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ALAPSZABÁLY
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint
állapítjuk meg az alábbi szövetség alapszabályát:
1. A szövetség neve, székhelye, hatóköre
1.1. A szövetség neve: Magyar Szakszervezeti Szövetség
A szövetség rövidített neve: MASZSZ
1.2. A szövetség székhelye: 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
1.3. A szövetség hatóköre országos.
1.4. A szövetség jogi személy.
1.5. A szövetség a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 28/a.
pontja szerinti országos érdek-képviseleti szervezet.
2. A szövetség célja és tevékenysége
2.1. A szövetség célja a szövetséget alkotó tagszervezetek tagjainak (ideértve a tagszervezetekben
tagsággal rendelkező egyesületek tagjait is, a továbbiakban együttesen: a tagszervezetek tagjai)
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyával kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése,
valamint a jelenlegi, a leendő és a volt munkavállalók társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális
érdekeinek átfogó képviselete és érvényesítése.
2.2. A szövetség a 2.1. pontban meghatározott céljainak elérése érdekében (alapcél szerinti
tevékenység)
a) részt vesz az országos szintű érdekegyeztetésben, annak keretében érdekképviseleti és
érdekérvényesítési feladatokat lát el,
b) támogatja a szövetséget alkotó tagszervezetek és azok tagjai érdekérvényesítését,
c) együttműködik más érdekképviseleti szervezetekkel és civil szervezetekkel,
d) a szövetséget alkotó tagszervezetek számára jogi, gazdasági, humánerőforrás-gazdálkodási,
informatikai és más, a működésükkel összefüggő szolgáltatásokat nyújt,
e) saját tisztségviselői, valamint a szövetséget alkotó tagszervezetek, továbbá azok tagjai
tisztségviselői számára képzési szolgáltatásokat nyújt,
f) elősegíti a szövetséget alkotó tagszervezetek együttműködését,
g) a szövetséget alkotó tagszervezetek tagjai számára – a szövetséget alkotó egyes tagszervezetek
igénye és megbízása alapján – különösen gazdasági, jogi, szociális, társadalombiztosítási, kulturális,
tömegkommunikációs, informatikai, műszaki, tudományos, munka- és környezetvédelmi, sport,
egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi, üdültetési, illetve egyéb szolgáltatásokat nyújthat,

2

h) ellátja a szövetség nemzetközi szervezeti tagságából adódó feladatokat,
i) az a)-h) pontban meghatározott feladatainak ellátása érdekében területi képviseleteket működtet,
j) az a)-h) pontban meghatározott feladatainak ellátása érdekében alapítványt, illetve gazdasági
társaságot hozhat létre és működtethet, illetve szövetséghez csatlakozhat.
2.3. A szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet az alapcél szerinti tevékenysége
megvalósítása, illetve annak gazdasági feltételei biztosítása érdekében, kiegészítő jelleggel folytathat,
e tevékenység az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyeztetheti. A szövetség az egyesületi cél
megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. A szövetség
vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok
részére nyereséget nem juttathat.
2.4. A szövetség pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és tőlük nem fogad el.
3. A szövetség tagszervezetei
3.1. A szövetség tagja (tagszervezet) lehet minden olyan, Magyarországon nyilvántartásba vett
szakszervezet és szakszervezetek tagságával működő szövetség, amely a szövetség célkitűzéseivel
egyetért, az alapszabályt, a Kongresszus, a Szövetségi Tanács és az Elnökség döntéseit magára nézve
kötelezőnek ismeri el, valamint a tagdíj megfizetését vállalja. A szövetség tagja természetes személy
nem lehet.
3.2. A belépési nyilatkozatot cégszerűen aláírva, írásban a szövetség elnökéhez kell benyújtani. A
belépési nyilatkozat tartalmazza a belépni kívánó szakszervezet vagy szövetség nevét, székhelyét, a
nyilvántartó bíróság megjelölését és nyilvántartási számát, képviselőjének nevét, tisztségét,
telefonszámát és elektronikus levélcímét, továbbá a belépési szándék, valamint a 3.1. pontban
foglaltak vállalásának kinyilvánítását. A belépési nyilatkozathoz eredetben csatolni kell a szervezet
bírósági nyilvántartásban szereplő adatairól készített, harminc napnál nem régebbi kivonatot,
valamint hiteles, harminc napnál nem régebbi másolatban a szervezet módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapszabályát, továbbá – ha a kivonat a szervezet képviseletében eljáró személy
képviseleti jogának terjedelmére és jellegére való utalást nem tartalmazza – eredetben a szervezet
képviselőjének aláírási címpéldányát. A belépési nyilatkozat megtételére a belépni kívánó szervezet
meghatalmazást nem adhat. A belépni kívánó szervezet taglétszámát a Felügyelőbizottság ellenőrzi,
amelynek során a belépni kívánó szervezet a Felügyelőbizottság számára a taglétszám ellenőrzéséhez
szükséges valamennyi információt, illetve iratbetekintési lehetőséget biztosítani köteles. A
tagszervezetekre vonatkozó adatok – a képviselő telefonszáma és a taglétszám kivételével –
nyilvánosak.
3.3. A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat elfogadásával jön létre. Az elfogadásról az
Szövetségi Tanács a nyilatkozatnak a szövetség elnöke általi hiánytalan kézhezvételétől számított
tizenötödik nap utáni soron következő ülésén dönt. A belépési nyilatkozatról a belépni kívánó
szervezet működési köre szerint érintett szakmai-ágazati tagozat véleményt nyilvánít, amelyet a
Szövetségi Tanács ülésén ismertetni kell. A döntésben a Szövetségi Tanács a 4.3. pont alkalmazásával
meghatározza a tag által választható küldöttek, illetve tanácstagok számát. A döntésről a kérelmezőt
– ajánlott vagy tértivevényes postai küldemény útján – a szövetség elnöke értesíti. Ha a Szövetségi
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Tanács a belépési nyilatkozatot nem fogadja el, az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított
harminc napon belül beérkező írásbeli fellebbezésében a belépni kívánó szervezet kérheti, hogy a
tagfelvétel tárgyában a soron következő Kongresszus hozzon döntést. A fellebbezést a szövetség
elnökéhez kell benyújtani.
3.4. A szövetség tagszervezete – képviselője, tisztségviselői vagy tagjai útján –(…) részt vehet a
szövetség tevékenységében
és rendezvényein(…), részesülhet a szövetség által nyújtott
szolgáltatásokból, továbbá a jelen alapszabályban meghatározottak szerint jogosult küldötteket
választani a Kongresszusba, illetve tagokat választani a Szövetségi Tanácsba, valamint ügyvezető
szervének döntése alapján jogosult a szövetség elnökének, alelnökeinek, Felügyelőbizottsága
elnökének és további tagjának személyére jelölést tenni. (…)A szövetség tagszervezete az
alapszabály rendelkezései szerint az általa választott küldöttek, illetve a Szövetségi Tanács általa
választott tagjai útján a szövetség tisztségviselőire javaslatot tehet, illetve azok megválasztásában
részt vesz. A szövetség tagszervezetének tagjai részesülhetnek a szövetség által nyújtott
szolgáltatásokból, valamint megválaszthatóak a szövetség tisztségviselőivé. A tagszervezet
kéréssel, kérdéssel fordulhat a szövetség bármely szervéhez, amely arra a soron következő ülésén
érdemi választ ad. A szövetség tagszervezeteit egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek
terhelik. A szavazati jog gyakorlásának feltétele az adott testület tagjának személyes jelenléte.
