A Magyar Gyorsírók és Gépírók
Országos Szövetségének

ALAPSZABÁLYA
I. fejezet
Általános rendelkezések
Jelen Alapszabály a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége (a továbbiakban
Szövetség) egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya. A Szövetség az egyesülési jogról szóló
2011. évi CLXXV törvény (az Egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) alapján a tagjai által önkéntesen létrehozott jogi személyiséggel rendelkező egyesület. Az egyesület pártoktól független, politikával nem foglalkozik, pártoknak, illetve képviselőinek támogatást nem ad, azoktól semmilyen formában támogatást nem fogad el.
Az egyesület neve:
Az egyesület székhelye:
Az egyesület postacíme:
Az egyesület alapítási éve:
Az egyesület működési területe:
Az egyesület pecsétje:

Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége
1073 Budapest, VII., Kertész utca 41. II. 7.
1368 Budapest, Postafiók 181.
1925.
Magyarország
Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége, Budapest

II. fejezet
A Szövetség céljai, tevékenysége
A Szövetség mindazon személyek szakmai közössége, akik gyorsírással, gépírással, digitális
írásgyorsítási, beszédfelismerési és -leírási eljárásokkal foglalkoznak abból a célból, hogy az
élőszóban elhangzó beszédet, valamint az írásos (analóg és/vagy digitális) formában már meglévő szöveget rögzítsék és különféle szempontok alapján feldolgozzák annak érdekében, hogy a
szövegben foglalt információ hatékony módon hozzáférhetővé váljék az oktatás, a kultúra, a
tudomány vagy akár a széles nyilvánosság számára is.
A Szövetség tagjai a fenti feladatokhoz kapcsolódó szakmai ismereteket (kiemelten a kézi
gyorsírást, gépírást, számítógépes szövegszerkesztést, táblázat- és adatbázis-kezelést, levelezést, jegyzőkönyvvezetést, kommunikációt, ügyviteli adminisztrációt stb.) részben oktatják,
részben alkalmazzák vagy hivatásszerűen művelik.
A Szövetség céljai
A tagok szakmai képviselete, erkölcsi és anyagi megbecsülésük előmozdítása, az általuk művelt szakterületek elméleti, technikai, oktatás-módszertani fejlesztése, hagyományainak ápolása, a szakmai értékek társadalmi meg- és elismertetése, szervezett keretek biztosítása a különböző szervezetekben dolgozók, tanulók, érdeklődők, támogatók egymással való kapcsolattartásához.
A Szövetség a céljait tagjain, a közgyűlés által létrehozott csoportjain, bizottságain és szaklapján keresztül valósítja meg.

A Szövetség tevékenysége
 A gyorsírás, gépírás, számítógépes szövegszerkesztés, táblázat- és adatbázis-kezelés,
üzleti/hivatali levelezés, jegyzőkönyvvezetés, kommunikáció, ügyviteli-irodai adminisztráció és kapcsolódó szakterületeinek tudományos és gyakorlati gondozása.
 A különböző ügyviteli munkakörökben (l. irodai titkár, asszisztens, ügyintéző, gyorsíró, gépíró, szövegszerkesztő, adatrögzítő, ügyfél-tájékoztató és más ügyviteli munkakörökben dolgozók) érdekképviselete, munkakörülményeik javítását célzó, valamint
munkakörük tartalmát leíró javaslatok kidolgozása.
 Bajnoki, országos, tanulói, területi, intézmények és helyi csoportok közötti gyorsíró-,
gépíró-, szövegszerkesztő- és egyéb ügyviteli versenyek szervezése, lebonyolítása, a
versenyszabályok megállapítása és gondozása, a helyi és egyéb intézményi szervezésű
versenyek segítése, a helyi csoportok támogatása és szakmai tanácsadás.
 A gyorsírás és a gépírás magyarországi történetének feldolgozása, hazai és nemzetközi
történeti anyag gyűjtése, gondozása.
