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Országos Közgyűjtemények Szövetsége 

Országos Közgyűjtemények Szövetsége Alapszabálya 
(MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 

Az Alapítók — élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető  jogként rögzített egyesülési 
szabadságukkal, - a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvében, valamint az egyesülési jogról 
szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban: Etv.) szabályozottak szerint az alábbi 
Szövetséget hozták létre, amelynek Alapszabályát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) alapján 
alábbiak szerint hatályosítottak és foglalták egységes szerkezetbe: 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A Szövetség neve: 
	

Országos Közgyűjtemények Szövetsége 
Rövidített név: 
	

OKSZ 

2. A Szövetség székhelye: 
	

H-2000 Szentendre, Sztaravodai út 75. 

3. A Szövetség működésének időtartama: 
A Szövetség határozatlan időtartamra jön létre. 

4. A Szövetség célja és tevékenységei: 

A Szövetség a jelen alapszabály I. 4. pontjában megjelölt tevékenységekkel összhangban az alábbi 
célok megvalósítása érdekében működik a jelen pontokban megjelölt tevékenységek útján: 

Az alapító tagok a nemzeti kulturális örökség megőrzését szolgáló magyar közgyűjtemények 
társadalmi elismerésének emelését, a múzeumi, könyvtári és levéltári tevékenység elősegítését, 
minőségének és hitelének megőrzését, valamint a közgyűjteményekben dolgozó szakemberek 
tevékenységének támogatását tűzik ki célul. A Szövetség tagjai társadalmi és szakmai 
tekintélyüket és szakmai ismereteiket felhasználva, az összefogás erejében bízva kívánnak 
együttműködni ezen magyar intézmények fenntartása, fejlesztése és működésük megújítása 
érdekében, ezért a Szövetség az alábbi tevekénységeket folytatja:  

- Elősegíti a nemzeti közgyűjtemények feladatainak megvalósítását, ennek érdekében 
közreműködik a szakmai koncepciók kidolgozásában. 
Folyamatosan kapcsolatot tart a fenntartókkal, és együttműködik minden olyan szervezettel, 
amely a magyar közgyűjtemények érdekében tevékenykedik. 
Védi és képviseli az országos közgyűjteményekben dolgozók szakmai érdekeit, támogatja a 
dolgozók szakmai, erkölcsi és anyagi elismerését. 
Kapcsolatot létesít bel- és külföldi szakmai intézményekkel, szervezetekkel és társaságokkal, 
részt vesz a szakmai tapasztalatcserék, és tudományos rendezvények szervezésében. 
Tevékenységében támogatja a szakminisztériumot a nemzeti örökség megóvásában és annak 
közkinccsé tételében. 
Igény szerint tájékoztatást ad tagjai és a közgyűjtemények fenntartói részére tevékenységéről, 
a muzeológia, a könyvtári, és levéltári tudomány eredményeiről. 
Véleményezí a nemzeti közgyűjteményeket érintő  fenntartói koncepciókat, a különböző  szintű  
kezdeményezéseket. 

- Részvétele útján képvise 	 ait a hazai és nemzetközi fórumokon. 
- Kulturális tevékenysé 	1WáfiS-ó ö s íg egóvása. 
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II. A SZÖVETSÉGI TAGSÁGI JOGVISZONY, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. Tagsági viszony: 

A Szövetséggel tagsági jogviszonyt létesíthetnek a mindenkor hatályos 1997. évi CXL. törvény 
43.§-a és az 1995. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó országos múzeumok, a Magyar Nemzeti 
Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár és az Országos Idegennyelvű  Könyvtár (továbbiakban: 
közgyűjtemények) amelyek: 

- elfogadják, és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Szövetség alapszabályában és más 
belső  szabályzataiban foglaltakat, 

- aktív közreműködési kötelezettséget vállalnak a Szövetség célkitűzéseinek megvalósítása 
során, 

- vállalják a mindenkori szövetségi tagdíj megfizetését, a közgyűlés határozatainak megfelelő  
mértékben és határidőben. 