3.5. A szövetség tagszervezete
a) köteles megtartani az alapszabály rendelkezéseit,
b) köteles megtartani a Kongresszus, a Szövetségi Tanács és az Elnökség döntéseit,
c) köteles elősegíteni a szövetség céljainak elérését, valamit nem veszélyeztetheti a szövetség
céljának megvalósítását és a szövetség tevékenységét,
d) köteles 3.2. pontban meghatározott adataiban bekövetkező változásokat legkésőbb 15 napon belül
a szövetség elnökének bejelenteni,
e) köteles az éves tagdíjat a Szövetségi Tanács által meghatározott esedékesség szerint banki
átutalással megfizetni,
f) köteles a taglétszámáról minden naptári év január 31-ig a Felügyelőbizottságot a megelőző év
december 31-i állapot szerint, továbbá a Felügyelőbizottság felhívására az abban megjelölt időpont
szerinti állapot tekintetében külön is tájékoztatni, valamint biztosítani a Felügyelőbizottság számára
a taglétszám ellenőrzéséhez szükséges valamennyi információt, illetve iratbetekintési lehetőséget.
3.6. A szövetség tagszervezete a 3.5. pont b) alpontja szerinti kötelezettségét – a 3.5. pont c)
alpontjának keretei között – a szövetség által szervezett akciók vagy a szövetség állásfoglalásai
tekintetében olyan módon is teljesítheti, hogy azok végrehajtását nem gátolja.
3.7. A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tagszervezet kilépésével,
b) a tagszervezet kizárásával,
c) a tagsági jogviszony szövetség általi felmondásával,
d) a tagszervezet jogutód nélküli megszűnésével.
3.8. A kilépést a tagszervezet cégszerű nyilatkozatával írásban közli az elnökséggel. A nyilatkozatot
a szövetség elnökének kell megküldeni. A kilépésről szóló nyilatkozat megtételére a tagszervezet
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meghatalmazást nem adhat. A nyilatkozathoz eredetben csatolni kell a tagszervezet bírósági
nyilvántartásban szereplő adatairól készített, harminc napnál nem régebbi kivonatot, valamint – ha a
kivonat a tagszervezet képviseletében eljáró személy képviseleti jogának terjedelmére és jellegére
való utalást nem tartalmazza – eredetben a tagszervezet képviselőjének aláírási címpéldányát. A
tagsági jogviszony a kilépésről szóló nyilatkozatnak az elnökség általi kézhezvételével szűnik meg.
A kilépés visszamenőleges hatályú nem lehet.
3.9. A Szövetségi Tanács bármely tagszervezet, az Elnökség vagy a Felügyelőbizottság írásbeli
kezdeményezésére kizárhatja azt a tagszervezetet, amely az alapszabály valamely rendelkezését
szándékosan megszegte, vagy amely jogszabályt, az alapszabályt, egyéb szabályzatot vagy a
Kongresszus, a Szövetségi Tanács vagy az Elnökség döntését súlyosan vagy ismételten sértő
tevékenységet fejtett ki.
3.10. A Szövetségi Tanács az Elnökség írásbeli kezdeményezésére írásban felmondja a tagszervezet
tagsági viszonyát, ha az a tagdíjat a szövetség elnökének az esedékességet követő hatvan nap eltelte
utáni írásbeli, a jogkövetkezményekre való kifejezett felhívást is tartalmazó felszólítása ellenére, az
abban megjelölt, harminc napnál nem rövidebb határidőn belül nem fizette meg.
3.11. A kizárásról, illetve a felmondásról szóló kezdeményezést a tagszervezetnek – ajánlott vagy
tértivevényes postai küldemény útján – írásban, az arról való döntést legalább 15 nappal megelőzően
meg kell küldeni. A kizárásról, illetve felmondásról való döntés előtt lehetőséget kell adni az érintett
tagszervezetnek, hogy védekezését a Szövetségi Tanács ülésén előadhassa. A kizárásról, illetve a
felmondásról hozott döntést a tagszervezetnek – ajánlott vagy tértivevényes postai küldemény útján
– írásban kell megküldeni. A határozatot indokolással kell ellátni, amelynek tartalmaznia kell a
kizárás, illetve felmondás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
lehetőségről való tájékoztatást.
A tagszervezet a döntés kézhezvételéről számított harminc napon belül beérkező írásbeli
fellebbezésében kérheti, hogy a kizárása, illetve felmondása tárgyában a soron következő
Kongresszus hozzon döntést. A fellebbezést a szövetség elnökéhez írásban kell benyújtani. Ha a
tagszervezet a fellebbezés benyújtásáig a tagdíjtartozását hiánytalanul megfizeti, a Szövetségi Tanács
a tagszervezet felmondását mellőzi.
A tagsági jogviszony a fellebbezés beérkezésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltével, illetve
a Kongresszusnak a kizárásról, illetve a felmondásról hozott döntésével szűnik meg. A kizárásról,
illetve felmondásról való kongresszusi döntés előtt lehetőséget kell adni az érintett tagszervezetnek,
hogy védekezését a Kongresszuson előadhassa. Ha a tagszervezet a Kongresszus döntéséig a
tagdíjtartozását hiánytalanul megfizeti, a Kongresszus a tagszervezet felmondását mellőzi. A
kizárásról, illetve a felmondásról hozott kongresszusi döntést a tagszervezet részére – ajánlott vagy
tértivevényes postai küldemény útján – írásban kell megküldeni, amely tartalmazza a tagszervezet
rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást is.
4. A szövetség kongresszusa
4.1. A Kongresszus a szövetség döntéshozó szerve, amelynek kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) az alapszabály megállapítása és módosítása,
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b) a szövetség elnökének, alelnökeiének, elnökségi tagjainak, (…) valamint a Felügyelőbizottság
elnökének és további tagjainak megválasztása, illetve visszahívása,
c) a szövetségbe tagszervezetként történő felvételt elutasító szövetségi tanácsi döntéssel szembeni
fellebbezésről való döntés,
d) a szövetség tagszervezetének kizárásáról, illetve felmondásról szóló szövetségi tanácsi döntéssel
szembeni fellebbezésről való döntés,
e) a Szövetségi Tanács döntésével szembeni jogorvoslati kérelmekről való döntés,
f) a szövetség megszűnésének, egyesülésének, illetve a szövetség szétválásának kimondása,
g) az Elnökségnek az utolsó Kongresszus óta eltelt időszakban végzett tevékenységéről szóló
beszámolója elfogadása,
h) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a Kongresszus kizárólagos
hatáskörébe utal.
4.2. A Kongresszus a szövetség tagszervezetei által választott küldöttekből, a szövetség elnökéből,
alelnökeiéből, elnökségi tagjaiból és a társadalmi tagozatok ügyvivőiből áll.
A Kongresszus tagjai e tisztségükből fakadó jogaikat csak személyesen gyakorolhatják. A
Kongresszus tagja jogosult a Kongresszuson részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Kongresszus
rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
A Kongresszuson annak tagjain kívül a Szövetségi Tanács, az Elnökség, az elnök vagy az alelnök
által meghívottak és az alapszabály vagy a Kongresszus határozata alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek vehetnek részt.
4.3. A szövetség tagszervezetei a taglétszámuk alapján minden megkezdett kétezer tag után egy
küldött választására jogosultak. Küldötté a szövetség tagszervezetének tagja választható meg. A
Szövetségi Tanács a Kongresszus összehívásáról szóló döntésében a Felügyelőbizottság jelentése
alapján meghatározza az egyes tagszervezetek által választható küldöttek számát. A taglétszám
számítása során a szövetségként működő tagszervezetek esetében figyelmen kívül kell hagyni azon,
a tagszervezetben tagsági jogviszonnyal rendelkező szervezetek taglétszámát, amelyek a
szövetségnek közvetlenül is tagszervezetei.