 Kapcsolatok ápolása a hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi szervezetekkel,
személyekkel. Részvétel a nemzetközi szakmai szövetség, az INTERSTENO tevékenységében, világbajnokságokon, nemzetközi versenyeken. Kapcsolatot tart külföldi gyorsíró- és gépírószövetségekkel, nemzetközi találkozókat, versenyeket, tapasztalatcseréket
kezdeményez és szervez Magyarországon.
 Új módszerek kidolgozása, tudományos és gyakorlati vizsgálata, értékelése és ismertetése az ügyviteli tevékenység és oktatás területén. Nemzetközi tapasztalatok hasznosítása, feldolgozása, megosztása.
 Szakmai véleményadás (például oktatási, szabványügyi, gyorsírási alapokmány, képernyős munkakörök biztonsága, munkaköri tevékenység leírása stb. területén), szakkönyvek lektorálása, szakmai kiadványok, segédanyagok összeállítása, módszertani javaslatok adása stb.
 Szakmai továbbképzések, tréningek, konzultációk, ismeretterjesztő rendezvények szervezése.
 Szakmai, pedagógiai kérdések megvitatása, pedagógiai tapasztalatok gyűjtése és közzététele, szakmai téren a tanárképzés ügyének támogatása stb.
 A gyorsírás, gépírás, adatrögzítés, jegyzőkönyvvezetés, egyéb leíró tevékenység, valamint rokon szakterületeken szolgáltatások szervezése és fenntartása.
 Gazdasági vállalkozási (nonprofit) tevékenységet folytathat (például szakirányú tanfolyamot, továbbképzést, tréningeket tarthat, beszédgyorsíró szolgálatot működtethet), valamint kiadói tevékenységet végezhet.
 Hagyományápolás: emléktáblák, szobrok, síremlékek felkutatása, gondozása, kegyeleti
megemlékezések, történeti anyag gyűjtése; kulturális örökségünk ápolása.
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III. fejezet
Tagsági jogviszony
A tagság feltételei
A Szövetség tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki a Szövetség célkitűzéseit
elfogadja és a Szövetség Alapszabályának rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A belépő tag a közgyűlés által meghatározott pénzbeli vagyoni hozzájárulás (tagdíj) megfizetésére köteles a tagfelvételről történő döntéstől számított 30 napon belül.
A tagfelvétel kérelem alapján történik, amelyben nyilatkozni kell a kérelmezőnek arra vonatkozóan, hogy vállalja a közgyűlés által meghatározott pénzbeli vagyoni hozzájárulás (tagdíj)
megfizetését.
A tagfelvételről az Elnökség dönt, a szövetségi tagság a belépési kérelemnek az Elnökség
általi elfogadásával keletkezik.
A felvételi kérelmet elutasító és annak indokát tartalmazó határozat ellen a kézhezvételtől
számított 30 napon belül a közgyűléshez címzett felülvizsgálati kérelemnek van helye. A
közgyűlés határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
A Szövetség tagjairól nyilvántartást vezet.
A Szövetség különleges jogállású tagjai
 A Szövetség pártoló tagjai lehetnek az olyan jogi személyek, amelyeknek kérésére a
Szövetség valamilyen szakirányú szolgáltatást végez, valamint olyan természetes személyek, akik elősegítik a Szövetséget céljai megvalósításában, illetve esetenként támogatást nyújtanak a Szövetségnek.
 A Szövetségnek lehetnek a közgyűlés által megválasztott tiszteletbeli tagjai is, akik a
Szövetség feladatainak megvalósításában kiemelkedő tevékenységet végző és érdemeket szerző személyek. Az Elnökség tehet javaslatot tiszteletbeli taggá történő választásra.
A Szövetség tagjának jogai
A Szövetség tagjait – a pártoló tagok kivételével - egyenlő jogok illetik meg.
A tag tagsági jogait a Ptk. 3:65.§ (3) bek. alapján személyesen gyakorolhatja, kivéve a Közgyűlésen gyakorolható jogokat. A Közgyűlésen a tagot meghatalmazott is képviselheti, a
meghatalmazás feltételeire az alapszabály rendelkezései az irányadóak.
