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módosítása

 Az új módosítás szövege félkövér bet űkkel  jelölve az egységes szerkezetű
alapszabályban.

 
 
Szövetségünk  az  országban  működő  Kapcsolatügyeleteken,  illetve  a  család-és
gyermekvédelem területén mediátori tevékenységet végző  szakembereket fogja össze. A
Szövetség  felvállalja  a  kapcsolatügyeleti  mediátorok  érdekvédelmét,  segítséget
nyújt szakmai  munkájuk  személyi  és  tárgyi  feltételeinek  megteremtéséhez,  segíti  a
mediátorok  mind  teljesebb  szakmai  elismertetését  hazánkban  és  az  Európai  Unió
országaiban egyaránt.

 
1.§. A Szövetség alapadatai

                                                
      1.1.  A Szövetség neve:  Magyar  Kapcsolatügyeleti  Mediátorok  Országos Szakmai
Szövetsége.  A Szövetség rövidített neve: MAKAMOSZ

      1.2. A Szövetség székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 38-40. 1.em./12a.

1.2.1.A Szövetség levelezési címe: A mindenkori elnök lakcíme
Ehhez kapcsolódóan a jelen alapszabály módosításától a Szövetség levelezési címe:
         1095 Budapest IX, Soroksári út 38-40. I/12a.

1.3. A Szövetség olyan önkormányzattal rendelkező, tartós közérdekű célú társadalmi
szervezet, egyesület, amely tagjainak önkéntes társulásával jött létre és tagjai érdekeit
képviselve, demokratikusan elfogadott alapszabálya szerint működik.

1.4 A Szövetség, mint jogi személy a 2011. CLXXV. törvény az egyesülési jogról, az
egyesület  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  törvény
(továbbiakban: Civil tv.) alapján egyesületként  valósítja meg céljait.

1.5.  A  Szövetség  az  alapszabálya  szerinti  tevékenységének  és  gazdálkodásának
legfontosabb adatait honlapján hozza nyilvánosságra.

1.6.  A  Szövetség  közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

1.7. A Szövetség szolgáltatásait  tagjain  kívül  más is  igénybe veheti  szolgáltatási  díj
ellenében.

1.8. A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve folytathat.

1.9. A Szövetség gazdálkodása során elért  eredményét nem osztja fel,  azokat  ezen
alapszabályban meghatározott céljai és tevékenységei megvalósítására fordítja.

2.§ . A Szövetség céljai és tevékenységei

 
2.1. A Szövetség célja és feladatai:

a/.  a  Szövetség  felvállalja  az  országban  működő  Kapcsolatügyelet-hálózat
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fejlesztését, e konfliktuskezelő  formának a környező  országokban való elismertetését és
kiterjesztését, ehhez közreműködő szakmai partnerek megkeresését.

b/.  gondozza  a  hálózatot,  közvetít  az  egyes  kapcsolatügyeletek  és  fenntartóik
között, ha veszélybe kerül valahol a Kapcsolatügyelet fennmaradása. 

c/. a kapcsolatügyeleti mediátorok megfelelő szakmai minőségének megteremtése
érdekében Országos Kapcsolatügyeleti Módszertani Központ létrehozása és működtetése.

A Szövetség  és  az  általa  létrehozandó  Országos  Módszertani  Központ  feladata
többek között:

a.akkreditált  szakmai  program  alapján  üzleti  és  kapcsolatügyeleti  mediátor-
képzések, kamasz-mediációs képzések szervezése és lebonyolítása,
b.a  képzésben  résztvevő  kapcsolatügyeleti  mediátorok  gyakorló  helyének
kialakítása, koomediáció, kapcsolatügyelet működtetésével,
c.szakhatósági  felkérésre  felügyelt  kapcsolattartások  gondozása  és  ellenőrzése,
hatósági felkérésre szakvélemények készítése,
d.kapcsolatügyeletek működtetése,
e.családi mediációk /válás előtt, válás után, családi konfliktusok esetén/ végzése,
f.szupervíziós  lehetőség  biztosítása  a  szakmai  képzésben  résztvevő,  vagy  már
végzett mediátorok, részére, illetve a családi mediációkban résztvevő  mediátorok
részére,
g.mediátorok képzése,
h.kapcsolatügyeleti  mediátorok,  pedagógusok,  óvodapedagógusok  és  a  családi
mediációhoz  kapcsolódó  egyéb  szakterületeken  dolgozó  szakemberek  részére
továbbképzések,  módszertani  napok,  szakmai  konferenciák  szervezése  és
lebonyolítása,  az  ehhez  kapcsolódó  szakmai  ismeretterjesztő  anyagok,  hang-és
képhordozók megjelentetése,
i.az  országban  már  működő  kapcsolatügyeletek  szakmai  irányítása
és koordinációja, valamint új kapcsolatügyeletek létrehozása, munkájuk folyamatos
segítése, támogatása, részükre működési eszközök biztosítása,
j.kapcsolattartás felvétele, információcsere kiépítése kölcsönös szakmai látogatások
és tapasztalatcserék megszervezésével az Európában hazánkon kívül működő,  -
kapcsolattartási mediációval, kapcsolatügyeletek működtetésével foglalkozó - más
szakmai szervezetekkel,  
k.a  mediációs  kultúrával,  családi  mediációval,  kapcsolatügyeleti  medációval
foglalkozó szakmai kiadványok megjelentetése,
l.a  család-,  otthon-  és  gyermekvédelemhez,  valamint  a  mediációhoz  kapcsolódó
szakmai folyóiratok szerkesztése, kiadása
m.a mediátori tevékenységhez kapcsolódó kutatási tevékenység, illetve a szakmai
és  tudományos  publikációk  megjelentetésének  anyagi  támogatása,  a  kutatási
tevékenységet végző szakemberek részére ösztöndíjak, pályázati díjak létrehozása
és kiírása.