4.4. A szövetség tagszervezete a küldötteket – a jelen alapszabály keretei között – a saját alapszabálya,
illetve egyéb szabályzatai alapján választja meg. A megválasztott küldöttek részére a tagszervezet –
az adott Kongresszusra kiterjedő hatállyal – cégszerű nyilatkozatban megbízólevelet állít ki. A
megbízólevél kiállítása során meghatalmazott nem járhat el.
4.5. A Kongresszust legalább évi egy alkalommal össze kell hívni. A Kongresszust a Szövetségi
Tanács hívja össze. A Kongresszust harminc napnál nem távolabbi időpontra össze kell hívni akkor
is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt az Elnökség, a Felügyelőbizottság vagy a tagszervezetek
legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével kéri.
A Kongresszusra a szövetség nevét és székhelyét, az ülés napirendjét, helyét és időpontját tartalmazó
meghívót a szövetség elnöke írásban vagy elektronikus úton úgy küldi meg a tagszervezeteknek, hogy
a meghívó kézbesítése legalább tizenöt nappal a Kongresszus tervezett időpontját megelőzően
megtörténjen.
Az Elnökség előterjesztése alapján a Szövetségi Tanács köteles a Kongresszust összehívni a
szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem

6

fedezi vagy a szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni vagy
a szövetség céljainak elérése veszélybe került. Az így összehívott Kongresszus köteles az
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a szövetség
megszüntetéséről dönteni.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
A Kongresszus a szövetség székhelyétől eltérő helyszínen is tartható.
Ha a Kongresszust nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A
Kongresszuson a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha
valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárul.
A kongresszusi meghívó kézbesítésétől számított nyolc napon belül a tagszervezetek a Szövetségi
Tanácstól kérhetik a napirend kiegészítését, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének
tárgyában a Szövetségi Tanács dönt. Ha a napirend kiegészítéséről a Szövetségi Tanács nem dönt
vagy elutasítja, a Kongresszus a napirend elfogadása előtt külön dönt a kiegészítésről.
A Kongresszus döntéseit ülés tartásával hozza.
4.6. A Kongresszus határozatképes, ha azon a Kongresszus tagjainak több mint a fele jelen van. A
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
Ha a Kongresszust a működés törvényességének helyreállítása érdekében a bíróság hívta össze, az
összehívásáról szóló döntésben – a Kongresszus határozatképtelensége esetére – a bíróság
megjelölheti a megismételt ülés helyét és időpontját, amely nem lehet korábbi az eredeti ülést követő
nyolcadik napnál. Az ilyen módon összehívott megismételt ülés a megjelent tagok számától
függetlenül határozatképes az előzetesen kiküldött meghívóban rögzített napirendi pontok
tekintetében, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit a meghívó tartalmazza.
4.7. A Kongresszus a határozatait, amennyiben az alapszabály másként nem rendelkezik, a jelenlévő
kongresszusi tagok több mint felének igenlő szavazatával (küldöttszavazás, egyszerű többség) hozza
meg. A szövetség alapszabályának módosításához a jelenlévő kongresszusi tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A szövetség céljának módosításához és a szövetség
megszűnéséről szóló kongresszusi döntéshez a szavazati joggal rendelkező kongresszusi tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Kongresszuson a szavazás – a 4.1. pont
b) alpontjában meghatározott választás kivételével – nyílt.
A jelenlévő kongresszusi tagok több mint felének igenlő szavazatát igénylő döntések meghozatalához
bármely küldött kérelmére kettős szavazást kell elrendelni. A második szavazásban valamennyi
tagszervezet egy-egy küldöttje vehet részt (tagszervezeti szavazás). Több küldött jelenléte esetén a
szavazásban részt vevő küldöttet az azonos tagszervezethez tartozó, a 4.3. pont alapján választott
küldöttek maguk közül jelölik ki. A döntés meghozatalához mind a jelenlevő kongresszusi tagok,
mind a második szavazásban részt vevő tagszervezeti küldöttek több mint felének igenlő szavazata
szükséges (kettős többség).
A nyílt szavazás a küldöttigazolvány felemelésével vagy kézfelemeléssel történik. A szavazatokat a
Szavazatszámláló Bizottság összesíti, amelynek eredményét a levezető elnök hirdeti ki. A titkos
szavazás zárt ülésen, szavazólap igénybevételével történik.

7

A jelölés módja: a jelölés nyílt, a jelöltek névsorát a jelölő bizottság ismerteti. A jelöltek szavazólapra
való kerüléséről a jelenlévő küldöttek egyenként egyszerű többséggel döntenek. A titkos szavazáshoz
45 féle szavazólap készül: 1. szavazó lap: elnök, 2. szavazó lap: alelnökök, 3. szavazó lap:
(...)elnökségi tagok, 4. szavazó lap: Felügyelőbizottság elnöke, 45. szavazó lap: Felügyelőbizottság
tagjai részére.
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, kivéve a tisztségviselők megválasztásáról való
döntést.
Aki valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
4.8. A Kongresszus előtt az Elnökség által felkért munkabizottság a 4.4. pont szerinti
megbízóleveleket ellenőrzi. A Kongresszus az ülés kezdetén maga határozza meg ügyrendjét és
elfogadja a napirendet. A Kongresszus a kezdetén a tagjai közül nyílt szavazással levezető elnököt
vagy elnököket és jegyzőkönyv-vezetőt, valamint két jegyzőkönyv-hitelesítőt, mandátumvizsgáló,
szavazatszámláló és jelölőbizottságot választ. A határozatképességet a Mandátumvizsgáló Bizottság
állapítja meg, s erről jelentést tesz a kongresszusnak.
A Kongresszusról a megválasztott jegyzőkönyv-vezető jegyzőkönyvet készít, amelyet a levezető
elnök, a jegyzőkönyv-vezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásával lát el. A jegyzőkönyvet és a
jelenléti ívet teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell elkészíteni. A jegyzőkönyv
tartalmazza a Kongresszus helyét és idejét, a levezetőelnökök, a jegyzőkönyvvezetők, valamint a
jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott küldöttek nevét, továbbá a meghívott személyek nevét,
valamint a határozatképesség megállapításához szükséges adatokat, a napirendet, az egyes napirendi
pontokkal összefüggő hozzászólók nevét, a hozzászólás tartalmának összefoglalását, a döntés
tartalmát, időpontját és hatályát, az azt támogatók, illetve ellenzők arányát, valamint a szavazás
eredményére vonatkozó adatokat. A jegyzőkönyvhöz jelenléti ívet kell csatolni, amely tartalmazza a
részt vevő tagok nevét, lakcímét, saját kezű aláírását, továbbá a 4.4. pont szerinti küldött esetében az
őt megválasztó tagszervezet megjelölését. A jegyzőkönyvet annak elkészülte után a szövetség
Elnökségének irattárában kell őrizni. Amennyiben a Kongresszus az ott jelen nem levő személyeket
is érintő döntést hoz, a döntést az érintettekkel három munkanapon belül igazolható módon írásban
vagy elektronikus úton közölni kell.
4.9. A Kongresszus által hozott jogszabálysértő vagy alapszabályba ütköző határozat hatályon kívül
helyezése iránt bármely tagszervezet, az elnök, az alelnök, az elnökség további tagja, illetve a
Felügyelőbizottság elnöke vagy további tagja – kivéve, ha a határozat meghozatalához szavazatával
hozzájárult és ennek nem tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés volt az oka – a határozat
tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a
határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a pert indító kérelmére a
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határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A határozat
meghozatalától számított egyéves határidő elteltével eljárás nem kérhető.
4.10. A kongresszus a határozatait a határozathozatal helyszínén kihirdeti, és a szövetség honlapján
közzéteszi.
