújtott támogatások;
d) a Szövetség működéséhez nyújtott támogatások;
e) egyéb céltámogatások;
f) (hatályon kívül helyezve);
g) (hatályon kívül helyezve);
h) pénzügyi műveletek bevételei;
i) egyéb bevételek.

3.

A Szövetség költségei (kiadásai):
a) a Szövetség célja szerinti tevékenységének közvetlen költségei;
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b) a tagszervezetek cél szerinti tevékenységéhez nyújtott támogatások;
c) a tagszervezetek működéséhez nyújtott támogatások;
d) (hatályon kívül helyezve);
e) egyéb közvetett költségek (kiadások).
4.

(Hatályon kívül helyezve)
A gazdálkodás tervezése és beszámolója

5.
A tagszervezetek és a Szövetség a működőképességüket az egymástól
elkülönülő, önálló költségvetéseiken, valamint az MSZSZ-en keresztül elérhető
források útján keresztül biztosítják.
6.
A Szövetség költségvetése a 2. pontban meghatározott bevételeket, és a 3.
pontban meghatározott kiadásokat tartalmazza
7.

(Hatályon kívül helyezve)

8.
A költségvetésben a tagszervezetek cél szerinti tevékenységéhez nyújtott
támogatásokat a szövetségi vagyonnal szembeni igényekként kell tervezni. A
Szövetség által kezelt közös vagyonnal szembeni támogatási igények lehetnek: a
megítélt támogatás terhére teljesítendő szolgáltatások, és készpénz fedezet. A
tagszervezetek hiányt – a közös vagyon terhére - nem tervezhetnek.
9.
Magyar
szakszervezeti
konföderációhoz
és/vagy
nemzetközi
szervezetekhez kapcsolódó anyagi kötelezettségek fedezetét az érintett
tagszervezetnek a saját költségvetésben kell terveznie. Amennyiben a
tagszervezet a konföderációban és/vagy a nemzetközi szervezetekben a
Szövetséget képviselettel ruházza föl, annak kiadásait akkor lehet a szövetségi
költségvetésben tervezni, ha arra van fedezet a bevételi oldalon.
10. A Szövetség költségvetésében a működési, fenntartási költségeket
(kiadásokat) és az egyéb közvetett költségeket (kiadásokat) — ideértve a közös
célra használt tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is — az előzőekben
felsorolt tevékenységek bevételének arányában kell évente megosztani, a
Szövetség célja szerinti tevékenysége és a vállalkozási tevékenysége között.
11.

(Hatályon kívül helyezve)

12. A Szövetség elnöke a költségvetés tervezetét önálló Szövetségi Tanácsi
előterjesztésbe foglalja és az ügyvezető titkárság elé terjeszti. Az ügyvezető
titkárság javaslatára is figyelemmel a Szövetségi Tanács a tagok többségi
szavazatával önálló határozatban fogadja el a Szövetség költségvetését. A
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Szövetségi Tanács által elfogadott költségvetést és azok előirányzatait csak és
kizárólag Szövetségi Tanács módosíthatja a tagok többségi szavazatával.
13. A Szövetség köteles a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről egyszerűsített éves beszámolót készíteni a könyveinek évvégi
lezárását követően.
14. A beszámolót legkésőbb az adott gazdasági év mérleg-fordulónapját
követő május 30. napjáig kell elkészíteni és a Szövetségi Tanácsnak elfogadni.
A szövetség vagyongazdálkodása
15. A Szövetség vagyonát képezi a cél szerinti tevékenység eredménye és a
vállalkozási tevékenység adózott eredménye. Az ekként tőkésített eredmény a
Szövetség – tagszervezetektől elkülönült – vagyonát gyarapítja.
16. A Szövetség vagyona a tagszervezetek és a Szövetség cél szerinti
tevékenységéhez és magának a vagyonnak a fenntartásához használható fel. A
szövetségi vagyon működési költségekre nem használható fel.
17.