A tagfelvételről első  fokon az Elnökség dönt, amely döntés ellen a Szövetség közgyűlése előtt 
lehet jogorvoslati kérelmet (fellebbezést) előterjeszteni az Elnökség döntésének kézhezvételét 
követő  15 napon belül. 
A Szövetségben a közgyűjteményt, annak mindenkori főigazgatója képviseli. A főigazgató a 
közgyűjtemény Szövetségben történő  képviseletére más — a nemzeti közgyűjtemény 
alkalmazásában álló - személy részére írásbeli meghatalmazást adhat. 

2. A tagok jogai, kötelezettségei: 
A Szövetség tagja: 
- részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, 
- részt vehet a Szövetség közgyűlésén, szavazati jogát gyakorolhatja, a közgyűlés rendjének 

megfelelően felszólalhat, kérdéseket, javaslatokat és észrevételeket tehet, 
- választhat és törvényes feltételek fennállása esetén választható a Szövetség szerveibe, 
- köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek, 
- köteles az alapszabály rendelkezéseit betartani és betarttatni, 
- a szervezet törvénysértő  határozatát — a tudomásra jutástól számított - 30 napon belül bíróság 

előtt megtámadhatj a, a határozat hatályon kívül helyezése iránt keresetet indíthat. A határozat 
meghozatalától számított egyéves, jogvesztő  határidő  elteltével per nem indítható, 

- nem veszélyeztetheti a Szövetség céljainak megvalósítását és a Szövetség tevékenységét, 
- Szövetség tagjai egyenlő  jogok illetik meg és egyenlő  kötelezettségek terhelik. 

3. A tagsági jogviszony megszűnik: 

- a tag kilépésével, 
- a tag kizárásával, 
- a Szövetség megszűnésével, 
- jogi személy jogutód nélküli megszűnésével, 
- tagsági viszony Szövetség általi felmondásával. 

A Szövetség tagja kilépését köteles bejelenteni a Szövetség Elnökének annak érdekében, hogy a 
Szövetség tagnyilvántartásából törlésre kerülhessen, a tagság megszűnésének időpontja a tag 
nyilatkozatának Szövetség Elnöke általi kézhezvételének napja. 

Szövetségi tag kizárásáról első  fokon a Szövetség elnöksége dönt. Az Elnökség a kizárásról 
hivatalból vagy bármely tag, 
elnökség 	a 	kizárási 	indítvá 
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kézhezvételétől számított 30 napon belül — az elnökhöz címezve — írásbeli észrevételeket tehet 
arra. 
A tag kizárását mondó határozatot írásba kell foglalni, és indokolással kell ellátni, az indokolásnak 
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati 
lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. 
A tag a kizárásról szóló határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a 
közgyűléshez fordulhat fellebbezéssel. A tag a kizárást kimondó határozat meghozatalától 
kezdődően annak jogerőre emelkedéséig tagsági jogait nem gyakorolhatja. A közgyűlés a 
fellebbezés tekintetében a következő  közgyűlésen köteles dönteni. 

Kizárási okok: 
- a Szövetség alapszabályának be nem tartása, 
- a Szövetség célkitűzéseivel ellentétes tevékenység folytatása. 
- a tag a jogszabályt, az alapszabályt, vagy közgyűlési határozatot súlyosan, vagy ismételten 
sértő  magatartása. 

Amennyiben a tag nem felel meg a jelen Alapszabály II. rész 1. pontjában előírt feltételeknek, 
vagy a tag nem tartja be valamelyik vállalt kötelezettségét - így különösen, amennyiben a 
tagdíjhátralékát a tag az írásbeli felszólítást követő  30 napon belül nem rendezi-, az Szövetség a 
tagsági jogviszonyt harminc napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Szövetség 
közgyűlése dönt. A közgyűlés tagsági viszonyt felmondó és a törlést elrendelő  határozatát írásban 
közölnie kell a taggal, személyesen át kell adni, vagy postai szolgáltató útján, vagy a tag ismert e-
mail címére meg kell küldeni. A szabályszerűen közölt felmondásban szereplő  felmondási 
határidő  leteltével a tagság megszűnik. 