5. A Szövetségi Tanács
5.1. A Szövetségi Tanács a Kongresszus két ülése között stratégiai irányítást gyakorol a szövetség
működése felett. E feladatkörében a Szövetségi Tanács
a) állást foglal az aktuális érdekvédelmi, érdekképviseleti, társadalmi, gazdaságpolitikai,
szociálpolitikai, oktatási, művelődéspolitikai és egyéb kérdésekről,
b) elfogadja a szövetség szervezeti és működési szabályzatát, valamint egyéb szabályzatait,
c) meghatározza a szövetség munkaszervezetének alapvető kereteit,
d) dönt a más szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodásokról, (...)
e) dönt a szakmai-ágazati tagozatok és a társadalmi tagozatok létrehozásáról, illetve
megszüntetéséről,
ef) elfogadja a szövetség éves költségvetését, illetve az előző évről szóló számviteli beszámolót,
fg) meghatározza az éves tagdíjat,
gh) a 9.9. pont szerint dönt a szövetség vagyonával és pénzügyeivel kapcsolatos alapvető kérdésekről,
hi) első fokon dönt a tagfelvételről, a tag kizárásáról vagy felmondásról,
ij) az Elnökség kezdeményezésére dönt az elé terjesztett minden olyan ügyben, amely nem tartozik a
Kongresszus kizárólagos hatáskörébe,
jk) dönt az Elnökség döntésével szembeni jogorvoslati kérelmekről,
kl) összehívja a Kongresszust, erről értesíti a tagszervezeteket és a Felügyelőbizottságot,
lm) meghatározza a Kongresszus napirendi pontjait,
mn) megállapítja a szövetség elnökének, alelnökeiének, elnökségi tagjainak, valamint a
Felügyelőbizottság elnökének és további tagjainak díjazását,
no) dönt mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály a hatáskörébe utal.
5.2. A Szövetségi Tanács a szövetség tagszervezetei által egy évre választott tanácstagokból, a
szövetség elnökéből és alelnökeiéből, az elnökségi tagokból, és a társadalmi tagozatok ügyvivőiből
áll. A Szövetségi Tanács tagjai e tisztségükből fakadó jogaikat csak személyesen gyakorolhatják. A
Szövetségi Tanács döntéseit ülés tartásával hozza.
5.3. A szövetség tagszervezetei a taglétszámuk alapján minden megkezdett négyezer tag után egy
tanácstag választására jogosultak. Tanácstaggá a szövetség tagszervezetének tagja választható meg.
A tanácstagok választását az Elnökség tűzi ki, amelynek során az utolsó Kongresszus küldöttjeinek
megválasztására irányadó taglétszám alapján meghatározza az egyes tagszervezetek által választható
tanácstagok számát.
A tagszervezet a tanácstagot – a jelen alapszabály keretei között – a saját alapszabálya, illetve egyéb
szabályzatai alapján választja meg. A tagszervezet a tanácstagot bármikor visszahívhatja, továbbá a
tanácstag megbízatása megszűnik a tanácstagnak az őt megválasztó tagszervezetben fennálló tagsági
viszonyának megszűnésével is. Ha a tanácstag e megbízatása a megbízatási idő letelte előtt megszűnt,
a tagszervezet a tanácstag megbízatási idejéből hátralevő időre új tanácstagot választ. Ha a
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szövetségbe új tagszervezet lép be, a tagszervezet a tanácstagok megbízatási idejéből hátralevő időre
választja meg a tanácstagjait.
A tanácstag választásáról a tagszervezet cégszerű nyilatkozatban megbízólevelet állít ki. A tanácstag
visszahívásáról, illetve megbízatásának megszűnéséről a tagszervezet cégszerű nyilatkozatban
tájékoztatja a szövetség elnökét. A megbízólevél, illetve a tájékoztatás tekintetében meghatalmazott
nem járhat el. A tanácstag választása, illetve visszahívása akkortól hatályos, hogy a megbízólevelet,
illetve a visszahívásról vagy a megbízatás megszűnéséről szóló tájékoztatást a szövetség elnöke
kézhez vette.
5.4. A Szövetségi Tanácsot legalább negyedévente össze kell hívni. A Szövetségi Tanácsot az
Elnökség hívja össze. A Szövetségi Tanácsot össze kell hívni akkor is, ha azt a Felügyelőbizottság
vagy a tagszervezetek legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével kéri.
A Szövetségi Tanács ülésére az annak napirendjét, helyét és időpontját tartalmazó meghívót a
szövetség elnöke írásban vagy elektronikus úton úgy küldi meg a Szövetségi Tanács tagjainak, hogy
a meghívó kézbesítése legalább tizenöt nappal a Szövetségi Tanács tervezett időpontját megelőzően
megtörténjen.
5.5. A Szövetségi Tanács üléseit az Elnökség készíti elő.
5.6. A Szövetségi Tanács határozatképes, ha azon a tagjainak több mint a fele jelen van. A Szövetségi
Tanács a határozatait – a 9.9. pontban meghatározott kivételekkel – a jelenlévő tagok több mint
felének igenlő szavazatával hozza meg (küldöttszavazás, egyszerű többség). A Szövetségi Tanács
ülésén a szavazás nyílt.
A Szövetségi Tanács a határozatait a határozathozatal helyszínén kihirdeti, és a szövetség honlapján
közzéteszi.
A Szövetségi Tanács döntésének meghozatalához bármely tanácstag kérelmére kettős szavazást kell
elrendelni. A második szavazásban valamennyi tagszervezet egy-egy tanácstagja vehet részt
(tagszervezeti szavazás). Több tanácstag jelenléte esetén a szavazásban részt vevő tanácstagot az
azonos tagszervezethez tartozó, az 5.2. pont alapján választott tanácstagok maguk közül jelölik ki.
Kettős szavazás elrendelése esetén a döntés meghozatalához a második szavazásban részt vevő
tanácstagok több mint felének igenlő szavazata is szükséges (kettős többség).
5.7. A Szövetségi Tanács napirendjére – annak bármely tagja kezdeményezésére – az előzetesen
kiküldött napirenden nem szereplő ügyek megvitatását is fel lehet venni azzal, hogy az előzetesen
kiküldött napirendjen nem szereplő ügyekben döntést nem lehet hozni. A napirendre vételről a
Szövetségi Tanács ügyenként dönt.
5.8. A Szövetségi Tanács az ülésének kezdetén nyílt szavazással levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv-hitelesítőt választ. A Szövetségi Tanács üléséről a megválasztott
jegyzőkönyv-vezető jegyzőkönyvet készít, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és két
jegyzőkönyv-hitelesítőt aláírásával lát el. A jegyzőkönyvet teljes bizonyító erejű magánokirati
formában kell elkészíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a Szövetségi Tanács ülésének helyét és idejét,
a napirendjét, az egyes napirendi pontokkal összefüggő hozzászólók nevét, a hozzászólás tartalmának
összefoglalását, a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, valamint az azt támogatók, illetve ellenzők
arányát. A jegyzőkönyvhöz jelenléti ívet kell csatolni, amely tartalmazza a részt vevő tagok nevét,
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lakcímét, saját kezű aláírását, továbbá az 5.5. pont szerinti tanácstagok esetében az őt megválasztó
tagszervezet megjelölését és. A jegyzőkönyvet annak elkészülte után a szövetség Elnökségének
irattárában kell őrizni. Amennyiben a Szövetségi Tanács az ott jelen nem levő személyeket is érintő
döntést hoz, a döntést az érintettekkel három munkanapon belül igazolható módon írásban vagy
elektronikus úton közölni kell.