A Szövetség tagja (ideértve a tiszteletbeli tagot is):
 jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni,
 jogosult a Szövetség tevékenységében, rendezvényein részt venni,
 a Szövetség bármely tisztségére választhat és választható,
 igénybe veheti a Szövetség által nyújtott kedvezményeket, szolgáltatásokat.
A pártoló tagot a fenti jogosultságok közül megilleti a Közgyűlésen (szavazati jog nélkül),
valamint a rendezvényeken való részvétel joga, igénybe veheti továbbá a Szövetség által nyújtott kedvezményeket és szolgáltatásokat, egyéb jogosultság azonban a pártoló tagot nem illeti
meg.
A Szövetség tagjának kötelességei (ideértve a pártoló tagot is):
A Szövetség tagjait – a tiszteletbeli tagok kivételével - egyenlő kötelezettségek terhelik.
A Szövetség tagja köteles:
 a közgyűlés által meghatározott tagdíj megfizetésére,
 az Alapszabály rendelkezéseinek betartására,
 részt venni a Szövetség célkitűzéseinek megvalósításában, feladatainak végrehajtásában.
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A tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem köteles, a fent felsorolt egyéb kötelezettségek azonban
a tiszteletbeli tagot is terhelik.
A Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség
tevékenységét.
A tagsági jogviszony megszűnik:
- a tag kilépésével,
- a tag kizárásával,
- a tag halálával vagy
- a Szövetség jogutód nélküli megszűnésével.
A tag tagsági jogviszonyát a Szövetség képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti.
A tag kizárása
A tag akkor zárható ki a Szövetség tagjai sorából, ha a tag jogszabályt, a Szövetség Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten megsérti.
A kizárási eljárás lefolytatása – a tisztességes eljárást biztosítva - az alábbi szabályok betartásával történhet:
 A tag kizárását bármely egyesületi tag kezdeményezheti a kifogásolt magatartás megjelölésével a Szövetség Elnökségénél.
 Az Elnökség a tagot a kizárást kezdeményező beadvány megküldésével a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel, határidő tűzésével felhívja nyilatkozattételre.
 A tag kérésére, vagy szükség esetén hivatalból, az Elnökség a tagot a kifogásolt magatartással kapcsolatban személyesen is meghallgatja.
 Amennyiben az Elnökség megállapítása szerint a kizárást kezdeményező beadvány alapos, és a kifogásolt magatartás megállapítható, a sértő magatartás súlyától függően dönt
az Elnökség a jogkövetkezményekről.
 Amennyiben az Elnökség a kifogásolt magatartást nem állapítja meg, vagy a kifogásolt
magatartást megállapítja, de annak súlya nem indokolja a kizárást, úgy a kizárásra irányuló kezdeményezést elutasítja, és erről értesíti a kizárást kezdeményező tagot.
 Amennyiben a kizárásra irányuló kezdeményezést az Elnökség elutasítja, úgy az elutasítás indokait is tartalmaznia kell a határozatnak, ezen határozattal szemben jogorvoslati
lehetőség nincs.
 Amennyiben az Elnökség a kifogásolt magatartást megállapítja, és megítélése szerint
annak súlyával a kizárás arányban álló jogkövetkezmény, úgy az Elnökség a tag kizárásáról dönt, melyről a tagot írásban értesíti a kizárással szembeni jogorvoslat lehetőségének közlésével.
 A kizárásról döntő határozatnak tartalmaznia kell azokat a tényeket, bizonyítékokat és
azok értékelését, amelyek a kizárást megalapozzák.
 A tag a kizárással szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet, a fellebbezést a Közgyűléshez címezve az Elnökségnél kell ezen határidőn belül
benyújtani.
 Az Elnökség további 15 napon belül köteles a kizárással szembeni fellebbezés elbírálása
céljából a közgyűlést összehívni.
 A kizárással szembeni fellebbezés elbírálása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
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IV. fejezet
A Szövetség szervezete és működési rendje
A Szövetség szervei:
a) Közgyűlés
b) Elnökség
a) Közgyűlés
A Szövetség döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés évente egy alkalommal ülésezik.
A Közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon – ideértve a pártoló és tiszteletbeli tagokat is –
és az Elnökségen kívül a meghívottak és az Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján
tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
A Közgyűlést a Szövetség Elnökségének elnöke hívja össze a meghívóban szereplő helyszínre. A Közgyűlésre a Szövetség valamennyi tagját meg kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagok részére meghívót kell küldeni legalább 8 nappal a Közgyűlés időpontja előtt.
A meghívónak tartalmaznia kell a Szövetség nevét és székhelyét, a Közgyűlés idejét és helyszínét, a Közgyűlés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
A meghívónak tartalmaznia kell a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontját. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, azonban a megismételt közgyűlésen a Ptk. 3:74. §-ban foglalt kérdésekben határozat nem hozható.
A tagok egyharmadának indítványára az elnök 15 napon belül rendkívüli közgyűlést köteles
összehívni.
A közgyűlés összehívására ezen túlmenően a Ptk. 3:75. § rendelkezései az irányadóak.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
A tagot képviselheti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján meghatalmazott. Meghatalmazott csak az Egyesület tagja lehet. A meghatalmazás a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre is érvényes.
A közgyűlés a napirendek tárgyalását megelőzően megválasztja a levezető elnököt, a tagok
közül a két jegyzőkönyv-hitelesítőt és a két szavazatszámlálót.
A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, titkos szavazást kell elrendelni, ha azt a tagok legalább 1/3-a indítványozza.
A közgyűlés határozatokat a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve, a Ptk.
3:76. §-ban foglalt rendelkezéseket.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, elkészítéséről az Elnökség elnöke köteles gondoskodni. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyv-hitelesítők írják alá. A jegyzőkönyv a közgyűlésen elhangzott indítványokat, lényegi
nyilatkozatokat, és határozatokat kell, hogy tartalmazza.
A Közgyűlés hatáskörébe tartoznak különösen:
 az Alapszabály módosítása,
 a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
 a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 az éves költségvetés elfogadása,
 az éves beszámoló elfogadása,
 a tagdíj meghatározása,
 a tagot kizáró határozattal szembeni fellebbezés elbírálása,
 csoportok, bizottságok létrehozása, megszüntetése.
A Közgyűlés hatáskörére egyebekben a Ptk. 3:74. § rendelkezései az irányadóak.
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A Közgyűlést össze kell hívni, ha:
 a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
 a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,
vagy
 a Szövetség céljainak elérése veszélybe került
Az ezen okok bármelyike miatt összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetség megszüntetéséről dönteni.
A Közgyűlés hatáskörére egyebekben a Ptk. 3:74. § rendelkezései az irányadóak.
b) Elnökség
A Szövetség ügyvezetését az Elnökség látja el. A Szövetség vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai.
Az Elnökség 5 tagból áll. Az Elnökség elnökét maga választja tagjai közül, figyelembe véve a
közgyűlés javaslatát.
Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Szövetség kapcsolatos kérdésekre
válaszolni, a Szövetség tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
Az Elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
A vezető tisztségviselőket a Szövetség tagjai közül kell választani. A vezető tisztségviselők
megbízatása 4 évi időtartamra szól.
Az Elnökség feladatkörébe tartozik különösen:
 a Szövetség napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala,
 beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése,
 az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése,
 az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
 a Szövetség szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése,
 a Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
 részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Szövetség munkájával, működésével kapcsolatos kérdésekre,
 a tagság nyilvántartása, tag felvételéről való döntés,
 a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
 a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
 döntés tag kizárásáról.
Az ügyvezetés feladatkörére egyebekben a Ptk. 3:80.§ az irányadó.
Az Elnökség működésének részletes szabályait az általa elfogadott ügyrend tartalmazza.
Az Elnökség elnöke
 képviseli a Szövetséget,
 felügyel a Szövetség alapszabályszerű működésére,
 irányítja az Elnökség tevékenységét,
 összehívja az elnökségi üléseket és a Közgyűlést,
 gondoskodik az Elnökség és a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról.