A Kapcsolatügyeletek megfelelő működtetése érdekében a Szövetség vállalja, hogy a helyi
önkormányzatok Család-  és  Gyermekjóléti  Központokkal évente  szerződés  köt  a
kapcsolatügyeleti szakemberek képzésére és továbbképzésére.

Ehhez kapcsolódóan:
a/.  Elősegíti  és  támogatja  a  mediátori  tevékenységet  bemutató  ismeretterjesztő

könyvek,  tanulmányok,  hang-és  képhordozó  kiadványok  megjelentetését,  közreműködik
abban,  hogy  az  ismeretterjesztő  kiadványok  a  téma  iránt  érdeklődőkhöz,  valamint  a
magyarországi  és  a  határon  túli magyar  szakemberekhez  önköltségi  áron,  vagy
térítésmentesen eljussanak.

b/.  Mediátor-szakemberek,  elsődlegesen  a  fiatalok,  elméleti  és  gyakorlati
képzésének és továbbképzésének támogatása.

c/. A kapcsolat-ügyeleteken tevékenykedő szakemberek képzése és továbbképzése
érdekében előadások, vitaülések, konferenciák szervezése és támogatása.
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d/. A mediátorképzés iránt érdeklődő, tanuló ifjúság részére szabadidős, szakmai és
tudományos táborok, valamint  szakmai  ismeretterjesztő  utak, bemutatók szakmai ülések
rendezése, ilyenek támogatása. E körben különösen a jóra és újra fogékony ifjúság mind
szélesebb köreinek bevonása oly módon, hogy minél több gyermeket és fiatalt tanítsunk
meg  arra,  hogy  védje  a  család  intézményét,  ahol  pedig  ez  már  felbomlott,  mindent
megtegyenek  a  csonka,  egyszülős  családban  felnövő  gyermekek  egyéniségének
kiegyensúlyozott és sokszínű kifejlődése érdekében.

 
A Szövetség a fenti tevékenységei során a közvetítői  tevékenységről  szóló 2002. évi LV.
törvényben foglaltak  alapján közvetítési – mediációs - tevékenységet is ellát.
 A mediáció  során  permegelőző,  konfliktuskezelő,  vitarendező  eljárást  folytat,  amelynek
célja  a  vitában  érdekelt  felek  kölcsönös  megegyezése  alapján  a  vitában  nem érintett,
harmadik személy, a közvetítő /mediátor/ közreműködésével a felek közötti vita megoldását
tartalmazó írásbeli  megállapodás létrehozása. A mediátor a közvetítés során pártatlanul,
lelkiismeretesen,  legjobb  tudása  szerint  működik  közre  a  felek  közötti  vitát  lezáró
megállapodás  létrehozásában,  a  2002.  évi  LV.  tv-ben  2.,  3.  14.,  15.,  23-25.,  26-
38. paragrafusaiban meghatározottak alapján történő eljárással.
 
A Szövetség a mediátor-képzést  tagjai  bevonásával  vagy együttműködési  megállapodás
keretében végzi.
 
A Szövetség fenti tevékenységei: 
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
5811 Könyvkiadás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
5819 Egyéb kiadói tevékenység
1820 Egyéb sokszorosítás
6203 Számítógép üzemeltetés
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás fejlesztés
7022 Ügyviteli, egyéb vezetési tanácsadás
8559 M.n.s. egyéb oktatás
9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
TEAOR számok alatt végzi.

