
Magyar Reprográfiai Szövetség  

Alapszabály  

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I.1  A Szövetség neve: Magyar Reprográfiai Szövetség 

I.2  A Szövetség rövid neve: RSZ 
I.3 A Szövetség idegen (angol) nyelvű neve: Hungarian Alliance of Reprographic Rights  

I.4  A Szövetség idegen (angol) nyelvű rövid neve: HARR 
I.5  Székhelye: 1012.Bp.Pálya u. 4-6. 
I.6  Működése kiterjed az ország egész területére. 

I.7 A Szövetség a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban az 
Alapszabályban: Szjt) 21.§ (1) bekezdésében meghatározott reprográfiai jogdíjigény  
jogosultjait az Szjt 21.§ (8) bekezdésében és 85.§-ban meghatározott kötelező közös 
jogkezelés alapján képviselő közös jogkezelő egyesületek országos szövetsége. 
I.8  A Szövetség bevételei: 

- tagdíjak; 
- közös jogkezelő tevékenységéből eredő jogdíjbevételéből az Szjt. 21.§ (6) bekezdése 

alapján levonható kezelési költség; 
- bel-és külföldi jogi személyek és magánszemélyek felajánlásai, illetve hozzájárulásai; 

-  az alaptevékenységgel összefüggésben keletkező egyéb bevétel. 
 

II. 

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 

 

II.1 Az Szjt. 21.§ (1)-(3) alapján a reprográfiai többszörözéssel érintett szerzői jogi 
jogosultakat a reprográfiával történő magáncélú másolásra tekintettel megillető díj 
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megállapítása és beszedése, valamint a beszedett díjaknak az Szjt. 21.§ (6)-(7) alapján, az ott 
meghatározott arányok szerint a tagok és egyéb érintett bel- és külföldi jogosultak részére 
történő egyedi felosztás nélküli átadása a reprográfiával érintett műveket, és jogosultakat 
nyilvántartó, és az átadott jogdíjakat a tagjaiknak és az érintett jogosultaknak felosztó, e céllal 
nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületeknek.  A Szövetség az érintett jogosultakat 
tömörítő közös jogkezelő egyesületek szövetségeként az érintett jogosultakat közvetetten, 
tagjain keresztül képviseli.   

II.2  A tagok és az érintett jogosultak érdekeinek védelme, a reprográfiai jogdíjigény 
érvényesítésével foglalkozó bel- és külföldi fórumokon való képviselete.  

II.3 Közreműködés a reprográfiai jogdíjigényt érintő szerzői jogi és ahhoz kapcsolódó 
jogszabályok előkészítésében, illetve az ilyen jogszabálytervezetek egyeztetésében. 

II.4 A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak célja megvalósítása érdekében, 
kiegészítő jelleggel másodlagosan folytathat, és ha van ilyen, a vállalkozási tevékenységének 
eredményét csak kezelési költségeinek csökkentésére használja fel.  

 
III. 

A SZÖVETSÉGI TAGSÁG  

III.1  A Szövetségnek, mint reprográfiai jogdíjra jogosultakat képviselő szerzői közös 
jogkezelő szervezetek országos szövetségének tagja olyan egyesület lehet, amely tagjai 
részére az Szjt. 21.§ (1) bekezdésében meghatározott reprográfiai jogdíjigény érvényesítése 
körében vállalja, hogy 

- a jogdíjigényből a Szövetségtől hozzá befolyt jogdíjakat tagjai és az egyéb érintett bel- és 
külföldi jogosultak között az Szjt. 89.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján felosztja, 

- az ehhez kapcsolódó, művekre és jogosultakra kiterjedő nyilvántartást (dokumentációt) az 
Szjt. 89.§ (2) bekezdés szerint vezeti, valamint 

- az Szjt. 92.§ (1) bekezdés bc) pontja alapján a megfelelő külföldi reprográfiai jogdíjigényt 
érvényesítő társaságokkal kölcsönös képviseleti szerződéseket köt vagy erre megfelelő 
szándék nyilatkozatokkal rendelkezik, és  

- e célok megvalósítására/tevékenységek ellátására az egyesületet az erre hatáskörrel 
rendelkező illetékes törvényszék, valamint a közös jogkezelő tevékenység tekintetében az 
erre hatáskörrel rendelkező Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) (Szjt. 90.§ (1) 
bekezdés, és 307/2011 (XII.23.) Korm. rendelet) nyilvántartásba vette. Ez utóbbi esetben 
a tagfelvételhez az is elegendő, ha az egyesület igazolja, hogy az SZTNH-hoz a 
nyilvántartásba vétel iránti kérelmet már benyújtotta. 