Az Elnökség tagjaival szembeni követelményekre és kizáró okokra a Ptk. 3:22. § rendelkezései az irányadóak.
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V. fejezet
A Szövetség gazdálkodása
A Szövetség az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében gazdálkodik.
Gazdálkodását a hatályos számviteli törvény előírásai szerint végzi. A Szövetség szabályszerű
vagyon- és pénzgazdálkodásáért a Szövetség elnöke és a döntést hozó testület együttesen felel.
A Szövetség saját vagyonával felel tartozásaiért. A Szövetség tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.
A Szövetség vállalkozási tevékenységet elsődlegesen nem végez, azonban ilyet céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Ez esetben a gazdálkodás során elért eredményét nem oszthatja fel, hanem az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordíthatja.
A Szövetség működéséhez szükséges bevételek különösen az alábbiakból származnak:





a tagok által fizetett tagdíj,
természetes és jogi személyek, pártoló tagok adományai, támogatásai,
a Szövetség gazdasági vállalkozási tevékenységéből származó bevételek,
egyéb bevételek (pl. állami támogatás, pályázatok, ingatlan bérbeadásából származó bevétel stb.),
 a Szövetség által szervezett rendezvények (különösen versenyek nevezési díja) bevételei.
A Szövetség bevételei lehetnek továbbá a 2011. évi CLXXV tv. 20.§(1) bek.-ben megjelölt
bevételek.
A Szövetség bevételei a Szövetség vagyonát képezik.
A számviteli előírásoknak megfelelően a megbízott könyvelő a Szövetség gazdálkodásáról az
elnökség számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről pedig vagyonkimutatást készít.
A Szövetség vagyonának felhasználásáért az Elnökség felelős.
A Szövetség költségei különösen:
 az alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
 a Szövetség működési költségei, ideértve a beszédgyorsíró szolgálat működtetésével
kapcsolatos költségeket is.
A Szövetség költségei továbbá a Civil tv. 21. § (2) bek.-ben meghatározott költségek.
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VI. fejezet
A Szövetség megszűnése
A Szövetség a Ptk. 3:48.§ (1) bek. c) és d) pontban foglaltakon túlmenően jogutód nélkül
megszűnik, ha:
 a Szövetség megvalósította célját, vagy a Szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg,
 a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10 főt.
A Szövetség jogutódlással történő megszűnésére a Ptk. XIII. fejezetében foglalt rendelkezések az irányadóak azzal, hogy az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
A Szövetség megszűnésére egyebekben a Ptk. 3:86. § rendelkezései az irányadóak.
A szövetségi tagság bármely módon történt megszűnése esetén a tagokat a szövetségi vagyonból semmilyen térítés nem illeti meg.
A Szövetség megszűnése esetén a fennmaradó vagyont hasonló tevékenységet folytató civil
szervezet (egyesület, alapítvány) részére kell átadni. A megszűnés tárgyában döntő közgyűlés
határozza meg azt a civil szervezetet vagy szervezeteket, amely(ek) számára a Szövetség vagyonát átadja, és – amennyiben a vagyon átadása több civil szervezet részére történik – a felosztás arányát. A Szövetség vagyona olyan – oktatási, pedagógiai intézményhez kötődő –
civil szervezetnek (pl. alapítványnak) adható át, amely legalább öt éve a Szövetség által művelt egy vagy több szakmai területen folytat tevékenységet, tanulói, alkalmazottjai részt vesznek a Szövetség által szervezett versenyeken, rendezvényeken. A szervezet kötelezettséget
vállal továbbá arra, hogy ápolja a Szövetség és elődszervezeteinek közel két évszázados történelmi hagyományait, megőrzi pótolhatatlan dokumentumait (könyveit, folyóiratait stb.), valamint biztosítja ezekhez a kutatók és szakmabeli érdeklődők hozzáférését.
VII. fejezet
Vegyes rendelkezések
A Szövetség Alapszabályának módosítása a bírósági nyilvántartásba vételével hatályosul.
A jelen egységes szerkezetű Alapszabályt a Szövetség 2017. február 11-i közgyűlése hagyta
jóvá.
***
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