5.9. A Szövetségi Tanács által hozott jogszabálysértő vagy alapszabályba ütköző határozattal
szemben bármely tagszervezet, az elnök, az alelnök, az elnökség további tagja, illetve a
Felügyelőbizottság elnöke vagy további tagja – kivéve, ha a határozat meghozatalához szavazatával
hozzájárult és ennek nem tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés volt az oka – a határozat
tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben írásban jogorvoslati kérelmet
terjeszthet a Kongresszus elé. A jogorvoslati kérelmet a szövetség elnökéhez, az elnök jogorvoslati
kérelme esetén a korban idősebbz alelnökhöz kell benyújtani. A jogorvoslati kérelem a határozat
végrehajtását nem gátolja, az Elnökség azonban a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A
jogorvoslati kérelemről az annak előterjesztését követő első Kongresszus határoz. A Kongresszus a
jogorvoslati kérelem keretei között a Szövetségi Tanács határozatát megváltoztathatja. A határozat
meghozatalától számított egyéves határidő elteltével eljárás nem kérhető.
6. A szövetség Elnöksége
6.1. A szövetség Elnöksége a szövetség ügyvezető szerve, amely a jogszabályoknak, az
alapszabálynak, a Kongresszus és a Szövetségi Tanács döntéseinek megfelelően a Szövetségi Tanács
két ülése között irányítja a szövetség működését.
6.2. Az Elnökség feladatkörébe tartozik
a) a szövetség napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala,
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Szövetségi Tanács, illetve Kongresszus elé terjesztése,
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Szövetségi Tanács elé terjesztése,
d) a szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Szövetségi
Tanács, illetve Kongresszus hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
e) a szövetség alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának
előkészítése,
f) részvétel a Szövetségi Tanács és Kongresszus ülésén és válaszadás a szövetséggel kapcsolatos
kérdésekre,
g) a tagság nyilvántartása,
h) a szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
i) a szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
j) a szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele,
k) az elnök és az alelnökök feletti munkáltatói jogok gyakorlása, amennyiben e tisztségviselő a
szövetséggel munkaviszonyban áll,
l) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a szövetség saját tagszervezetével, az
elnökkel, az alelnökkel vagy elnökségi taggal, a Felügyelőbizottság elnökével vagy tagjával vagy
ezek hozzátartozójával köt,
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m) a jelenlegi és korábbi tagszervezetek, vagy bármely szövetségi szerv (Kongresszus, Szövetségi
Tanács, Elnökség, Felügyelőbizottság) tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
n) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, és
o) a végelszámoló kijelölése,
p) mindazon hatáskörök gyakorlása, amelyeket az alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe.
6.3. A szövetség Elnökségét a szövetség elnöke, két alelnök, valamint a szakmai-ágazati tagozatok
és és tizennyolc további elnökségi tag, valamint a női, az ifjúsági és a nyugdíjas társadalmi tagozatok
által választott egy-egy képviselője tagok alkotjáka. (...) Az Elnökség tagjai a szövetség vezető
tisztségviselői. A vezető tisztségviselő vezetési tevékenységét személyesen és a szövetség érdekének
megfelelően köteles ellátni.
6.4. Az Elnökséget legalább havonta egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnökség akkor
határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van. Az Elnökség a határozatait a jelenlévő
tagok több mint felének szavazatával, nyílt szavazással hozza.
Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével
– az Elnökség bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc
napon belül köteles intézkedni az Elnökség ülésének tizenöt napon belüli időpontra történő
összehívásáról. Ha az elnök e kötelezettségének nem tesz eleget, az Elnökség összehívására az azt
kezdeményező tag is jogosult. Az ülés összehívása úgy történik, hogy az elnök vagy az Elnökség
összehívására jogosult tag a napirend megküldésével együttesen az ülés helyét és időpontját írásban
vagy elektronikus úton – a tervezett ülés előtt legalább öt nappal kézbesített meghívóban – közli az
Elnökség tagjaival. A meghívónak tartalmaznia kell a szövetség nevét, székhelyét, az ülés idejének
és helyszínének megjelölését és az ülés napirendjét. Az Elnökség napirendjére az előzetesen kiküldött
napirenden nem szereplő mindazon kérdéseket is fel kell venni, amelyek megtárgyalását az Elnökség
bármely tagja kezdeményezi, feltéve, hogy az Elnökség ülésén az Elnökség minden tagja jelen van.
Az Elnökség üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet a jegyzőkönyvvezető, az elnök és két hitelesítő
elnökségi tag aláírásával lát el. A jegyzőkönyv tartalmazza az Elnökség ülésének helyét és idejét, a
napirendet, az egyes napirendi pontokkal összefüggő hozzászólók nevét, a hozzászólás tartalmának
összefoglalását, a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, valamint az azt támogatók, illetve ellenzők
megjelölését. A jegyzőkönyvet annak elkészülte után az elnök őrzi. Amennyiben az Elnökség az ott
jelen nem levő személyeket is érintő döntést hoz, a döntést az érintettekkel három munkanapon belül
haladéktalanul és igazolható módon, írásban vagy elektronikus úton közölni kell.
Az Elnökség a döntéseit ülés tartásával vagy – a 6.4.2. pontban foglaltak szerint – ülés tartása nélkül
hozza.
Az Elnökség a határozatait a határozathozatal helyszínén kihirdeti, és a szövetség honlapján
közzéteszi.
6.4.1. Az Elnökség ülése személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök
igénybevételével is lefolytatható (interneten történő videokonferencia vagy web-konferencia). Erre
az elnök előzetes értesítés alapján hívja meg az Elnökség tagjait. Az elektronikus hírközlő eszközök
(számítógép PC, laptop, okos-telefon, táblagépek) használata során – a tagok azonosítása érdekében
– az elnök által megadott jelszóval történik a bejelentkezés, emellett biztosítani kell a tagok közötti
kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével
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tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is
ellenőrizhetőek legyenek.
6.4.2. Sürgős esetben vagy az ülés határozatképtelenség esetén az Elnökség döntéseit ülés tartása
nélkül is meghozhatja. Az ülés nélküli határozathozatalt az elnök a határozat tervezetének az
Elnökség tagjainak részére, elektronikus levélben történő megküldésével kezdeményezi. Az
Elnökség tagjai a tervezet kézhezvételétől számított öt napon belül küldhetik meg szavazatukat az
elnök részére. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot
megküldenek az elnök részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a
határozatképességhez szükséges lenne ülés megtartása esetén.
Ha az Elnökség tagjainak legalább egynegyede az ülés megtartását kívánja, a Elnökség ülését az
elnöknek össze kell hívnia.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha az Elnökség
valamennyi tagjának szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének
napjától számított három napon belül – az elnök megállapítja a szavazás eredményét és három napon
belül közli az Elnökség tagjaival. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha
valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
6.4.3. Amennyiben nem az Elnökség tagja, az Elnökség ülésén állandó meghívottként, tanácskozási
joggal vehet részt a tagozat ügyvivője.
6.5. Az Elnökség a két Kongresszus között végzett tevékenységéről a Kongresszus előtt beszámol,
amelynek elfogadásáról a Kongresszus külön határoz.
6.6. Az Elnökség által hozott jogszabálysértő vagy alapszabályba ütköző határozattal szemben
bármely tagszervezet, az elnök, az alelnök, az elnökség további tagja, illetve a Felügyelőbizottság
elnöke vagy további tagja – kivéve, ha a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult és ennek
nem tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés volt az oka – a határozat tudomására jutásától
számított harminc napos jogvesztő határidőben írásban jogorvoslati kérelmet terjeszthet a Szövetségi
Tanács elé. A jogorvoslati kérelmet a szövetség elnökéhez, az elnök jogorvoslati kérelme esetén a
korban idősebbz alelnökhöz kell benyújtani. A jogorvoslati kérelem a határozat végrehajtását nem
gátolja, az Elnökség azonban a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A jogorvoslati kérelemről a
Szövetségi Tanács az annak előterjesztését követő első ülésén határoz. A Szövetségi Tanács a
jogorvoslati kérelem keretei között az Elnökség határozatát megváltoztathatja. A határozat
meghozatalától számított egyéves határidő elteltével eljárás nem kérhető.