III.2  A tagsági jogviszony tagfelvétellel keletkezik. A tagfelvételről a Taggyűlés dönt.. A 
taggá válni kívánó egyesületek a III.1 pontban megjelölt feltételek megfelelő okiratokkal 
történő igazolását tartalmazó írásbeli tagfelvételi kérelemmel fordulhatnak a Taggyűléshez.  

A tagsági jogviszony a taggyűlési határozat meghozatalának napján keletkezik.   
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III.3   A tagság megszűnik: 

- kilépéssel; 

- kizárással; 

- a tagnak a III.1 pont szerinti nyilvántartások bármelyikéből való törlésével, illetve olyan 
tag esetén, amelynek az SZTNH nyilvántartásba vételre irányuló eljárása folyamatban 
van, a nyilvántartásba vétel iránti kérelem jogerős elutasításával, 

- a tag (egyesület) bármely okból történő, jogutód nélküli megszűnésével, a megszűnés 
napján, 

- a tag jogutódlással történő megszűnésével, a megszűnés napján, ha a jogutód a tagsági 
feltételeknek nem felel meg.  

III.3.1  A kilépni szándékozó tag írásbeli kilépési nyilatkozatot juttat el a Taggyűléshez, és a 
Taggyűlés a legközelebbi ülésén köteles megállapítani a kilépés megtörténtét, a kilépett tagot 
törli a tagok közül, és erről a tagot írásban értesíti. A tagság azon a napon szűnik meg, 
amelyen a Taggyűlés megállapította a tagság megszűnését.  

III.3.2  A Taggyűlés kizárhatja a Szövetségből azt a tagot, aki felszólítás ellenére ismételten 
sem teljesíti a Szövetséggel szemben fennálló kötelezettségeit, vagy a Szövetség érdekeit 
egyébként súlyosan sértő magatartást tanúsít. A tagság a kizárásról szóló döntés 
meghozatalának napján szűnik meg. A kizárásról a kizárt tagot írásban kell értesíteni. A 
kizárásról szóló döntést a kizárt tag a kizárás közlésétől számított 30 napon belül bíróság előtt 
megtámadhatja.  

III.4  A tagok képviseletében az Alapszabályukban foglaltaknak megfelelően választott, az 
illetékes Törvényszéken bejegyzett képviselő jogosult eljárni. 

 
 

 
IV. 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

IV.1  A Szövetség minden tagja részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, 
és  egyenlő mértékű szavazati joggal, minden tag egy szavazattal rendelkezik a Szövetség 
működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult Taggyűlésen. A szavazati jogát 
minden tag a III. 4. pontban meghatározott képviselője útján gyakorolja.  
 
IV.2  A Szövetség tagjai jogosultak a II.1. pont alapján beszedett jogdíjból az őket az Szjt. 
21.§ (6), (7) bekezdése alapján meghatározott hányadnak megfelelő jogdíjra. 
 
IV.3 A Szövetség tagjai képviselőjük útján választhatnak és képviselőik választhatók a 
Szövetség szerveibe a jelen Alapszabály rendelkezései szerint. 
 
IV.4 A Szövetség tagjai kötelesek az Szjt. 87.§ (2), (4) bekezdései alapján egymással és a 
Szövetséggel olyan, közös jogkezelő szervezetek közötti megállapodást kötni, amelynek 
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tárgya, hogy az Szjt. 21.§ (1) bekezdése szerinti reprográfiai jogdíjigény érvényesítésén belül 
a jogdíjigény felhasználókkal szemben történő érvényesítését, és a beszedett jogdíjak Szjt.. 
21.§ (6), (7) bekezdés szerinti felosztás nélküli átadását a Szövetség látja el, míg az így 
átadott jogdíjak egyedi felosztásához szükséges nyilvántartások vezetését, és a jogdíjak bel- 
és külföldi jogosultaknak történő felosztását a reprográfiai jogdíjigény valamennyi érintett 
jogosultját képviselő tagok végzik.                                                                                 
 
IV.5  A Szövetség tagjai kötelesek részt venni a Szövetség szerveinek munkájában, jogaikat 
és kötelezettségeiket a bejegyzett képviselők útján teljesítik. 
 