A Szövetség vagyona a következő vagyonelemeket tartalmazza:
a) jelen alapszabály 2. számú mellékletében 1-3. pont alatt felsorolt ingatlan
vagyon, amely jog a Szövetséget alkotó tagszervezeteket közösen és
osztatlanul illeti.
b) jelen alapszabály 2. számú mellékletében 4-9. pont alatt felsorolt egyéb
ingatlan vagyon, amely jog az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület
javára nyilvántartott vagyoni érték.
c) ingóvagyon
Az ingóvagyon a tagszervezetek osztatlan közös tulajdonából, és az
Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület külön tulajdonából áll, a
vagyonleltár által megállapított megosztásban.
d) értékpapír, bankszámla, házipénztár
A Szövetség vagyonába tartoznak a tagszervezetek osztatlan közös
tulajdonában álló értékpapírok, bankszámlákon, házipénztárban található
pénzeszközök.

Az a)-b) pontokban említett ingatlanok felsorolását jelen alapszabály 2. számú
melléklete tartalmazza.
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18.

(Hatályon kívül helyezve)

19.

(Hatályon kívül helyezve)

20. A Szövetség a 17. b) pont szerinti vagyonával kezesként helytáll az
előadóművészi jogdíjra jogosult jogerősen megállapított járandóságáért, az
előadóművészek közös jogkezelés körébe tartozó vagyoni jogainak
érvényesítéséből befolyt – és más jogosultaknak még nem kifizetett - bevételek
erejéig, amennyiben a jogerősen megállapított járandóság megfizetését az
Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület fedezet hiányában nem tudja
teljesíteni, jelen alapszabály-módosítás elfogadását követő tizenöt évig. A
Szövetség a kezességét a szövetségi ingatlanok Előadóművészi Jogvédő Iroda
Egyesület javára nyilvántartott vagyon forgalmi értékével szavatolja.
21. (Hatályon kívül helyezve)
22. A tagszervezet kérheti a Szövetségtől vagyonrésze mértékének
megállapítását (nevesítését) a vagyoni hozzájárulása arányában. Vagyoni
hozzájárulásnak kell tekinteni az 1990. január 1-től a kérelem benyújtása
hónapjának utolsó napjáig teljesített tagdíjbefizetést. A vagyonfelmérés, a
vagyonértékelés és a vagyonelszámolás elkészítésnek költségei, valamint a
bizonyítás terhe az igényt támasztó és az elszámolási kérelmet előterjesztő
szervezetet terheli.
23. A Szövetség megszűnése esetén a vagyont — a hitelezők kielégítése után —
a megszűnést kimondó Szövetségi Tanács döntésével, az alábbiak szerint kell
felosztani:
a) a 17.b) pont alatti vagyonelemek a jelen alapszabálymódosítástól számított
tizenöt évig az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesületet illetik,
b) a tagszervezetek osztatlan közös tulajdonában álló vagyonelemeket a 22.
pont megfelelő alkalmazásával kell a tagszervezetek között felosztani.
Könyvvezetés, belső ellenőrzés,
és könyvvizsgálat
24. Ha a Szövetségi Tanács – a jelen alapszabály VIII. fejezet 9. pontja
szerinti – munkaszervezetben nem rendel számviteli részleget, akkor a
Szövetség a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával,
vezetésével, a beszámoló elkészítésével olyan számviteli szolgáltatást nyújtó
társaságot köteles megbízni, amelynek a feladat irányításával, vezetésével, a
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beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja rendelkezik okleveles
könyvvizsgálói, illetve mérlegképes könyvelői képesítéssel és a számviteli
törvény szerinti nyilvántartásba történt bejegyzés alapján a tevékenység
ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal). A szolgáltatás részletes
feltételeit, díjazását az ügyvezetővel kötött, a költségvetésben külön feltüntetett
sor alapján szerződésben kell szabályozni.
25. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Szövetség gazdálkodását:
a) a Szövetség bevételeinek cél szerinti felhasználását,
b) a tagszervezeteknek nyújtott szövetségi támogatás cél szerinti
felhasználását, és
c) a Szövetség éves költségvetésének és beszámolójának tervezetét, valamint
d) vizsgálatot tart minden olyan esetben, ha tagszervezettől a gazdálkodással,