III. A SZÖVETSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

A. Közgyűlés 
B. Elnökség 
C. Ügyvezető  titkár 
D. Felügyelő  Bizottság 

A. A Közgyűlés 
A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. A közgyűlést 
szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni, de szükség szerint a közgyűlés 
bármikor összehívható. 
A közgyűlést a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén az elnökségi tagok bármelyike hívja 
össze Közgyűlés előtt legalább 15 nappal írásban meghívó közzétételével, illetve megküldésével. 
A meghívót a Szövetség honlapján kell közzétenni, illetve meg kell küldeni a tagok ismert e-mail 
címére. A meghívónak tartalmaznia kell a Szövetség nevét, székhelyét, a közgyűlés idejét, helyét 
valamint a közgyűlés napirendi pontjait, és mellékelni kell az esetlegesen szükséges — a közgyűlés 
döntéseit elősegítendő  - írásos anyagokat is. 
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A közgyűlési meghívó honlapon 
történő  közzétételétől számított 10 napon belül a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a 
napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában 
Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről Elnökség nem dönt, vagy 
azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően 
külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
A közgyűlés helye - az Elnökség eltérő, meghívóban közölt rendelkezése hiányában - az 
Szövetség székhelye. 
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A közgyűlésen minden rendes tag szavazati joggal, meghívottak tanácskozási joggal vehetnek 
részt (rendes Közgyűlés). 
Össze kell hívni továbbá a Közgyűlést, ha a tagok egyharmada — ok és cél megjelölésével — azt 
kéri, vagy ha ezt a bíróság elrendeli (rendkívüli Közgyűlés). 
Az Elnökség köteles a közgyűlést 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) az Szövetség céljainak elérése veszélybe került. 
A fenti három ok valamelyike alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az 
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetség 
megszüntetéséről dönteni. 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele megjelent. Ha egy tag valamely 
ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása 
során figyelmen kívül kell hagyni. 
Határozatképtelenség esetén a 8 napon belüli időpontra, azonos napirenddel összehívott közgyűlés 
az eredeti napirend tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az eredeti 
meghívóban tájékoztatni kell a tagokat arról, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek 
számára való tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti —
határozatképtelenség miatt elmaradt — közgyűlés időpontját követő  időpontra, azonos napirendi 
pontok megjelölésével az eredeti közgyűlés napjára is össze lehet hívni. 

A határozathozatalban nem vehet részt a nemzeti közgyűjtemény képviselőjeként az a személy, 
aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat 
alapján 

a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő  jogügyletben egyébként érdekelt. 
c. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
d. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
e. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Szövetségnek nem tagja; 
f. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll. 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak: 

a) a Szövetség alapszabályának és szervezeti és működési szabályzatának megállapítása és 
módosítása azzal, hogy az SZMSZ nem lehet ellentétes az alapszabállyal; 

b) döntéshozatal a tag kizárásáról hozott elnökségi határozat ellen benyújtott jogorvoslati 
kérelmek (fellebbezés) elbírálásáról, 

c) döntéshozatal, az Elnökség által első  fokon meghozott tagfelvételi kérelmek ügyében 
előterjesztett jogorvoslati kérelmekről, (fellebbezésekről), 

d) az éves munkaterv elfogadása, 
e) az éves költségvetés elfogadása, 
f) a FEB beszámolój ának elfogadása, 
g) az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági melléklet elfogadása, amelyet a 

jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell elkészíteni, és amelynek tartalmaznia kell a 
jogszabályban írtakat, így különösen a különösen a Civil tv. 29. § (6) és (7) bekezdésében 
írtakat 

h) a Szövetség más egyesülettel történő  egyesülésének, szétválásának, illetve feloszlásának, 
megszűnésének kimondása, 

i) a Szövetség tisztségviselőinek /a Szövetség Elnöksége 	00.gye4 e izottsága tagjainak/ 
S • - SY J, megválasztása; visszahívása, felmentése, 	 0,slcz 	_ 

j) döntés a Szövetség vagyonának hasznosításáról, felha 
k) az elnökség éves beszámolój ának és az éves pén gyi él zamolá• 	elf 
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1) az éves kötelező  tagdíj mértékének, rendelkezésre bocsátás módjának és befizetés 
határidej ének megállapítása, 

m) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető  
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt, 

n) a jelenlegi és korábbi Szövetségi tagok, a vezető  tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok 
vagy más Szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés, 

o) a végelszámoló kijelölése, 
p) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal, 

A közgyűlés nyilvános, amely nyilvánosság a jogszabályban meghatározott esetekben 
korlátozható. 
A közgyűlés határozatait egyszerű  szótöbbséggel — 50%+1 fő-. hozza. Minden Szövetségi 
tagsággal bíró nemzeti közgyűjteménynek 1 szavazata van. 