IV.6  A Szövetség tagja köteles, amennyiben arról taggyűlési határozat rendelkezik, az abban 
meghatározott mértékű egyesületi tagdíjat fizetni.  

IV.7. A Szövetség vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és 
magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásából, valamint az alaptevékenység végzésével 
összefüggésben képződik. 
 

 
V.  
 

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 
 

Taggyűlés 
 

V.1  A Szövetség legfőbb szerve a Taggyűlés. A Taggyűlés valamennyi tag jelenléte esetében 
határozatképes. A Taggyűlést az Elnök hívja össze. A Taggyűlés összehívását a Felügyelő 
Bizottság (a továbbiakban: FB) vagy a tagok bármelyike is kezdeményezheti.  

V.2  Évente egyszer rendes taggyűlést kell tartani, és rendkívüli taggyűlést kell tartani, ha azt 
a tagok bármelyike, az Elnök, az Igazgató vagy a Felügyelő Bizottság kezdeményezi. 

V.3  Kizárólag a Taggyűlés hatáskörébe tartozik: 

- az Elnök, az Igazgató, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és 
visszahívása, az Alapszabály elfogadása és módosítása,  

- a tagságra vonatkozó döntések meghozatala, 

- a Szövetség éves költségvetésének, ezen belül a jogdíjakból levonható kezelési költségnek 
a meghatározása, továbbá az elnök és az igazgató beszámolójának az elfogadása, a 
számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása (ideértve a jogdíjigény - érvényesítésből 
befolyt jogdíj (nettó árbevétel) felhasználására és felosztására vonatkozó döntést az Szjt 
21.§ (6) és (7) bekezdés szerint), 

- a tagdíj összegének megállapítása és módosítása, 

- a Szövetség jogdíjközleményeinek (tarifa), továbbá a működés során szükségessé váló 
egyéb belső szabályzatainak megállapítása, 

- a Szövetség más civil szervezettel való egyesülésének, és feloszlásának kimondása.  
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V.4  A Taggyűlés összehívása 
 
V.4.1 A Taggyűlést évenként egy alkalommal kell összehívni (rendes Taggyűlés). Rendkívüli 
Taggyűlést kell összehívni akkor, ha az Alapszabály szerint a Taggyűlés hatáskörébe tartozó 
ügyben kell dönteni, vagy ha az összehívást a törvényszék elrendeli, illetve bármely tag azt 
szükségesnek tartja. 

V.4.2 A Taggyűlést az Elnök hívja össze. Ha az arra jogosultak taggyűlés összehívását 
indítványozzák, az Elnök az összehívást nem tagadhatja meg. Amennyiben a FB 
indítványának megtételétől számított 30 napon belül a Taggyűlést nem hívják össze, annak 
összehívására a FB is jogosult.  
 
V.4.3 A tagokat a Taggyűlés összehívásáról írásbeli, a Taggyűlés helyét, időpontját, 
napirendjét tartalmazó meghívóval kell értesíteni. A meghívókat legalább a Taggyűlést 
megelőző 15 nappal el kell küldeni Az Elnök, az Igazgató, vagy a FB tag visszahívására 
megbízatásának megszüntetésére irányuló indítványt írásban, megfelelő indokolással az 
Elnökhöz kell eljuttatni olyan időpontban, hogy az Elnök a visszahívást a Taggyűlés 
napirendjére tűzhesse.  
 
V.4.4 A meghívónak az V.4.3 pontban említetteken felül tartalmaznia kell a 
határozatképtelenség következményeiről és a szavazati jog gyakorlásáról szóló tájékoztatót is, 
amelyre az V.6.2. pontban foglalt rendelkezés az irányadó.  
 
