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Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

A l a p s z a b á l y 
 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a szlovákiai magyar pedagógusok és 

tanügyi dolgozók jogilag önálló, független, nyitott, demokratikus elveken épülő szakmai 

és szakmai érdekképviseleti szervezete, amely a polgári társulásokról szóló 83/1990. Tt. 

számú törvény értelmében került bejegyzésre. 

 

I. cikkely 

Általános rendelkezések 

 

(1) A szövetség neve: Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége.  (A továbbiakban 

Szövetség). Rövidítése: SZMPSZ. A Szövetség megnevezése szlovák nyelven: Zväz 

maďarských pedagógov na Slovensku. Szlovák rövidítése: ZMPS. 

(2)  A Szövetség székhelye: 945 01 Komárom, Villanytelep út 2. 

(3) A Szövetség a Szlovenszkói Általános Magyar Tanítóegyesület jogutódjának tekinti 

magát. 

(4) A Szövetség tevékenysége a Szlovák Köztársaság egész területére kiterjed. A Szövetség 

tárgyalási nyelve a magyar nyelv. 

(5) A Szövetség körpecsétjének felirata:  
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku  

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

945 01 Komárno, Elektrárenská 2 

945 01 Komárom, Villanytelep út 2.   

       középen az SZMPSZ logójával.  

 

II. cikkely 

A Szövetség jogi helyzete és céljai 

 

(1) A Szövetség önálló jogi személy. A Szövetség országos választmánya önálló jogi 

személyiséggel hatalmazhatja fel a Szövetség egyes testületeit, szakmai társulásait, 

szervezeti egységeit és a Szövetség feladatainak végrehajtására létrehozott 

intézményeit. 

(2) A Szövetség céljai: 

a) elősegíteni a magyar nemzeti kultúra megismerését, és erősíteni a nemzeti identitást, 

b) tevékenyen részt vállalni a szlovákiai oktatásügy fejlesztésében és feladatai 

megoldásában, 

c) érdekképviseletet gyakorolni a szlovákiai magyar közösség sajátos oktatásügyi 

kérdéseiben, 

d) megóvni, megerősíteni és kiterjeszteni a magyar nyelvű nevelés és oktatás meglévő 

jogi és intézményes kereteit, támogatni az intézményhálózat fejlesztését, 

e) szakmailag segíteni a szlovákiai magyar pedagógusok, tanügyi dolgozók és 

oktatásügyi szakemberek fejlődését és a szlovákiai magyar nevelési és oktatási 

intézmények fejlesztését. 

(3) Céljai teljesítése érdekében a Szövetség többek között 

a) részt vállal az oktatásügyi szervek tervezeteinek és döntéseinek előkészítésében, a 

tanügyi dokumentumok és jogszabályok kidolgozásában, ill. véleményezésében; 

szükség esetén azokkal kapcsolatban állást foglal, 

b) szakmai-módszertani foglalkozásokat, pedagógus-továbbképzéseket és 

konferenciákat szervez, szakmai szolgáltatásokat biztosít a nevelési, oktatási 

intézmények és fenntartóik számára, 
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c) a tanulóifjúság számára versenyeket, művelődési és tehetséggondozó programokat, 

rendezvényeket szervez, 

d) lapkiadással, oktatási segédanyagok, szakmai publikációk, elemzések és kutatási 

anyagok kiadásával és terjesztésével segíti a pedagógusok, a nevelési, oktatási 

intézmények és az oktatásügyi szakemberek munkáját, 

e) együttműködik a szlovákiai magyar oktatásügy érdekeit felvállaló és támogató 

politikai pártokkal és civil szervezetekkel, a tanügyet irányító állami szervekkel és 

intézményekkel, a nevelési-oktatási intézmények fenntartóival, az iskolai 

önkormányzatokkal, valamint hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel, 

f) adatbázist vezet a szlovákiai magyar nevelési-oktatási hálózat minden területéről. 

 

III. cikkely 

A tagság formái, a tag jogai és kötelességei 

 

(1) A tagság formái: 

a) egyéni 

b) pártoló 

c) kollektív 

d) tiszteletbeli. 