6.7. A szövetség elnökévé, alelnökévé, illetve elnökségi tagjává olyan, a szövetség valamely
tagszervezetében tagsági viszonnyal rendelkező nagykorú személy választható meg, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
6.8. Nem lehet az Elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet az Elnökség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet az Elnökség tagja az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől. (...)
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6.8a. A 6.7.-6.8. pont rendelkezéseit az Alapszabály 8.3 pontja alapján kötelezően létrehozott
társadalmi tagozat által delegált tagokra is alkalmazni kell.
6.9. A szövetség elnöke
a) önállóan jogosult képviselni a szövetséget,
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a szövetség munkavállalói felett,
c) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az alapszabály a hatáskörébe utal, illetve amelyekkel
a Kongresszus, a Szövetségi Tanács vagy az Elnökség megbízza.
6.9a. Az elnököt az eseti akadályoztatása esetén az általa a 6.10. pont c) alpont szerint megbízott
alelnök a megbízás keretei között helyettesíti.
Az elnök tartós akadályoztatása vagy az elnöki tisztség betöltetlensége esetén az Elnökség jelöli
ki azt az alelnököt, aki az elnököt teljes jogkörben helyettesíti, azzal, hogy az Elnökség döntéséig
az elnök hatásköreit a korban idősebb alelnök gyakorolja.
6.10. A szövetség alelnökei
a) segítik az elnök tevékenységét,
b) önállóan jogosultak képviselni a szövetséget,
c) (...)
cd) ellátjáka mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Kongresszus, a Szövetségi Tanács, az Elnökség
vagy az elnök megbízza őket. (…)
,
e) az elnök tartós akadályoztatása esetében az Elnökség döntése alapján gyakorolja az elnök
hatásköreit.
6.11. A szövetség elnökét és két, (...) alelnökét és elnökségi tagjait a Kongresszus, illetve az alelnök
esetében a 6.15. pont szerinti esetben a Szövetégi Tanács titkos szavazáson választja meg (…).
A szakmai-ágazati tagozatok döntéshozó szervei titkos szavazáson – a szakmai-ágazati
tagozathoz tartozó tagszervezetek 3.5. pont f) alpontja szerinti, az elnöknek a megbízatási idő
letelte miatti megválasztásáról határozó Kongresszus küldötteinek megválasztása során
figyelembe vett taglétszáma alapján – minden megkezdett 20.000 azaz húszezer fő után egy
elnökségi tag választására jogosultak.
A társadalmi tagozatok döntéshozó szervei titkos szavazáson egy-egy elnökségi tag választására
jogosultak.
Az elnök, az alelnök és az elnökségi tag megbízatási ideje a Kongresszusnak az elnök
megválasztásáról hozott döntésétől számított négy évre. Ha azonban a szövetség elnökének,
alelnökének, illetve elnökségi tagjának megbízatása nem a 6.122. pont a) alpontja alapján szűnt meg,
az új elnök, alelnök, illetve elnökségi tag megbízatási ideje a korábbi elnök, alelnök, illetve elnökségi
tag megbízatási idejének végéig szól. (…)
6.11a. Az elnökség társadalmi tagozat által delegált tagját a társadalmi tagozat legfőbb döntéshozó
szerve választja az elnökség többi tagjával azonos időre.
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6.12. A szövetség elnökének, alelnökének, illetve elnökségi tagjának megbízatása megszűnik, ha
a) a megbízatási ideje letelik,
b) az őt megválasztó szerv Kongresszus visszahívja,
c) lemond,
d) meghal,
e) cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozzák,
f) vele szemben a 6.8. pontban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezik.
6.13. A Kongresszus a szövetség elnökét, alelnökét, illetve a szakmai-ágazati tagozat, valamint a
társadalmi tagozat döntéshozó szerve az általa választott elnökségi tagjoát – új elnök, alelnök,
illetve elnökség tag haladéktalan, illetve egyidejű megválasztása mellett – indokolt határozattal
visszahívhatja, ha az
a) a tisztségéből származó feladatait nem látja el,
b) a szövetség valamely tagszervezetében fennálló tagsági viszonya úgy szűnt meg, hogy nem létesít
hatvan napon belül tagsági viszonyt a szövetség valamely tagszervezetével, vagy
c) magatartásával a szövetség céljainak elérését veszélyezteti.
6.14. Az elnök, az alelnök, illetve az elnökségi tag írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat e
megbízatásáról. A lemondó nyilatkozatot az elnök a korban idősebbz alelnöknek, az alelnök, illetve
az elnökségi tag az elnöknek küldi meg.
A szövetség működőképessége érdekében az elnök (…)vagy az alelnök lemondása az új elnök vagy
alelnök (…) megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik
napon válik hatályossá.
6.15. Ha az elnök vagy az alelnök (…) megbízatása a 6.122. pont c)-f) vagy d) alpontja szerinti
megszűnik, a Kongresszust az új elnök, illetve az új alelnök (…) megválasztása érdekében hatvan
napnál nem távolabbi időpontra össze kell hívni. Ha az elnökségi tag megbízatása a 6.12. pont c)
vagy d) alpontja szerinti megszűnik, a Kongresszus új elnökségi tagot választhat, azzal, hogy ha
négynél több elnökségi tag megbízatása a 6.12. pont c) vagy d) pontja szerinti megszűnt, a
Kongresszust az új elnökségi tagok megválasztása érdekében hatvan napnál nem távolabbi időpontra
össze kell hívni.(…)
Ha az alelnök megbízatása a 6.12. pont c)-f) alpontja szerinti megszűnik, a Szövetségi Tanács
harminc napon belül a 6.11. pont szerinti megbízatási időre megválasztja az új alelnököt.
Ha az elnökségi tag megbízatása a 6.12. pont c)-f) alpontja szerinti megszűnik, az őt megválasztó
szakmai-ágazati tagozat, illetve társadalmi tagozat döntéshozó szerve harminc napon belül a
6.11. pont szerinti megbízatási időre megválasztja az új elnökségi tagot.
6.15a. Az elnökség kötelezően létrehozott három társadalmi tagozat által delegált tagjának
megbízatása a 6.12. pont a) és c)-f) alpontjaiban meghatározott esetekben, valamint akkor szűnik
meg, ha a társadalmi tagozat legfőbb döntéshozó szerve a 6.13. pont megfelelő alkalmazásával
visszahívja.
6.16. Az Szövetségi Tanács az elnök, az alelnök, illetve az elnökségi tag számára díjazást, illetve
költségtérítést állapíthat meg.
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6.17. 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.
6.18. Ha a szövetség vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek
kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő a szövetséggel egyetemlegesen felel. A
szövetség törekszik arra, hogy jogi és gazdasági eszközökkel csökkentse a – döntően ingyenesen vagy
csekély térítés ellenében közösségi munkát végző – vezető tisztségviselők tevékenységének
kockázatát.
7. A Felügyelőbizottság
7.1. A szövetség gazdálkodását, továbbá az Elnökséget a szövetség érdekeinek megóvása céljából a
Felügyelőbizottság ellenőrzi. A Felügyelőbizottság feladata a szövetség szerveinek, valamint a
jogszabályok, az alapszabály és a Kongresszusi határozatok végrehajtásának, betartásának
ellenőrzése, továbbá a 3.5. f) alpont szerinti adatszolgáltatásról és annak ellenőrzéséről szóló jelentés
elkészítése. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai az Elnökségtől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak.
7.2. A Felügyelőbizottság tagjai együttesen vagy egyenként az Elnökségtől, illetve annak tagjaitól
jelentést, a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhetnek, továbbá
korlátozás nélkül betekinthetnek a szövetség számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe és irataiba,
azokat megvizsgálhatják, a szövetség fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát,
valamint szerződéseit megvizsgálhatják és szakértővel megvizsgáltathatják.