 
V.5  Részvétel a Taggyűlésen  
 
V.5.1  A Taggyűlésen a tag a III.4 szerinti képviselője, vagy e képviselő által kiállított, teljes 
bizonyító erejű meghatalmazással igazolt eseti meghatalmazottja útján vesz részt. A 
képviseleti jogot, illetve az abban bekövetkező változást az erre hatáskörrel rendelkező 
törvényszék nyilvántartásba vételt elrendelő végzésének másolati példányával kell igazolni. 
Az első alkalommal megtörtént igazolás a képviseleti jogban beállt változás bekövetkezéséig 
érvényes. 
 
V.5.2  A Taggyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell 
tüntetni a tag nevét, székhelyét, képviselője nevét és tisztségét /beosztását, utalással arra, hogy 
szervezeti képviselő, vagy meghatalmazott járt-e el. A jelenléti ívet a levezető elnök és a 
jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. A levezető elnököt és a jegyzőkönyvvezetőt a 
jelenlévők maguk közül választják.  
 
V.6   A Taggyűlés határozatképessége 
 
V.6.1   A Taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok mindegyike jelen van. 
 
V.6.2  Ha a Taggyűlés nem határozatképes, a Taggyűlés időpontjától számított 3 napon túl, de 
15 napon belüli bármely időpontra az eredeti meghívóval  összehívott második Taggyűlés az 
eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, 
ha a fentiekről a tagokat az eredeti meghívóban már tájékoztatták. Ha olyan kérdésben kell a 
Taggyűlésnek dönteni, amely a Szövetség jogszabály szerinti beszámolási kötelezettsége 
teljesítéséhez szükséges, a második Taggyűlés az eredeti meghívóval bármely időpontra 
összehívható.   
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V.7  Döntéshozatal 
 
A Taggyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén annak a tagegyesületnek a szavazata dönt, amelynek tagja a 
határozathozatal időpontjában a Szövetség elnöke.  
 
V.8  Jegyzőkönyv 
 
V.8.1  A Taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 
 
V.8.1.1  a Szövetség nevét,  
 
V.8.1.2  a Taggyűlés helyét és időpontját, a Taggyűlésen megjelent tagok és képviselőjük 
nevét, és a tanácskozási joggal jelenlévőket, 
 
V.8.1.3 a Taggyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, és a jegyzőkönyv hitelesítőjének a 
nevét, 
 
V.8.1.4  a Taggyűlés  napirendjét, lényegesebb eseményeit, az elhangzott indítványokat, 
 
V.8.1.5  a napirendi pontokhoz kapcsolva a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és 
ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát. 
 
V.8.2  A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a levezető elnök írja alá, és az egyik tag 
hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet. 
 
V.8.3. A Taggyűlés határozatait naptári évenként újra kezdődően sorszámozott Határozatok 
Könyvébe kell foglalni. A Határozatok Könyve vezetése az Igazgató kötelezettsége.  

V.9.  Írásbeli - elektronikus- határozathozatal  

V.9.1. A Taggyűlés – az Alapszabály V.3. pontjában meghatározott kizárólagos hatáskörébe 
tartozó ügyek kivételével – ide nem értve a Szövetség Díjközleményének és működése során 
szükségessé váló  egyéb szabályzatainak a megállapítását - minden más kérdésben ülésen 
kívül  írásban elektronikus úton, vagy fax útján is határozhat.  

V.9.2. Az Igazgató az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét minimum 5 munkanapi 
határidő tűzésével írásban elektronikus úton közli a szövetség tagjainak III. 4. pontban 
meghatározott képviselőivel, akik szavazataikat az írásbeli határozattervezet megfelelő 
záradékolásával írásban elektronikusan, vagy fax útján adják meg. 

V.9.3. Az Igazgató az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon belül írásban elektronikus 
úton tájékoztatja a tagokat a szavazás eredményéről. 

V.9.4. Amennyiben az Elnök, vagy két tag kéri, a Taggyűlést az Alapszabály V.4. pontjában 
foglaltak szerint össze kell hívni.   

V.9.5. A szavazás eredményéről, az elfogadott határozatokról az Alapszabály V.8. pontjában 
foglaltak értelemszerű alkalmazásával jegyzőkönyvet kell készíteni, és az így hozott 
határozatokat a Határozatok Könyvébe bevezetni. 



 

 7 

VI. 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG  

 
VI.1  A Felügyelő Bizottság a Szövetség belső, a tagok által létrehozott ellenőrző szerve. 
Ennek keretében az Elnöktől, az Igazgatótól, valamint a Szövetség munkavállalóitól jelentést, 
vagy felvilágosítást kérhet, a Szövetség könyveit és iratait megvizsgálhatja.  