Minősített szótöbbség — 66%+1 fő  - szükséges az alábbi döntések meghozatalához: 
a jelen (a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket tárgyaló) pont a), b), c), f), g) 
pontjai alá tartozó ügyekben. 
A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza meg, kivéve a jelen pont b), i) pontja alattiakat, 
ahol a szavazás titkos formában történik. 

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. 
A közgyűlés első  napirendi pontja közgyűlés tisztségviselőinek —levezető  elnöknek, jegyzőkönyv 
vezetőnek, szavazatszámlálónak, jegyzőkönyv hitelesítőinek- megválasztása. A közgyűlés 
tisztségviselői a közgyűlésen jelenlevő  tagok lehetnek, akiket a közgyűlés egyszerű  'szótöbbséggel 
választ. 
A jegyzőkönyvet a Szövetség Elnöke, valamint két a közgyűlésen- e feladatra felkért és 
megválasztott Szövetségi tag aláírásával hitelesíti. • 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a közgyűlés döntését, időpontját és hatályát, a döntést 
támogatók és ellenzők számarányát, illetve, kérés esetén személyét. 

A jegyzőkönyv tartalmazza továbbá az egyes napirendi pontokhoz elhangzott fel és hozzászólások 
lényegi tartalmát. 

A közgyűlés határozatait a Szövetségnél rendszeresített határozatok könyvébe is be kell vezetni, —
folyamatos emelkedő  sorszámozással ellátva, - amelyeket a jegyzőkönyvet hitelesítő  személyek 
aláírásukkal hitelesítenek. A határozatokat az alábbi tartalommal kell a nyilvántartásba bevezetni, 
a nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

• a döntés időpontját 
• tartalmát 
• időbeli hatályát 
• valamint a döntést támogatók és ellenzők arányát, illetve kérés esetén személyét. 

Ez vonatkozik valamennyi közgyűlés által meghozott határozatra, és az elnökség által meghozott 
határozatokra is, ld. az  Alapszabály vonatkozó pontjait is. 

A Közgyűlés éves beszámolóját annak mellékleteivel együtt a közgyűlés hagyja jóvá, fogadja el. 
A Szövetség köteles a közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági 
mellékletét — kötelező  könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék 
megadásának elutasítását is tartalmazó fri etlen könyvvizsgálói jelentéssel együtt — az adott 
üzleti év mérlegfordulónapját köv= o,ülödikOnap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, 
kötelező  könyvvizsgálat eseté 	‘015,6491Í'iiiá\han és tartalommal, mint amelynek alapján a 
könyvvizsgáló a beszámolót fQ 	gált A S'Z'-§,‘r:Ig ezen kötelezettségének a civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásáról 	ezz ossze Qgő\ eljárási szabályokról szóló törvényben 
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Orszáuos Közgyűjtemények Szövetsége 

meghatározott módon tesz eleget, illetve az éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletet a 
honlapon is nyilvánosságra hozza, közzéteszi. 

A határozathozatal közgyűlés tartása nélkül is lehetséges. Az ilyen határozathozatalt az Elnökség a 
határozat tervezetének a tagok részére e-mail útján történő  megküldésével kezdeményezi. A tagok 
számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, 
hogy szavazatukat megküldjék az Elnökség részére. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, 
ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő  
tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne közgyűlés tartása esetén. Ha bármely tag a 
közgyűlés megtartását kívánja, a közgyűlést az Elnökségnek össze kell hívnia. A szavazásra 
megszabott határidő  utolsó napját követő  három napon belül — ha valamennyi tag szavazata ezt 
megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon 
belül — az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a 
tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő  utolsó napja, ha valamennyi szavazat 
korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 

B. Elnökség 
Az elnökség a Szövetség ügyvezető  szerve. 
Az elnökség tagja olyan közgyűjtemény mindenkori főigazgatója lehet, amely intézmény a 
Szövetség tagja. 

Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben nem korlátozták. 