2.2.  A  Szövetség  fenti  feladatainak  és  céljainak  megvalósítása  során  és  érdekében
együttműködik a tevékenységi körét érintő állami, társadalmi és szakmai szervezetekkel,
így  különösen  a  helyi  önkormányzatokkal,  a  gyámhatóságokkal,  a  helyi  család-  és
gyermekjóléti  intézményekkel  és  az  országos  szintű  irányítást  ellátó  kormányzati
szervekkel.
 
2.3.  A  fentiekben  felsorolt  célok  megvalósítása  érdekében  a  Szövetség  az  alábbi
tevékenységeket végzi vagy támogatja:

-szociális tevékenység, családsegítés,
-tudományos tevékenység, kutatás,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-fogyatékkal  élő  személyek, illetve  hátrányos  helyzetű  csoportok  társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése,
-emberi és állampolgári jogok védelme,
-a  magyarországi  nemzeti  és  etnikai  kisebbségekkel,  valamint  a  határon  túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
-rehabilitációs foglalkoztatás,
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-euro - atlanti integráció elősegítése.

 
3.§. A Szövetség tagjai

 
3.1. A Szövetség tagsága rendes, tiszteletbeli és pártoló tagokból áll.
 
3.2.  A  Szövetség  rendes  tagja  lehet:  minden  magyar  állampolgár,  Magyarországon
letelepedett,  illetőleg  magyarországi  tartózkodási  engedéllyel  rendelkező  nem  magyar
állampolgár,  valamint  más  nem  magyar  állampolgár  is,  feltéve,  hogy  nincs  eltiltva  a
közügyek  gyakorlásától,  aki  a  Szövetség  célkitűzéseit  elfogadja,  azok  megvalósításáért
maga is cselekszik, fizeti a tagdíjat, és akiknek jelentkezését az elnökség elfogadta.
 
3.3. A Szövetség rendes tagja lehet továbbá az a belföldi és külföldi jogi személy

1. amely egyetért a Szövetség céljaival és közreműködik azok megvalósításában és
2.  belépési  nyilatkozatával  elfogadja  a  Szövetség  alapszabályát  valamint  a

közgyűlés által megállapított éves tagdíjat befizeti vagy átutalja.
 
3.4.  A Szövetség rendes  tagjának a  belépési  nyilatkozatához  csatolnia  kell  két  végzett
mediátor - tag írásbeli támogatási ajánlását is 
 
3.5. A Szövetségnek lehetnek tiszteletbeli és pártoló tagjai is.

-A Szövetség pártoló tagja lehet:
1.Az a természetes személy, aki a szervezet céljainak megvalósítását erkölcsi és
anyagi támogatásával rendszeresen segíti.
2.A pártoló tag az egyesület tevékenységében kizáró lag vagyoni 
hozzájárulásával vesz részt. (Ectv. 4.§.(5) bek.)

        A pártoló tagok által nyújtott támogatás felhasználásáról a Szövetség elnöksége dönt.

-A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet az a belföldi vagy külföldi szakember, akinek
szakmai rangja, valamint közéleti munkája alapján a közgyűlés, bármely rendes tag
javaslatára,  ezt  a  címet  adományozza.  A  tiszteletbeli  tagok  tagságát  oklevél
tanúsítja.

 
4.§. A Szövetség rendes tagjának jogai és kötelezet tségei

 
4.1. A Szövetség rendes tagjainak jogai:

-  jogosultak  részt  venni  a  szervezet  tevékenységében  és  rendezvényein,  az
alapszabályban lefektetett célkitűzések megvalósításában,

- választhatnak és választhatóak a szövetség szerveibe,
- a közgyűlésen részt vehetnek, szavazhatnak, a közgyűlés napirendjére, napirendi

pontjára  javaslatot  tehetnek,  a  közgyűlésen  felszólalhatnak,  kérdéseket  tehetnek  fel,
javaslatokat és észrevételeket tehetnek

-  indítványozhatják  a  Szövetség  jogszabályba  vagy  alapszabályba  ütköző
határozatainak  megsemmisítését,  ezen  túl  jogosultak  a  szervezet  valamely  szervének
törvénysértő  határozatát  a  tudomástól  jutástól  számított  30  napon belül  a  bíróság előtt
megtámadni.

-  a  Szövetség  szervei  által  megállapított  feltételek  mellett  igénybe  venni  annak
szolgáltatásait  és  eszközeit,  továbbá  részesülhetnek  a  szervezet  által  nyújtott
kedvezményekben, így többek között:
            a/. jogosultak részt venni a szervezet által szervezett előadásokon, konferenciákon,
általában valamennyi  rendezvényén,  igénybe vehetik  a szervezet  által  nyújtott  részvételi
kedvezményeket     

b/.  a Szövetség küldötteként részt vehetnek hazai és nemzetközi  értekezleteken,
konferenciákon, kongresszusokon, a szervezet érdekeit megjelenítve.
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4.2. A Szövetség rendes tagjainak kötelezettségei:
-az alapszabályt, a közgyűlés és az elnökség határozatait betartani,
-a szervezet munkájában részt venni,
-a szervezet életében közreműködni,
-a tagdíjat befizetni, valamint
-nem veszélyeztethetik a Szövetség céljának megvalósulását és tevékenységét.