(1a) Egyéni tag lehet minden pedagógus, tanügyi dolgozó, tanító- és tanárjelölt, aki 

egyetért a Szövetség Alapszabályával és Programjával, jelentkezik valamely 

alapszervezetbe és fizeti a tagsági díjat. 

(1b) Pártoló tag az a hazai vagy külföldi személy vagy közösség, aki / amely a Szövetség 

munkáját alkalmanként vagy rendszeresen támogatja. 

(1c) Kollektív taggá olyan szervezet vagy közösség válhat, amely egyetért a Szövetség 

Alapszabályával és Programjával, jelentkezik a Szövetség valamelyik 

alapszervezetébe és részt vállal a Szövetség céljainak megvalósításában.  

(1d) Tiszteletbeli taggá a Szövetség valamely szervének javaslatára az országos 

választmány azt a személyt fogadja, aki kiemelkedő érdemeket szerzett a szlovákiai 

magyar oktatásügy fejlesztésében. 

(2) A Szövetségbe az alapszervezetben lehet egyéni vagy kollektív tagnak jelentkezni. A 

tagság feltétele a belépési nyilatkozat kitöltése és leadása az alapszervezet elnökének, 

a tagdíj befizetése, és az alapszervezet ülésén a jelentkező taggá nyilvánítása. Az 

alapszervezet és a területi választmány a tagságról nyilvántartást vezet. A kollektív 

tagot a Szövetség testületeiben egy fő képviseli.   

(3) A tag jogai: 

a) minden tagnak joga van részt venni a Szövetség munkájában, a taggyűlésen véleményt 

nyilvánítani, javaslatokat adni; 

b) minden egyéni tagnak és a kollektív tag képviselőjének szavazati joga van és 

tisztségbe választható. 

(4) A tag kötelességei: 

a) betartani a Szövetség Alapszabályát,  

b) fizetni a tagsági díjat, 

c) aktívan részt venni a Szövetség munkájában és segíteni a Szövetség céljainak 

teljesülését, 

d) óvni és gyarapítani a Szövetség vagyonát, 

e) a megválasztott vagy kinevezett tisztségviselők kötelesek a rájuk bízott feladatokat 

végrehajtani. 

(5) A tagság megszűnik: 

a) ha a tag nem fizeti a tagsági díjat, 

b) kilépéssel, 
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c) elhalálozással. 

A tag kilépéséről írásos nyilatkozatot tesz az őt jegyző alapszervezet elnökének. A tagság 

a nyilatkozat átvételének napján szűnik meg.  

 

IV. cikkely 

A Szövetség szervezeti felépítése, a szervezeti élet alapelvei 

 

(1) A Szövetség szervezeti felépítése: 

- alapszervezetek 

 - területi szervek  

 - országos szervek 

 - szakmai társulások, tanácsok 

 - egyéb, az országos választmány által létrehozott, ill. jóváhagyott szervezeti 

egységek. 

(2) A Szövetség döntéshozó szervei: 

- az alapszervezet taggyűlése  

- területi közgyűlés, területi választmány  

- országos közgyűlés, országos választmány, országos elnökség 

- a Szövetség elnöke 

 - szakmai társulások, tanácsok. 

(3) A Szövetség végrehajtó szervei: 

- a döntéshozó szervek által megbízott személyek és testületek, 

- a Szövetség által létrehozott és működtetett intézmények, valamint az országos 

választmány által jóváhagyott szervezeti egységek, 

- a Szövetség székhelyén létrehozott és működtetett központi iroda. 

(4) A Szövetség ellenőrző szervei: 

- alapszervezeti, területi és országos szinten megválasztott ellenőrző bizottságok  

- területi választmányok és az országos választmány. 

(5) A Szövetség szervezeteiben és szerveiben a demokrácia alapelvei érvényesülnek. Ha 

az Alapszabály, vagy a Szövetség valamely szervének vagy testületének a működési 

rendje másképpen nem rendelkezik, a határozatok elfogadásához a döntésre jogosultak 

egyszerű többségének szavazata szükséges.  