 
VI.2  A FB köteles megvizsgálni a Taggyűlés elé kerülő éves beszámolót, továbbá az üzleti 
tervet, és a számviteli törvény szerinti beszámolót. Vizsgálatának eredményét az FB elnöke 
ismerteti, e nélkül az éves beszámolóról, az üzleti tervről és a számviteli törvény szerinti 
beszámolóról nem hozható érvényesen határozat. 
 
VI.3  A FB 3 tagból áll. Tagjait a Taggyűlés négy évre választja. A tagok újraválaszthatók.   
 
VI.4  A FB tagot vissza kell hívni, ha a Szövetséggel szemben fennálló, az Alapszabályban, 
vagy egyéb belső szabályzatban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget. 
 
A FB tagot vissza lehet hívni, ha a Szövetség céljának elérését veszélyeztető, vagy érdekeit 
súlyosan sértő magatartást tanúsít. 
 
VI.5  A FB összehívásáról, a részvételről, a határozatképességről, a határozathozatal 
módjáról, a jegyzőkönyvről, továbbá a FB működésének egyéb kérdéseiről a FB Ügyrendje  
rendelkezik. A FB ügyrendjét maga állapítja meg, amely nem lehet ellentétes az 
Alapszabállyal. 
 
 

VII. 

AZ ELNÖK 

VII.1 Az Elnök 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.  Az Elnök az Igazgató akadályoztatása esetén a 
Szövetség bankszámlájáról a Szövetség pénztárkezeléssel megbízott munkavállalójával - 
pénztárosával - együttesen jogosult rendelkezni. 
 
VII.2  Az Elnök vezeti a Taggyűlés üléseit. Akadályoztatása esetén a Taggyűlés tagjai közül 
ülés-levezető elnököt választ. 
 
VII.3 Elnöknek csak természetes személy jelölhető. Az Elnököt az alábbi jogosulti 
csoportokat képviselő tagegyesületek jelölik tagjaik közül,  
 
- első alkalommal a képző-, iparművészeket, és a fotóművészeti alkotások szerzőit 

képviselő közös jogkezelő egyesület; 
- ezt követően az irodalmi és zenei művek szerzőit, valamint a zeneműkiadókat képviselő 

közös jogkezelő egyesület; 
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- majd a szép-, és szakirodalmi művek szerzőit, valamint a könyvkiadókat képviselő közös 
jogkezelő egyesület; 

- ezt követően a lapkiadókat képviselő közös jogkezelő egyesület; 
- a tagok a fentiekben meghatározott sorrendtől eltérhetnek, azonban a jelölésre a megfelelő 

rotációs elv szerint egymást követően jogosultak a közös jogkezelő egyesületek 
 
 
Ha a jelölés során a jelölésre jogosult közös jogkezelő tag egyesület nem természetes személy 
tagját jelöli elnöknek, a jelölésben név szerint meg kell jelölni azt a természetes személyt, 
akire a jelölt szervezet tagjai/alkalmazottai/tisztségviselői közül a jelölés vonatkozik. 
 
VII.4  Az Elnököt a Taggyűlés a jelöltek közül négy évre választja. Az Elnök legfeljebb egy 
alkalommal újraválasztható. 
 
VII.5   Ha a Taggyűlés a jelöltet nem választja meg, a jelölési eljárást és a választást újból le 
kell folytatni, majd ha ezután sem sikerül elnököt választani, akkor az előző elnök tisztsége 
újabb négy évvel meghosszabbodik. 
 
VII.6.1.Az Elnököt vissza kell hívni, ha a Szövetséggel szemben fennálló, az Alapszabályban 
meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget.  
 
VII.6.2. Az Elnököt vissza lehet hívni, ha a Szövetség céljának elérését veszélyeztető, vagy 
érdekeit súlyosan sértő magatartást tanúsít.  
 
VII.6.3. Az Elnök a visszahívására vonatkozó határozat meghozatalában nem vehet részt, 
továbbá az ülést nem vezetheti.  
 
VII.6.4. Az Elnök visszahívására a megválasztás szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
 
 
 

VIII. 
 