7.3. A Felügyelőbizottság köteles az Elnökséget tájékoztatni, illetve annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szövetség működése során olyan jogszabálysértés
vagy a szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség döntését teszi
szükségessé, vagy ha az Elnökség, illetve annak tagja felelősségét megalapozó tény merült fel. Ha az
Elnökség a Felügyelőbizottság kezdeményezése ellenére a szükséges intézkedéseket nem teszi meg,
a Felügyelőbizottság köteles a Szövetségi Tanács összehívását kezdeményezni.
7.4. A Felügyelőbizottság elnökét és négy további tagját a Kongresszus, illetve a 7.10. pont szerinti
esetben a Szövetségi Tanács titkos szavazáson választja meg négy évre. Ha a Felügyelőbizottság
elnökének vagy további tagjának megbízatása a megbízatási idejének letelte előtt megszűnik, a
Felügyelőbizottság új elnökét, illetve további tagját a többi tag megbízatási idejéből hátralevő időre
kell megválasztani.
7.5. A Felügyelőbizottság elnökévé, illetve további tagjává olyan, a szövetség valamely
tagszervezetében tagsági viszonnyal rendelkező nagykorú személy választható meg, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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7.6. Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke és további tagja az, akivel szemben az Elnökség tagjaira
vonatkozó, a 6.8. pontban meghatározott kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója
az Elnökség tagja. A Felügyelőbizottság elnöke és további tagja nem lehet tagja a Szövetségi
Tanácsnak és a Kongresszusnak.
7.7. A Felügyelőbizottság elnökévé az választható meg, aki a 7.5. pontban meghatározott feltételeken
túl jogi vagy gazdasági felsőfokú végzettséggel is rendelkezik.
7.8. A Felügyelőbizottság elnökének, illetve további tagjának megbízatása megszűnik, ha
a) a megbízatási ideje letelik,
b) az őt megválasztó szerv visszahívja,
c) lemond,
d) meghal,
e) cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozzák,
f) vele szemben a 7.6. pontban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezik.
7.9. A Kongresszus a Felügyelőbizottság elnökét, illetve további tagját – új elnök, illetve tag
haladéktalan, illetve egyidejű megválasztása mellett – visszahívhatja, ha az
a) a tisztségéből származó feladatait nem látja el,
b) nem felel meg a 7.7. pontban meghatározott feltételeknek,
c) a szövetség valamely tagszervezetében fennálló tagsági viszonya úgy szűnik meg, hogy nem létesít
hatvan napon belül tagsági viszonyt a szövetség valamely tagszervezetével (ideértve a szövetségként
működő tagszervezet tagjában fennálló tagsági viszonyt is), vagy
d) magatartásával a szövetség céljainak elérését veszélyezteti.
7.10. A Felügyelőbizottság elnöke, illetve további tagja írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat
e megbízatásáról. A lemondó nyilatkozatot a szövetség elnöke részére kell megküldeni.
7.11. Ha a Felügyelőbizottság elnöke, illetve további tagja megbízatása a 7.8. c)-f) alpontja szerint
szűnt meg, a Szövetségi Tanács harminc napon belül a 7.4. pont szerinti megbízatási időre
megválasztja a Felügyelőbizottság új elnökét, illetve további tagját.
7.12. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente öt alkalommal össze kell hívni. A
Felügyelőbizottság a határozatait legalább három tag egyetértő szavazatával, nyílt szavazással hozza.
A Felügyelőbizottság üléseit a Felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását
– az ok és cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti a
Felügyelőbizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles
intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének tizenöt napon belüli időpontra történő összehívásáról. Az
ülés összehívása úgy történik, hogy a Felügyelőbizottság elnöke a napirend megküldésével
együttesen az ülés helyét és időpontját írásban vagy elektronikus úton – a tervezett ülés előtt legalább
öt nappal kézbesített meghívóban – közli a Felügyelőbizottság tagjaival. A Felügyelőbizottság
napirendjére az előzetesen kiküldött napirenden nem szereplő mindazon kérdéseket is fel kell venni,
amelyek megtárgyalását a Felügyelőbizottság bármely tagja kezdeményezi.
A Felügyelőbizottság üléséről a Felügyelőbizottság elnöke jegyzőkönyvet készít, amelyet a
Felügyelőbizottság tagjai aláírásukkal látnak el. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét,
a napirendet, az egyes napirendi pontokkal összefüggő hozzászólók nevét, a hozzászólás tartalmának
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összefoglalását, a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, valamint az azt támogatók, illetve ellenzők
megjelölését. A jegyzőkönyvet annak elkészülte után a szövetség Elnökségének irattárában kell
őrizni. Amennyiben a Felügyelőbizottság az ott jelen nem levő személyeket is érintő döntést hoz, a
döntést az érintettekkel három munkanapon belül haladéktalanul és igazolható módon, írásban vagy
elektronikus úton közölni kell.
7.13. A Felügyelőbizottság elnöke és további tagja számára a Szövetségi Tanács díjazást, illetve
költségtérítést állapíthat meg.
7.14. A Felügyelőbizottság köteles a Kongresszus vagy a Szövetségi Tanács elé kerülő
előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Kongresszus vagy a Szövetségi
Tanács ülésén ismertetni. Tevékenységéről a Kongresszusnak beszámol.
7.15. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga készíti el. Az egyes vizsgálatok elvégzéséhez – az
Elnökséggel előzetesen egyeztetve – külső szakértőt (szakértőket) is igénybe vehet, illetve külső
vizsgálat lefolytatását is kezdeményezheti.
7.16. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő
teljesítésével a szövetségnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség
szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. A szövetség törekszik arra, hogy jogi és
gazdasági eszközökkel csökkentse a tagok tevékenységének kockázatát.
8. A szakmai-ágazati tagozatok és a társadalmi tagozatok
8.1. A szövetségen belül Szövetségi Tanács az azonos vagy egymáshoz közel álló nemzetgazdasági
ágazatban működő tagszervezetek érdekeinek megjelenítésére, a tagszervezetek érdekvédelmi,
érdekképviseleti tevékenységének összehangolása és hatékonyabbá tétele érdekében a szerveződési
kör meghatározásával szakmai-ágazati tagozatok működnek a következő területeken: ipari,
közlekedési, szolgáltatási, élelmiszeripari és közszférabeli területat hoz létre.
8.2. A szövetség tagszervezete a Szövetségi Tanácsnak a tagszervezet javaslata alapján
meghozott döntése szerint köteles valamely, általa megjelölt (…) szakmai-ágazati tagozathoz
tartozikcsatlakozni.
8.3. A Szövetségi Tanács a szövetségen belül szövetségben tagszervezeteinek tagsága a társadalmi
rétegződése szerinti érdekek (…), a speciális rétegérdekeinek hatékonyabb képviseletére társadalmi
tagozatként (…)okat hozhat létre. A Szövetségi Tanács kötelezően létrehozza a női, ifjúsági és
nyugdíjas tagozat működikot. A társadalmi tagozathoz a szövetség tagszervezeteinek tagozatai,
illetve tagjai önkéntesen csatlakozhatnak. A társadalmi tagozat működésének feltételeit az éves
költségvetés keretei között a szövetség biztosítja.
8.4. A szakmai-ágazati tagozat, illetve a társadalmi tagozat nem önálló jogi személy.
8.5. A szakmai-ágazati tagozat és a társadalmi tagozat szervezeti felépítését, működési és
döntéshozatali rendjét a tagozat szervezeti és működési szabályzatában kell szabályozni, amelyet a
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tagozat legfőbb döntéshozó szerve fogad el. A szervezeti és működési szabályzatnak meg kell felelnie
a demokratikus működés követelményének, biztosítania kell a tagok részvételét és képviseletét a
tagozat legfőbb döntéshozó szervében, valamint gondoskodnia kell a tagozatot a szövetség működése
során képviselő ügyvivő négy évre való megválasztásáról. A szervezeti és működési szabályzatot és
annak módosításait a Szövetségi Tanácsnak meg kell küldeni.