Veszélyeztetésnek  minősül  különösen,  ha  a  Szövetség  rendes  tagjának  bármely
tevékenysége a Kapcsolatügyeleti Mediátorok Etikai Kódexének valamely pontjába ütközik,
ellentétes  a  Kapcsolatügyeleti  Szakmai  Protokollal  vagy  a  Kapcsolatügyeletek  Európai
Chartájával.
 
4.3.  A Szövetség  rendes tagjai  az éves közgyűlés  által  meghatározott  mértékű  tagdíjat
fizetnek. A tagdíj esedékessége: belépéskor, illetve félévenként, a félévet követő hónap 15.
napjáig.  A tagdíjat  az elnöknél,  vagy az általa  megbízott  személynél  készpénzben,
postai úton, vagy banki átutalással lehet megfizetn i.
 

4.4. A pártoló és a tiszteletbeli tagok jogai és kötelességei: a pártoló és tiszteletbeli tagokra
a  rendes  tagok  jogai  és  kötelezettségei  vonatkoznak  azzal  az  eltéréssel,  hogy  a
közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt, de tisztségre nem választhatnak és nem
választhatók. Tagdíj fizetési kötelezettségük nincs.
 
4.5.  A  Szövetség  rendes  és  pártoló  tagjairól  nyilvántartást  vezet.  Rendes  tagjait
igazolvánnyal látja el. A pártoló és tiszteletbeli tagok tagsági viszonyát oklevél tanúsítja.

 
5.§. A tagsági viszony keletkezése és megsz űnése

5.1.Természetes személy tagsági viszonyának keletkezése: a belépési nyilatkozat aláírása
után a tag felvételéről a Szövetség elnöksége a soron következő elnökségi ülésén dönt. Az
elnökség döntését  a belépési  nyilatkozatra fel  kell  vezetni,  a jelentkezőt  a döntésről  15
napon belül értesíteni kell.  Az értesítés történhet postai úton illetve elektronikus úton is. A
tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
Az esetleges elutasító határozat ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet
az elnökséghez panaszt benyújtani. A panasz benyújtása is történhet postai ill. elektronikus
úton.

5.2.  Jogi  személy  tagsági  viszonyának  keletkezése:  a  csatlakozni  kívánó  szervezet
felvételéről az elnökség dönt.
 
5.3. A pártoló tag felvételéről az elnökség, a tiszteletbeli tag felvételéről a Közgyűlés dönt.
 
5.4. A tagsági viszony megszűnik:

-a tag kilépésével,
-kizárással,  ha  a  tag  tevékenységével  a  Szövetség  céljainak  megvalósítását
veszélyezteti,
-a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával , ha tag a tagdíj 
megfizetésével írásbeli felhívás ellenére elmaradt,
-természetes személy tag esetén a tag halálával, jogi személy esetén annak jogutód
nélküli megszűnésével,
-pártoló tagsági cím visszavonásával.

A tag kilépési szándékát a Szövetség elnökénél írásban jelentheti be. A kilépési szándékról
szóló írásbeli  nyilatkozat  elküldhető  postai  ill.  elektronikus  úton  is. A kilépést  nem kell
indokolni.  A tagsági  viszony  a  kilépésről  szóló  nyilatkozat  Szövetség  általi  átvételének
napján, illetve az elektronikus levél érkezésének napjával szűnik meg.
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5.4.1. Az elnökség kizárhatja azt a tagot, aki tevé kenységével a Szövetség céljainak
megvalósítását  veszélyezteti,  illetve  jogszabályt,  alapszabályt  vagy  közgy űlési
határozatot  súlyosan vagy ismételten megsért.  A tag gal  szemben az erre irányuló
bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdem ényezésére az elnökség kizárási
eljárást folytat le.
Az eljárás megindításáról és annak okáról az érinte tt tagot értesíteni kell. Az érintett
tagnak lehet őséget kell biztosítani arra, hogy a kizárási határo zat meghozatala el őtt a
védekezését akár írásban, akár szóban el őadhassa.
A kizárásról az elnökség a rendes határozathozatali  rendje szerint határoz.
A kizárási határozatot írásba kell foglalni és indo kolni kell. Tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait, v alamint a jogorvoslati tájékoztatót.
A kizárási  határozatot  – a jogorvoslati  eljárásokba n is – igazolható módon kell  az
érintett taggal közölni.