vagy a vagyontárgyak kezelésével kapcsolatos panasz érkezik a szövetségi
szervekhez.
26. A Szövetség éves költségvetések, és a gazdálkodásról készített, beszámolók
felülvizsgálatára, az abban foglaltak valódiságának és jogszerűségének
ellenőrzésére a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál tagként nyilvántartásba
bejegyzett könyvvizsgálót kell választani.
27. A Szövetség Felügyelőbizottsága és/vagy könyvvizsgálója a vizsgálataik
során feltárt pénzügy szabálytalanságok megszűntetését határidőre előírja, a
gazdálkodás és a számvitel fejlesztésére javaslatot tesz.
28. A vizsgált szövetségi szerv a Felügyelőbizottsága és/vagy könyvvizsgáló
észrevételeire, kifogásaira, és javaslataira harminc napon belül köteles választ
adni, a hiányosságok megszűntetésére pedig intézkedést tenni. Ezek elmaradása
esetén a Szövetség Felügyelőbizottsága és/vagy könyvvizsgálója az okok
megjelölésével kezdeményezhetik a Szövetségi Tanács összehívását. A
Szövetségi Tanács a Szövetség Felügyelőbizottsága és/vagy könyvvizsgálója
indítványát csak az okok megszűntetésével vetheti el.
29. A Szövetség vezető tisztségviselőjei kötelesek a tagszervezet kérésére a
Szövetség ügyeiről felvilágosítást adni, a Szövetség könyveibe és irataiba való
betekintést lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt
tagszervezet a Szövetség Felügyelőbizottságához és/vagy könyvvizsgálójához
fordulhat, aki a saját eljárása keretében kötelezheti a Szövetség vezető
tisztségviselőit a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására.
Nyilvánosságra hozatal és közzététel
30. A Szövetség a beszámolója nyilvánosságra hozatalának és közzétételének
az Országos Bírósági Hivatal részére történő benyújtással tesz eleget. A
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közzététel határideje az adott gazdasági év mérleg-fordulónapját követő május
31. napja.
XI. Z Á R A D É K
1. Ez az alapszabály nem lehet ellentétes a tagszervezetek alapszabályaival
feltéve, hogy azok nem jogellenesek, s közülük egyik sem sérti a többi
tagszervezet érdekeit.
2. Ezen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Művészeti
Szakszervezetek Szövetsége XXII. Kongresszusa hagyta jóvá 2015. év
november hó 23. napján. Jelen alapszabály módosítás annak elfogadásával
egyidejűleg lép hatályba, kihirdetésére az alapszabály rendelkezése az irányadó.
3. A Szövetség valamely szervének törvénysértő határozatát bármely
tagszervezet — a tudomására jutástól számított 30 napon belül — a bíróság előtt
megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja,
a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.
4. Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok
irányadóak.
5. (Hatályon kívül helyezve)
Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapszabály módosítások alapján hatályos tartalomnak.
Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályban a módosítások kövér, dőlt és
aláhúzott, a törlések áthúzott betűtípussal kerültek jelölésre.
Budapest, 2015. év november hó 23. napján.
dr. Gyimesi László
elnök
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A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége alapszabályának
1. sz. Melléklete
A
Művészeti Szakszervezetek Szövetsége
2015. év november hó 23. napján hatályos,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
tagjegyzéke
Sorszám

1.
2.
3.

4.

A tagszervezet neve
Artistaművészek
Szakszervezete
Előadóművészi Jogvédő
Iroda Egyesület
Filmművészek és
Filmalkalmazottak
Szakszervezete
Írók Szakszervezete

Székhelye

1068 Budapest,
Városligeti fasor 38.
1068 Budapest,
Városligeti fasor 38.
1068 Budapest,
Városligeti fasor 38.

Törvényszéki
nyilvántartás
száma
369.

1068 Budapest,
Városligeti fasor 38.
1068 Budapest,
Városligeti fasor 38.

Képzőművészek,
Iparművészek és
Művészeti Dolgozók
Szakszervezete
6.
Magyar Zeneművészek és 1068 Budapest,
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