Az elnökségi tag ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

Nem lehet elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő  hátrányos következmények alól nem 
mentesült. 

Nem lehet elnökségi tag (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 Elnökség tagja (vezető  
tisztségviselő) az, akit eltiltottak a vezető  tisztségviselői tevékenységtől. 

Az Elnökség tagjai: 
Az Elnökség tagjai vezető  tisztségviselők. 
Elnök: vezeti az Elnökség üléseit, elnököl a Közgyűlésen, önállóan képviseli a Szövetséget, 
Elnöki Körlevélben értesíti a tagságot érintő  érdemi ügyekről. 
Elnökségi tagok: elnök akadályoztatása esetén képviselik a Szövetséget, eljárnak az Elnökség által 
rábízott ügyekben 
A Szövetséget harmadik személyek előtt önállóan képviseli az elnök, illetve akadályoztatása 
esetén az, az elnökségi tag, akit a képviselet ellátására az elnök meghatalmaz, ugyancsak önálló 
képviseleti jogosultsággal. 

Az Elnökség a Közgyűlés által választott 5 tagból áll: elnök és 4 elnökségi tag. 
Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja meg, megbízatásuk 5 (öt) évre szól. Az elnökség tagjai, 
saját soraiból nyílt szavazással választják az elnököt, valamint kijelölik az utalványozási joggal 
rendelkező  elnökségi tagot. Az elnökség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a megbízatásuk 
időtartama alatt minden évben az 	' i tagok közül új elnököt választanak, valamint kijelölik 
az utalványozási joggal ren 	í5laellOks ' tagot. Az elnök és az utalványozási joggal 
rendelkező  elnökségi tag sz ,.nek kell lennie, a két tisztséget egy személy nem 
láthatja el. 
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Az Elnökségi tagság megszűnik a tag halála, lemondása és visszahívása esetén, valamint abban az 
esetben, ha főigazgatói megbízása bármely törvényes okból visszavonásra kerül, illetve a 
határozott időtartam lejártával, az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben történő  korlátozásával, az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy 
összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
Az elnökségi tagság megszűnését követő  30 napon belül köteles a közgyűlés új elnökségi tagot 
választani. 
Az Elnökség tagjai a Közgyűlés által visszahívhatók, ha tevékenységük sérti vagy veszélyezteti a 
Szövetségi alapszabályban foglalt célkitűzéseit, illetve feladatainak megvalósítását, valamint, ha 
bűncselekmény miatt jogerősen elítélték. 

Az elnökségi tag megbízatásáról a Szövetség másik vezető  tisztségviselőjéhez vagy 
Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 
Ha a Szövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag kijelölésével 
vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon 
válik hatályossá. 

Az Elnökség összehívása: 
Az elnökség ülését a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén az általa az elnökségi tagok sorából 
kijelölt más személy hívja össze az Ügyvezető  titkár útján írásban az ülés előtt legalább 8 nappal 
meghívó megküldésével. 
A meghívót az elnökségi tagok ismert e-mail címére kell megküldeni. A meghívónak tartalmaznia 
kell a Szövetség nevét, székhelyét, elnökségi ülés idejét, helyét valamint az elnökségi ülés 
napirendi pontjait és mellékelni kell az esetlegesen szükséges - ülés döntéseit elősegítendő  - írásos 
anyagokat is. 
Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja, ülései nyilvánosak. 

Az Elnökség határozatai: 

Az Elnökség érdemi kérésekről határozatban dönt. Az elnökség határozatképes, ha ülésein a tagok 
több mint fele jelen van. Az Elnökség határozatait egyszerű  szótöbbséggel hozza. Egyebekben az 
Elnökség ügyrendjét saját maga állapítja meg. 

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója élettársa, (a továbbiakban együtt hozzátartozó), a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő  jogügyletben egyébként érdekelt. 

Az Elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A jegyzőkönyvet a Szövetség elnöke, valamint két elnökségi tag aláírásával hitelesíti. 
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, 

- az elnökség ülésének döntését, 
- időpontját és hatályát, 
- a döntést támogatók és ellenzők számarányát. 