5.4.2.A  tagot  a  nyilvántartásból  a  Szövetség  tagjai  közül  törölni  kell:  természetes
személynél halála esetén, jogi személynél jogutód nélküli megszűnés esetén.

 Tagdíjhátralék  miatt  akkor  van  helye  a  tagsági  vis zony  felmondásának,  ha  az
elnökség azt megel őzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tag díjhátralék
megfizetésére és a jogkövetkezményekre és a pót fiz etési határid ő eredménytelenül
telt el. Az elnökség felmondást tartalmazó határoza tát igazolható módon közölnie kell
a taggal.

5.4.3.  A  felvételi,  kizárási  és  felmondási  döntések  ellen  a  személyében  érintett
személy a rá nézve sérelmes döntés igazolható kézbe sítését ől  számított  30 napon
belül  a  közgy űléshez  fellebbezhet,  amely  a  fellebbezést  köteles  m egtárgyalni
legkés őbb  a  60  napon  belül  összehívandó közgy űlésen.  Amennyiben  sérelme  ott
nem  nyer  jogszer ű  elintézést,  jogos  panaszai  orvoslására  bírósági  ut at  vehet
igénybe.

 
6.§. A szövetségi munka elismerése

6.1. A Szövetség díjakat  és elismeréseket alapíthat,  vagy csatlakozhat a más szervezet
által alapított díjak díjazásához. 
 
6.2. A Szövetségben végzett kiemelkedő szakmai munka elismerését szolgálja a szervezet
szervei által adható elismerések, emlékérmek és díjak.

7. §. A Szövetség szervei, tisztségvisel ői

 
7.1. A Szövetség szervei: közgyűlés, elnökség, ellenőrző bizottság.
 
7.2. A fenti szervek munkáját szakértők segíthetik.
 
7.3. A Szövetség szerveit és tisztségviselőit az közgyűlés választja négy éves időtartamra.
 
 

8. §. A közgy űlés
 

8.1. A Szövetség döntéshozó  szerve a közgyűlés, amely a Szövetség tagjaiból áll.

8.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)az alapszabály elfogadása és módosítása;
b)döntés a Szövetség  megszűnéséről,  más egyesülettel  való egyesülésről  és a

7



szétválásról;
c)más szervezethez való csatlakozás, illetve kilépés kezdeményezése;
d)az éves költségvetés meghatározása és a pénzügyi terv jóváhagyása;
e)az  elnökség  éves  beszámolójának  elfogadása  és  közzététele  módjának
meghatározása;
f)a Szövetség tisztségviselőinek megválasztása, illetve visszahívása;
g)tiszteletbeli tagok megválasztása, döntés kizárás e lleni fellebbezésekben; a
rendes  és  pártoló  tagok  felvétele  elleni  fellebbezé s,  valamint  a  felmondás
elleni fellebbezésr ől döntés;
h)a tagsági díjak megállapítása;
i)a tagok és a Szövetség szervei (tisztségviselői) között keletkezett viták elbírálása,
tiszteletbeli tagsági cím visszavonása;
j)a Szövetség jelképrendszerének kialakítása;
k)döntés  alapítvány  létrehozásáról  és  megszüntetéséről,  gazdasági  vállalkozás
indításáról és megszüntetéséről;
l)döntés  befektetési  tevékenységről,  befektetési  tevékenység  végzése  esetén
befektetési szabályzat elfogadásáról;
m)a Szövetség megszűnése esetén döntés vagyonának hovafordításáról.
n)A kizárással elleni jogorvoslat elbírálása

 
8.3. A közgyűlést az elnökség évente legalább egy alkalommal köteles összehívni.

 A közgy űlést a vezet ő tisztségvisel ő meghívó küldésével vagy közzétételével hívja
össze.

A meghívónak tartalmaznia kell a Szövetség nevét, s zékhelyét, az ülés idejének és
helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kel l feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspon tjukat kialakíthassák.

A  közgy űlési  meghívót  legkés őbb  a  közgy űlés  id őpontját  megel őző  15.  napig
írásban,  igazolható  módon  kell  kézbesíteni  a  tagokn ak.  A meghívót  elektronikus
formában  el  lehet  juttatni  az  érintetteknek.  Észrev ételeket,  további  napirendi
indítványokat el őzetesen írásban -online formában vagy postai úton- 8 nap alatt lehet
megtenni és azokat az elnökséghez kell eljuttatni. 