 

AZ IGAZGATÓ 
 

VIII.1  Az Igazgató a Szövetség munka- és ügyintéző szervezetének vezetője. Az igazgatói 
tisztség ellátható munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vagy szakmai- 
közéleti-társadalmi megbízatás keretében. Az Igazgató a Szövetség képviseletére, továbbá a 
Szövetség nevében aláírásra egyedül jogosult, teljes nevét hiteles (cég) aláírási 
nyilatkozatának megfelelően önállóan aláírva a Szövetség előírt, előnyomott, vagy nyomtatott 
neve alá.  
 
VIII.2  Az Igazgatót a Taggyűlés választja határozatlan időre. Az Igazgatóval szemben a 
munkáltatói, illetve a megbízói jogokat a Taggyűlés gyakorolja.    
 
VIII.3 A Szövetség első igazgatójának megbízatása az új igazgató munkaviszonyának 
létesítéséig tart. 
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VIII.4 Az Igazgató visszahívásának előfeltételeit a vele az Alapszabály VIII.1 pont 
alkalmazásával kötött munka-, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésére 
irányuló, vagy megbízási szerződés tartalmazza. Az Igazgató visszahívására irányuló 
indítványt írásban, megfelelő indokolással a tagokhoz kell eljuttatni. Az Igazgató 
visszahívására a megválasztás szabályait kell megfelelően alkalmazni.   
 
VIII.5  Az Igazgató 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. Döntései nem állhatnak ellentétben a Taggyűlés 
döntéseivel.  
 
VIII.6 Az Igazgató önállóan, a Pénzkezelési Szabályzatban foglalt esetekben az Elnök 
előzetes egyetértésével jogosult a Szövetség bankszámlájáról rendelkezni. 
  
VIII.7 Az Igazgató felel a Szövetség számviteli törvényben előírt beszámolási 
kötelezettségének teljesítéséért, és a Szövetség könyveinek szabályszerű vezetéséért. A 
Szövetség tevékenységéről, vagyonáról, a beszedett és a tagoknak átadott jogdíjak mértékéről 
évente egy alkalommal beszámol a Taggyűlésnek.  
 
  
 

IX. 

AZ ELNÖKRE, AZ IGAZGATÓRA ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAIRA 
VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK 

 

IX.1  A Szövetség Elnökét, Igazgatóját, és a Felügyelő Bizottság tagjait a Taggyűlés választja 
meg. 

IX.2   Megszűnik a  IX.1. pontban meghatározott tisztségviselők megbízatása: 
a) a tisztség időtartamának lejártával, 

b) visszahívással, 
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 

d) lemondással, 
e) elhalálozással. 

IX.3   A megjelölt személyek és a Szövetség jogviszonyára - ha a tisztséget az adott személy 
nem munkaviszony keretében látja el - a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 
474-483. §) megfelelően irányadóak. 

IX.4. Az Igazgató az ügyek meghatározott csoportjára nézve a megfelelő munkakörrel 
rendelkező munkavállalóra átruházhatja a képviseleti jogot.  
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X. 

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 

 

A Szövetség megszűnik, ha 

a) a Taggyűlés feloszlását, illetve más civil szervezettel való egyesülését kimondja, 

b) az arra jogosult szerv feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.  

Amennyiben a Szövetséget a Taggyűlés feloszlatja, azaz jogutód nélküli megszüntetéséről 
határoz, az egyesület vagyonát tagjai között a jogdíjból való - a megszűnés évében érvényes - 
részesedés arányában kell felosztani. 

 

XI. 

 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

XI.1  A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az Szjt., az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011.CLXXV. törvény, valamint az 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről, másrészt a 
később meghozandó taggyűlési határozatok az irányadók. 

XI.2. Ahol a jelen Alapszabály írásbeli közlést említ, azon ajánlott postai küldemény, vagy 
sürgős esetben telefonhívással megerősített telefax, vagy elektronikus postai küldemény 
értendő. 

-vége- 

Az alakuló Taggyűlés elfogadta Budapesten, 2000. április hó 28. napján. A módosításokat a 
2000. május 16-i, a szeptember 13-i, a 2004. február 24-i, a 2005. május 18-i, a 2010. április 
12.-i,. szeptember 20.-i, illetve a 2012. február 21-i Taggyűlés fogadta el.  

 
 