A jegyzőkönyv tartalmazza továbbá az egyes napirendi pontokhoz elhangzott fel és hozzászólások 
lényegi tartalmát. 
Az elnökség határozatait a Szövetségnél rendszeresített Elnökségi Határozatok Könyvébe is be 
kell vezetni, — folyamatos emelkedő  sorszámozással ellátva — amelyeket a jegyzőkönyvet 
hitelesítő  személyek aláírásukkal hitelesítenek. 
A határozatokat az alábbi t.. 	11 a nyilvántartásba bevezetni, a nyilvántartásnak 
tartalmaznia kell: a döntés 1..; o éhtiát,ctaidőbeli hatályát, valamint a döntést támogatók és 
ellenzők arányát és kérés 

Dr. Subasíez Éva ügyvéd 
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Az Elnökség tagjai részletes feladat és hatáskörét, feladat és munkamegosztásának szabályait a 
Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

Elnökség feladatai és jogköre: 
- ügyvezetés körébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala, 

közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása, 
végrehajtja a közgyűlési határozatokat, 

- rendszeresen beszámol a közgyűlésnek a közgyűlések közötti időszakban végzett munkájáról, 
- dönt az Ügyvezető  titkár évenkénti megbízásáról 
- dönt első  fokon a tagfelvételről, 

a Szövetség éves munkatervének összeállítása, elfogadásra történő  beterjesztése a Közgyűlés 
elé, 
a Szövetség éves költségvetésének összeállítása (a Felügyelő  Bizottság tagjainak bevonásával) 
elfogadásra történő  beterjesztése a Közgyűlés elé, 
javaslatot készít a Közgyűlés részére: 

- dönt kitüntetések, emlékérmek alapításáról, adományozásáról, 
dönt külföldi szervezetekkel történő  kapcsolatok felvételéről, a rendezvények 
megszervézésében és lebonyolításában, 

- dönt a szakmai tanulmányutakon, konferenciákon való részvétel ügyében, 
- sajtótájékoztatót tart, nyilatkozatot tesz, 

részvétel a közgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre; 
a tagság nyilvántartása; 

- a Szövetséget érintő  megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 
a Szövetség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 
megválasztatásának előkészítése. 

Az Elnök feladatai és jogköre: 
- biztosítja, a folyamatos ügyvitelt és az operatív munkavégzés feltételeit, 
- közgyűlés összehívása 

előkészíti a közgyűléseket, biztosítja a közgyűlés megtartásának feltételeit, 
- gondoskodik a beszámolók és annak mellékletei, illetve az éves költségvetés előkészítéséről, 

elkészíttetéséről és azok közgyűlés elé terjesztéséről, 
képviseli a Szövetséget harmadik személyek előtt, 
gondoskodik arról, hogy a Szövetség adminisztratív tevékenysége jogszabályoknak megfelelő  
tartalommal folyj ék, 
javaslatot készít a Közgyűlés részére: 

- sajtótájékoztatót tart, nyilatkozatot tesz. 

A Szövetség jogképessége, képviselete: 
A Szövetség a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos 
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező  jogi személy, amelynek jogai és 
kötelezettségei lehetnek. 

A Szövetséget harmadik személyek előtt önállóan képviseli az elnök, illetve akadályoztatása 
esetén az, az elnökségi tag, akit a képviselet ellátására meghatalmaz, ugyancsak önálló képviseleti 
jogosultsággal. 

A Szövetség bankszámlája feletti rendelkezési jogot az Elnök és az Ügyvezető  titkár együttesen, 
vagy az Elnök és az Elnökség által ki' 	r'' • ségi Tag együttesen, illetve az Ügyvezető  Titkár 
és az Elnökség által kijelölt Elnök 

4‘ —
""ttes gyakorolja. 

Kötelezettségvállalási és utalv • ' e gP;ogga 	és az Ügyvezető  Titkár együttesen, vagy 
SÉ az Elnök és az Elnökség által i,j 	Eln- 	 -ttesen, illetve az Ügyvezető  Titkár és az ,.... Q 
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Elnökség által kijelölt Elnökségi Tag együttesen korlátlanul rendelkezik. Abban az esetben, ha a 
kötelezettségvállalás és az utalványozás nem haladja meg az 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forintot, 
akkor az Ügyvezető  Titkár és az Elnökség által kijelölt Elnökségi Tag külön-külön önállóan is 
jogosult rendelkezni. 