A  közgy űlés  határozatképes,  ha  azon  tagjainak  több  mint  fel e  /50%  +  egy  fő/
megjelent.  A  határozatképtelenség  miatt  megismételt  közgy űlés  a  megjelentek
számától függetlenül határozatképes az eredeti napi rendi pontokban, ha az eredeti
közgy űlési  meghívóban  erre  kifejezetten  figyelmeztették  a  tagokat  és  abban  a
megismételt közgy űlés helyét és idejét is feltüntették.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
-  akit  a  határozat  kötelezettség  vagy  felel ősség  alól  mentesít  vagy  a  Szövetség
terhére másfajta el őnyben részesít
- akivel a határozat szerint szerz ődést kell kötni
- aki ellen a határozat szerint pert kell indítani
- akinek olyan hozzátartozója érintett a döntésben,  aki a Szövetségnek nem alapítója
vagy tagja
-  aki  a  döntésben  érdekelt  más  szervezettel  többség i  befolyáson  alapuló
kapcsolatban áll
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A közgy űlés határozatait  -  a min ősített  döntést  igényl ő  ügyeket  kivéve -  egyszer ű

szótöbbséggel hozza.
Minősített ügyek:
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a./    Az egyesület alapszabályának módosításához  a jelenlév ő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
b./   Az  egyesület  céljának  módosításához  és  az  egye sület  megsz űnéséről  szóló
közgy űlési  döntéshez  a  szavazati  joggal  rendelkez ő  tagok  háromegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A Szövetség  alapszabályának  módosításához  a  jelen  l évő  tagok  háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A  Szövetség  céljának  módosításához  és  a  Szövetség  m egszűnéséről  szóló
közgy űlési  döntéshez  a  szavazati  joggal  rendelkez ő  tagok  háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A közgy űlés nyilvános.

A  szavazati  jog  gyakorlása  nem  csak  személyesen,  me ghatalmazott  útján  is
lehetséges. A természetes személy tag és jogi szemé ly tag meghatalmazottját írásbeli
meghatalmazással  köteles  ellátni.  A  meghatalmazott  több  természetes  és  jogi
személy  meghatalmazottja  lehet.  A  meghatalmazásokat  a  szavazás  el őtt  köteles
bemutatni a közgy űlés szavazatszámlálóinak.

8.4. Rendkívüli közgy űlést kell  tartani akkor, ha azt a tagság legalább e gyharmada
írásban kéri az ok és cél megjelölésével, illetve a  kizárási fellebbezés elbírálására.

8.5. A közgyűlést össze kell hívni:
-a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
-a  Szövetség  előreláthatóan  nem  lesz  képes  a  tartozásokat  esedékességkor
teljesíteni,
-a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.

8.6.  Közgy űlési  tisztségvisel ők:  levezet ő  elnök,  jegyz őkönyvvezet ő,  jegyzőkönyv
hitelesít ők, szavazatszámlálók.

8.7.  A  közgy űlési  tisztségvisel őket  a  határozatképesség  megállapítása  után  a
közgy űlés egyszer ű szótöbbséggel, nyílt szavazással a jelenlev ők közül választja.

A közgy űlésről jegyz őkönyv készül, mely tartalmazza a közgy űlés helyét, id őpontját,
a  napirendi  pontokat,  a  határozatképességet,  a  közg yűlési  tisztségvisel ők
megválasztását és nevét, az elhangzottakat, a dönté sek tartalmát, idejét, hatályát, a
döntést támogatók és ellenz ők számarányát.

A jegyz őkönyvet aláírja a levezet ő elnök, a jegyz őkönyvvezet ő és a két jegyz őkönyv
hitelesít ő.

8.8. A közgy űlés határozatait a határozat meghozatalát követ ően a levezet ő elnök a
közgy űlés előtt azonnal szóban kihirdeti. A közgy űlés határozatait igazolható módon
az érintettekkel közölni kell. 

9. §. Az elnökség

9.1.Az  elnökség  a  Szövetségnél  két  közgyűlés  közötti  időszakában  működő  általános
hatáskörű  ügyintéző  szerv.  Az  elnökség  három tagból  áll,  tagjai:  elnök,  elnökhelyettes,
elnökségi tag.

Vezető  tisztségvisel ő  és  elnökségi  tag  az  a  nagykorú  személy  lehet,  akin ek
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cselekv őképességét a tevékenysége ellátásához szükséges kör ben nem korlátozták.
Nem lehet vezet ő tisztségvisel ő és elnökségi tag az, akit b űncselekmény elkövetése
miatt  joger ősen szabadságvesztés  büntetésre  ítéltek,  amíg  a  bün tetlen  el őélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül.
Akit foglalkozásától joger ősen eltiltottak.

9.2. Tagjait a  közgyűlésen résztvevő rendes tagok négy évre választják, nyílt jelöléssel és
titkos szavazással. A két választás között megüresedő helyet pótválasztással kell betölteni.
 