9. A szövetség gazdálkodásának szabályai
9.1. A szövetség bevételeit képezik
a) a tagdíj,
b) a gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel,
c) a költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás,
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből
juttatott támogatás,
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó
támogatás,
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel,
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány,
f) befektetési tevékenységből származó bevétel,
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
9.2. A szövetség a bevételeit a 9.1. pont szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások
szerint tartja nyilván.
9.3. A szövetség kiadásait képezik
a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
c) a szövetség működési költségei,
d) az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása,
e) az a)-d) pontok alá nem tartozó egyéb költségek.
9.4. A szövetség a kiadásait a 9.3. pont szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások
szerint tartja nyilván. A szövetség a 9.3. pont c)-e) pontjai szerinti kiadásait az alapcél szerinti
tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között az azokból származó bevételek szerinti
arányban évente megosztja.
9.5. A szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban
meghatározott alapcél szerinti tevékenységére fordítja.
9.6. A szövetség a pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít, amelyet az
Elnökség előterjesztésére, a Felügyelőbizottság írásbeli véleményének figyelembe vételével a
Szövetségi Tanács fogad el.
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9.7. Az előző év gazdálkodásáról szóló, a számviteli törvény szerinti beszámolót az Elnökség – a
Felügyelőbizottság írásbeli véleményével együtt – terjeszti a Szövetségi Tanács elé jóváhagyás
végett.
9.8. A szövetség bankszámlája felett a szövetség elnöke, valamint a szövetség (...) alelnökei önállóan
jogosultak rendelkezni.
9.9. A Szövetségi Tanács előzetes hozzájárulása szükséges a tízmillió forintot meghaladó
kötelezettség vállalásához, illetve a szövetség tulajdonában álló eszköz tízmillió forintot meghaladó
összegű megterheléséhez. A Szövetségi Tanácsnak az összes tagja legalább kétharmadának
szavazatával megadott előzetes hozzájárulása szükséges a tízmillió forintot meghaladó könyv szerinti
értékű ingatlan, ingatlannal összefüggő vagyoni értékű jog vagy társasági részesedés átruházáshoz.
A Szövetségi Tanács ülésén a döntés előtt a Felügyelőbizottságnak az ügyletre vonatkozó írásbeli
véleményét ismertetni kell.
9.10. Az Elnökség előzetes hozzájárulása szükséges az egymillió forintot meghaladó kötelezettség
vállalásához, a szövetség tulajdonában álló vagyontárgy egymillió forintot meghaladó összegű
megterheléséhez, illetve az egymillió forintot meghaladó könyv szerinti értékű ingatlan, ingatlannal
összefüggő vagyoni értékű jog vagy társasági részesedés átruházáshoz.
10. A szövetség megszűnése
10.1. A szövetség jogutódlással megszűnik, ha
a) másik szövetséggel (szakszervezettel) összeolvadás vagy beolvadás útján egyesül,
b) különválással több szövetségre (szakszervezetre) szétválik.
10.2. A szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha
a) a szövetség Kongresszusa kimondja megszűnését,
b) az arra jogosult szerv megszünteti,
c) ha hat hónapon keresztül kettőnél kevesebb tagszervezete van,
feltéve, hogy a szövetség vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását
követően a bíróság a szövetséget a nyilvántartásból törli.
10.3. A jogutód nélkül megszűnt szövetségnek a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a
szövetség tagszervezeteit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a
szövetség javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.
11. Záró és átmeneti rendelkezések
11.1. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
11.2. A szövetség területi képviseletei felállításának ütemezését a Szövetségi Tanács határozza meg.
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11.3. A szövetség nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedésétől számított egy évig a Szövetségi
Tanácsba választható tagok számát a szövetségként működő tagszervezetek tekintetében az 5.3.
ponttól eltérően úgy kell meghatározni, hogy a tagszervezetben tagsági viszonnyal rendelkező
szervezetek minden megkezdett négyezer tagja után egy tanácstag kerüljön választásra.
11.4. A szövetség induló vagyonát az alapítók által a szövetség részére rendelkezésre bocsátott
mindösszesen 150.000.000 Ft azaz százötvenmillió forint készpénz képezi, amelyet az alapítók a
szövetség bejegyzésének jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kötelesek a szövetség
rendelkezésére bocsátani.
11.5. A szövetség azok beolvadására tekintettel az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége és a Magyar
Szakszervezetek Országos Szövetsége általános jogutódja.
11.6. A szövetségnek az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége és a Magyar Szakszervezetek
Országos Szövetsége beolvadásáról döntő kongresszusa a 6.11., illetve a 7.4. pontban meghatározott
időre választja meg a szövetség elnökét, alelnökeit, elnökségi tagjait, a Felügyelőbizottság elnökét és
további tagjait.
11.7. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége és a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége
tagszervezetei a 11.5. pont szerinti beolvadásra tekintettel a szövetség tagszervezeteiként első ízben
legkésőbb a beolvadás nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, a
beolvadás nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedése szerinti napon fennálló állapotnak
megfelelően teljesítik a Felügyelőbizottság részére a 3.5. pont f) alpontja szerinti adatszolgáltatást,
amely az adatszolgáltatásról, illetve annak ellenőrzéséről a beolvadás nyilvántartásbavételének
jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül jelentésben tájékoztatja az Elnökséget. Ezt követően
a 3.5. pont f) pontja szerinti adatszolgáltatást első ízben a 2016. december 31-i állapot szerint kell
teljesíteni.
11.8. A Szövetségi Tanács tagjainak megválasztását az Elnökség a jelentés kézhezvételtől számított
tizenöt napon belül, az 5.3. ponttól eltérően a 11.8. pontban meghatározott jelentés szerinti taglétszám
alapján tűzi ki. A Szövetségi Tanács így megválasztott tagjai a 11.4. pont szerinti választott
tanácstagok megbízatásának megszűnésekor lépnek hivatalba.
11.9. A nemek és a fiatalok megfelelő szintű képviseletének biztosítása érdekében az Elnökség tagjai
között egyik nem tagjai sem lehetnek kevesebben az elnökségi tagok 40 %-ánál és az Elnökség tagjai
legalább 10 %-ának 35 év alatti fiatalt kell választani. A kvóta érvényesítéséhez szükséges
rendelkezéseket a Szövetségi Tanács szabályzatban állapítja meg. A kvótát első ízben a 2015
februárjában megválasztott Elnökség tagjai megbízatási idejének lejárta miatt megtartott első
választáson kell érvényesíteni.
11.10. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének, a Magyar Szakszervezetek Országos
Szövetségének és a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának a szövetségbe való beolvadását
követően a szövetségnek nem lehet tagja olyan szakszervezeti szövetség, amely a Nemzeti Gazdasági
és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény alapján tagként részt vesz a Nemzeti
Gazdasági és Társadalmi Tanács munkájában.
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11.11. Az alapszabály [*]-án kelt módosítása az Elnökség hivatalban levő tagjainak
megbízatását nem érinti, annak megszűnésére – a megbízatási idő lejártáig – az alapszabály [*]án kelt módosítását megelőzően hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 20187. május 5„

”.

…………………………………………
Kordás László, a szövetség elnöke
Ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat az alapszabályt annak valamennyi
módosításával egységes szerkezetbe foglaltan tartalmazza.
Budapest, 20187. május „

”5.

…………………………………………
dr. Tordai Csaba ügyvéd