A Szövetség pénzforgalmát önálló bankszámlán keresztül bonyolítja le. 

C. Ügyvezető  titkár 
Ellátja és irányítja a Szövetség adminisztrációs munkáját, e körben megszervezi az elnökségi 
üléseket, továbbá a Közgyűléseket, gondoskodik a kiadványok, a táj ékoztatók, tudományos 
munkák, Elnöki Körlevelek elkészítéséről, kiadásáról és postázásáról, felelősséggel irányítja a 
Szövetség gazdálkodási tevékenységét. Az ügyvezető  titkár gondoskodik a közgyűlési és az 
elnökségi határozatok végrehajtásáról. Az ügyvezető  titkár az Elnökségnek nem tagja, nem vezető  
tisztségviselő, az elnökségi ülések állandó meghívottja és tanácskozási joggal rendelkezik. A 
mindenkori ügyvezető  titkárt az Elnökség bízza meg. Az ügyvezető  titkár személyéről minden 
évben dönteni kell. Ügyvezető  titkár újraválasztható (ismételten megbízható). Az ügyvezető  titkár 
kötelezettségvállalási és utalványozási jogosultsággal rendelkezik az Alapszabály vonatkozó 
pontjában meghatározottak szerint. 

D. Felügyelő  Bizottság 
A Közgyűlés a Szövetség munkájának, és ellenőrzésére tagjai közül 3 tagú Felügyelő  Bizottságot 
választ. A Felügyelő  Bizottság tagja olyan közgyűjtemény mindenkori főigazgatója lehet, amely a 
Szövetség tagja. A Felügyelő  Bizottság feladata a Szövetségi szervek, valamint a jogszabályok, az 
alapszabály és a Szövetségi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. 
A Felügyelő  Bizottság tagjai sorából nyílt szavazással Elnököt választ, aki tanácskozási joggal 
részt vesz az Elnökség ülésein. 
A Felügyelő  Bizottsági tagság megszűnésére a vezető  tisztségviselői megbízatás megszűnésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelő  Bizottsági tag lemondó 
nyilatkozatát a Szövetség Elnökéhez intézi. 

A Felügyelő  Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozó élettársa, 
(továbbiakban: hozzátartozó) nem állhatnak egymással munkaviszonyban, vagy más függőségi 
viszonyban. 

A Felügyelő  Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő  Bizottság 
tagja, akivel szemben a vezető  tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy 
akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető  tisztségviselője. 

A Felügyelő  Bizottság tagjai a Felügyelő  Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt 
venni. A Felügyelő  Bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük 
során nem utasíthatóak. 

A Felügyelő  Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő  Bizottság évente legalább két 
alkalommal ülésezik. Az ülést a felügyelő  bizottság tagjai sorából megválasztásra kerülő  elnöke 
hívja össze írásban, az ülés előtt legalább 8 nappal meghívó megküldésével. A meghívót a 
Felügyelő  Bizottságok ismert e-mail címére kell megküldeni. A meghívónak tartalmaznia kell a 
Szövetség nevét, székhelyét, ülés idejét, helyét valamint az ülés napirendi pontjait és mellékelni 
kell az esetlegesen szükséges -ülés döntéseit elősegítendő- írásos anyagokat is. 
Az ülés összehívását a bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem 
kézhezvételétől számítva 15 napon belül dönt az ülés összehívásáról. 
Ha az elnök a fenti határidőben a 	nak nem tesz eleget, a tag maga is összehívhatja a 
bizottság ülését. Az felügyelő 	 r határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen 
van. A felügyelő  bizottság 	 zás útján hozza meg. A felügyelő  bizottság 
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határozatait egyhangúlag hozza addig, ameddig a felügyelő  bizottságnak három tagja van. A 
felügyelő  bizottság tagjainak a száma csak páratlan lehet. A tagok létszámának növekedésével a 
felügyelő  bizottság határozatai kétharmados szótöbbséggel hozza meg. 

A felügyelő  bizottság ellenőrzi a Szövetség működését és gazdálkodását. Ennek során az 
elnökségtől jelentést, a Szövetség munkavállalóitól, pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, 
továbbá a Szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

A felügyelő  bizottság tagja a Szövetség közgyűlésén, valamint az elnökség ülésén tanácskozási 
joggal részt vehet. 