9.3. Az elnökség ügyrendjéről, munkatervéről, az elnökségen belüli munkamegosztásról az
elnök előterjesztése alapján az elnökség dönt.
 
Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az elnökség
üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vagy az elnök által e feladatra
írásban  felhatalmazott  elnökségi  tag  hívja  össze,  az  ülést  megelőzően  legalább  nyolc
nappal, a napirend egyidejű közlésével. A kiértesítés elektronikus úton írásban történik. Az
elnökség  ülése  nem  nyilvános.  Az  elnökségi  ülés  akk or  határozatképes,  ha
mindhárom tag jelen van. A határozat elfogadásához szótöbbség szükséges.

A szövetség  ügyvezet ő  szervének  ülése  személyes  részvétel  helyett  elektr onikus
hírközl ő eszközök igénybevételével is lefolytatható akkor, ha a tagok azonosítása és
a tagok közötti  kölcsönös, korlátozás mentes kommun ikáció biztosított.  Az ülésen
elhangzottakat és a határozatokat úgy kell rögzíten i, hogy azok utóbb ellen őrizhet ők
legyenek.
 

9.4. Az elnökség hatásköre:
a)a közgyűlések között irányítja a Szövetség munkáját,
b)javaslatokat  készít  a  Szövetség  tevékenységét, gazdálkodását  meghatározó
kérdésekre és ezeket jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti,
c)kezeli az Szövetség működése során felhalmozódott vagyont,
d)intézi a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos ügyeket, a
tagokról nyilvántartást vezet, dönt - a tiszteletbeli tag kivételével - a tag kizárásáról,
e)az  elnök  személyén  keresztül  munkáltatói  jogot  gyakorol  a  szervezettel
munkaviszonyt létesítők felett;
f)összehívja a közgyűlést és javaslatot tesz annak napirendjére, elkészíti az éves
beszámolót, melyet jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszt,
g)egyéni elbírálás alapján dönt a rászoruló tagok anyagi támogatásáról;
h)végrehajtja  azokat  a  feladatokat,  amelyekkel  a  közgyűlés  megbízza  és  dönt
mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe.

 Az elnökségi határozatokat az érintettekkel igazol ható módon kell közölni.

9.5. Megszűnik a vezet ő tisztségvisel ői megbízatás
i)határozott idej ű megbízatás esetén a megbízás id őtartamának lejártával
j)megszüntet ő feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel be következésével
k)visszahívással
l)lemondással, melyet a másik tisztségvisel őhöz vagy a közgy űléshez címzett
írásbeli nyilatkozattal bármikor megtehet
m)a vezető tisztségvisel ő halálával vagy jogutód nélküli megsz űnésével
n)a vezető  tisztségvisel ő cselekv őképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történ ő korlátozásával
o)a  vezető  tisztségvisel ővel  szembeni  kizáró  vagy  összeférhetetlenségi  ok
bekövetkeztével.

9.6. Az elnökségi tag megbízatása bármely okból tör ténő megszűnése esetén a szö-
vetség iratait 3 napon belül köteles a helyette meg választott új elnökségi tagnak átad-
ni. Az átadás-átvételr ől jegyz őkönyvet kell felvenni, melyet az átadón és átvev őn kí-
vül a jegyz őkönyvvezet ő ír alá.
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10. §. A felügyel ő bizottság

 
10.1.A közgyűlés négy éves időtartamra három főből álló felügyel ő bizottságot  választ. A
felügyel őbizottság  feladata,  hogy  az  ügyvezetést  a  Szövetség  érdekeinek  megóvása
céljából felügyelje.

A felügyel őbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek  cselekv őképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlá tozták.  Nem lehet felügyel ő
bizottság tagja, akivel szemben vezet ő tisztségvisel őkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a Szövets ég tisztségvisel ője.

A felügyel őbizottság tagjai a felügyel őbizottság munkájában személyesen kötelesek
részt  venni.  A  felügyel őbizottság  tagjai  a  Szövetség  ügyvezetését ől  függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak. A Szövetség e lnöke, az elnökhelyettes és az
elnökség tagja nem választhatók a felügyel őbizottságba. Az felügyel ő bizottság tagjai
egymásnak hozzátartozói nem lehetnek.
 