A Felügyelő  Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó 
szervet vagy az ügyvezető  szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról 
szerez tudomást, hogy 

a. a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő  esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető  szerv 
döntését teszi szükségessé; 

b. vezető  tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

A közgyűlést, vagy az Elnökségi ülést a felügyelő  bizottság indítványára - annak megtételétől 
számított harminc napon belül — intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő  eredménytelen 
eltelte esetén a közgyűlés, illetve Elnökségi ülés összehívására a felügyelő  bizottság is jogosult. 

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 
nem teszi meg, a felügyelő  bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést 
ellátó szervet. 
A Felügyelő  Bizottság munkájával elősegíti az Elnökség munkáját. Évente összefoglaló jelentést 
készít a Szövetség és az Elnökség munkájáról, gazdálkodásáról, gazdasági tevékenységéről a 
Közgyűlés részére. 

IV. A SZÖVETSÉG VAGYONA ÉS VAGYONI FELELŐSSÉGE 

1. Vagyon: 
A Szövetség induló vagyonát a Szövetség alapító tagjai az első  alapszabály keltétől számított 
nyolc napon belül a Szövetség rendelkezésére bocsátották. 

Az induló vagyona a Szövetség a 2005. évi tagdíjainak összessége, amelynek mértéke 100.000 Ft, 
azaz Egyszázezer forint /szövetségi tag. 
A Szövetség elsődleges bevételi forrása a tagdíj, amelynek mértékét a közgyűlés évente állapítja 
meg. 

A Szövetség működéséhez szükséges további forrásokat a Szövetség pályázati úton, egyéb 
támogatások, pártolók lehetőségeinek felkutatásával, illetve jogszabályok szerinti lehetőségek 
igénybevételével és a jelen alapszabályban foglaltak szerinti korlátok között folytatandó gazdasági 
tevékenység folytatásával biztosítja. 
A Szövetség vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között 
és tagjai részére nyereséget nem juttathat. 

2. A Szövetség vagyoni felelőssége: 
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V. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 

1. 	Jogutódlással történő  megszűnés: Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak 
egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. 

2. Jogutód nélkül szűnik meg a Szövetség: 
a. a tagok kimondják megszűnését (feloszlását); vagy 
b. az arra jogosult szerv megszünteti 
c. a Szövetség megvalósította célját vagy a Szövetség céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 
d. a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására 
irányuló megfelelő  eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a 
nyilvántartásból 

3. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 
fennmaradó vagyonról a Szövetség közgyűlése rendelkezik, jelöli ki a Szövetség céljával 
megegyező, vagy más hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetet, amelynek a 
vagyont át kell adni. 

VI. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

a) A Szövetség törvényes működéséért a Szövetség tisztségviselői felelősek, ennek érdekében 
kötelesek a Szövetségre vonatkozó jogszabályokat betartani és betarttatni. 

A jelen alapszabályban részletesen nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvényt, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt,a muzeális 
intézményekről és nyilvános könyvtárakról szóló 1997. CXL. törvényt, a köziratokról, a 
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényt, valamint az 
egyéb vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. 

A 2018. november 21. napján kelt Alapszabály módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapszabályt az Országos Közgyűjtemények Szövetségének Közgyűlése a mellékelt 
jegyzőkönyv szerint 2018. október 08. napján elfogadta. 

Kelt Szentendrén, 2018. november 21.napján 

elnök 

jegyzőkönyvet hitelesítő  elnökségi tag 	 jegyzőkönyvet hitelesítő  elnökségi tag 

A Cnytv. 38.§ (2) bekezdés alapján dr. Subasicz Éva ügyvéd igazolom, hogy a jelen Módosított és Egységes 
Szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege megfelel a létesítő  okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. 
A létesítő  okirat vastag kiemeléssel megjelölt pontjainak változása adott okot, a Módosított és Egységes 
Szerkezetbe Foglalt Alapszabály elkészíté ' ,--- 1319_,  • ,, 	közgyűlés általi elfogadásának és aláírás helye és 
időpontja, hatálybalépési időpontja: Sze elli$,k 91/8. tióveg er 21. napja ,-,-. 	,3.,,  	,,. '<z) 	;,z) 
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