10.2. A felügyel ő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
 A felügyel ő bizottság hatásköre:
 

a)felügyeli  a  Szövetség  működését  és  gazdálkodását.  Ennek  során  a  vezető
tisztségviselőktől  jelentést,  a  szervezet  munkavállalóitól  pedig  tájékoztatást  vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja;

            Köteles a közgy űlés elé kerül ő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel 
kapcsolatos álláspontját a közgy űlésen ismertetni

b)tagjai az elnökség ülésén tanácskozási joggal vesznek részt;
c)az elnökséget tájékoztatja és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez
tudomást, hogy
-a Szövetség életét  súlyosan sértő  olyan esemény (mulasztás) történt,  amelynek
megszüntetése  vagy  következményeinek  elhárítása,  illetve  enyhítése  az
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
-a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

10.3.Elnökségi  intézkedés  hiányában  a  közgyűlést  a  felügyel őbizottság  indítványára  -
harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés
összehívására  a  felügyel őbizottság  is  jogosult.  Ha az elnökség  a  törvényes  működés
helyreállításához szükséges intézkedéseket  elmulasztja,  a  felügyel őbizottság  köteles a
törvényességi ellenőrzést  ellátó szervet értesíteni.

10.4.A  felügyel ő  bizottság  évente  legalább  négy  alkalommal  ülésezik ,  ülései  a
felügyel őbizottság elnöke hívja össze. A felügyel őbizottság akkor határozatképes, ha
az  elnöke  és  két  tagja  jelen  van,  határozatait  szót öbbséggel  hozza.  A felügyel ő

bizottság ülése nem nyilvános.

 
11. §. A Szövetség tisztségvisel ői

11.1.  A Szövetség  létrehozza  a  Szövetség  Tiszteletbeli  Elnöke  tisztséget.  A Szövetség
örökös tiszteletbeli elnöke Dr. Kardos Ferenc alapító elnök.

11. 2. A Szövetség tisztségviselői:
-a Szövetség elnöke, elnökhelyettese és az elnökség tagja,
-felügyelőbizottság elnöke és tagjai.

 
11.3.  A  tisztségviselők  feladataikat  társadalmi  megbízatásként  látják  el.  Munkájukért
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tiszteletdíjban  részesülhetnek,  ha  arról  az  elnökség  egyhangú  szavazattal  dönt.  A
Szövetség érdekében végzett igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.

 
12. §. A Szövetség szakmai tagozatai

12.1. A Szövetség az egyes szakmai feladatok érdekérvényesítése érdekében tagozatokat
hozhat  létre,  melyek  minimálisan  tíz  fő  után  szerveződhetnek  az  elnökség  egyhangú
jóváhagyásával.
A tagozatok  élén  a  tagozat  tagjai  által  közvetlenül  választott  tagozatvezetők  állnak.  A
tagozatok feladata elsődlegesen a helyi, valamint a régiókban működő kapcsolatügyeletek
közötti folyamatos szakmai kapcsolat kiépítése, közöttük a szakmai kontroll megteremtése,
közreműködés a kapcsolatügyeleti mediátorok etikai kódexe és Kapcsolatügyeleti szakmai
protokollja  rendszeres  és  szakmai  karbantartásában,  valamint  jelzés  a  szövetség
elnöksége felé, ha szakmai vagy etikai kérdésekben a Szövetség állásfoglalása szükséges.

 
13. §, A Szövetség képviselete, aláírási és utalván yozási jog gyakorlása

 
13.1. A Szövetség képviseletét annak elnöke önállóan látja el.

 
14. § A Szövetség gazdálkodása

              
14.1. A Szövetség működésének pénzügyi alapját bevételei képezik.
 
14.2.  A  Szövetség  bevételeit  és  kiadásait  tételenként  és  jogcímenként  nyilvántartja.
Alaptevékenységéhez  kapcsolódó  gazdálkodási  tevékenységét  egyebekben  a  hatályos
jogszabályok előírásai szerint folytatja.
 
14.3.  A Szövetség  adminisztratív  és  gazdálkodási  feladatainak  ellátására  munkavállalót
alkalmazhat vagy arra alkalmas személyt /személyeket megbízhat.
 
14.4. A Szövetség tartozásaiért a tagok tagdíjfizetési kötelezettségükön túl nem felelnek.

 
15. §. Záró rendelkezések

 
15.1. Az alapszabályban nem szabályozott  kérdésekben a 2011. évi CLXXV. törvény az
egyesülési  jogról,  a civil  szervezetek működéséről  és támogatásáról szóló törvény és a
2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
 
15.2.  A  Szövetség  befektetési  tevékenységet  nem  végez.  Befektetési  tevékenység
esetében  befektetési  szabályzatot  kötelező  készíteni,  melyet  a  közgyűlés  rendes
határozathozatali rendje szerint fogad el.
 
 
Budapest, 2016. június 16.                

                                                                                        Köves Zsuzsanna
                                                                                                   elnök

Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege  megfelel a létesít ő okirat 
módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2016. június 16.
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         Köves Zsuzsanna
       elnök

------------------------------------------------- --------------------------------------------
tanú        tanú

név:

lakcím:

szig.szám:
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