(6) A Szövetség választott, kinevezett vagy jóváhagyott tisztségviselői az őket 

megválasztó, kinevező vagy jóváhagyó szerveknek felelnek tevékenységükért. A 

feladatait nem teljesítő tisztségviselőt az adott szerv leváltja, és helyébe kezdeményezi 

új tag  kooptálását, s mandátuma a választott szerv mandátumáig szól.  

(7) A választott szervek és tisztségviselők mandátuma 4 évre szól. 

 

V. cikkely 

Alapszervezetek 

 

(1) Alapszervezetet legalább 5 személy hozhat létre (nem feltétel, hogy ugyanazon 

intézményhez tartozzanak). A felsőoktatási intézmények kivételével egy nevelési-oktatási 

intézményben csak egy alapszervezet alapítható. 

(2) Az alapszervezetet a területi választmány bejegyzi. 

(3) Minden alapszervezet az önigazgatás elve alapján működik, képviseli tagsága szakmai 

érdekeit és igényeit. Az alapszervezetek sajátos érdekeik képviseletére társulhatnak. 

(4) Az alapszervezet megszűnik, ha taglétszáma 5 alá csökken. 

(5) Az alapszervezet legfelső fóruma a taggyűlés. A taggyűlést az alapszervezet elnöke hívja 

össze évente legalább kétszer. Ha az alapszervezet tagságának legalább az egyharmada 

kéri, az elnök 10 napon belül köteles taggyűlést összehívni.  
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(6) Az alapszervezet taggyűlése titkos szavazással elnököt választ. A taglétszámtól függően 

választhat még alelnököt, pénztárost és további vezetőségi tagokat is. 

(7) A taggyűlés választja meg az alapszervezet képviselőit a területi szervekbe és a területi 

közgyűlés küldötteit a területi választmány által meghatározott kulcs szerint. 

(8) Az alapszervezetet kifelé az elnök, vagy a taggyűlés által megbízott tag képviseli, aki 

aláírási és nyilatkozati joggal is rendelkezik. 

 

VI. cikkely 

Területi szervek  

 

(1) Az alapszervezetek érdekeik képviseletére és működésük koordinálása céljából területi 

szerveket hoznak létre. Területi választmányt legalább 5 alapszervezet hozhat létre. 

Egy járásban legfeljebb egy területi választmány működhet.  

(2) A Szövetség legfelső területi fóruma a területi közgyűlés. A területi közgyűlést a 

területi választmány hívja össze, legalább kétévente. Ha a terület alapszervezeteinek 

fele vagy a területi választmány tagjainak legalább 2/3-a kéri, a területi választmány 

30 napon belül köteles rendkívüli területi közgyűlést összehívni. A tisztújító, 

programalkotó és küldöttjelölő közgyűlést az országos választmány által 

meghatározott időszakban kell megtartani. 

(3) A területi közgyűlés főképp 

a) titkos szavazással megválasztja a területi választmány elnökét, alelnökét / alelnökeit 

és pénztárosát, 

b) titkos szavazással további választmányi tagokat választhat, 

c) jóváhagyja az alapszervezeti taggyűlések által megválasztott választmányi tagokat, 

d) titkos szavazással megválasztja az ellenőrző bizottság tagjait és annak elnökét, 

e) dönt az országos választmányba delegált és javasolt személyekről,  

f) az országos választmány által meghatározott kulcs alapján titkos szavazással 

megválasztja az országos közgyűlés küldötteit, 

g) megvitatja a Szövetség Programjának az elkövetkező időszakra szóló tervezetét és az 

Alapszabály módosítására tett javaslatokat, 

h) értékeli a Szövetség Programjának teljesítését a lezáruló időszakra vonatkozóan, 

i) foglalkozik a terület oktatásügyének időszerű szakmai és oktatáspolitikai kérdéseivel. 

(4) Két területi közgyűlés között a legfelső területi fórum a területi választmány. Tagjai: 

a) az alapszervezetek elnökei, 

b) a területi közgyűlésen megválasztott elnök, alelnök / alelnökök, pénztáros és további 

tagok, 

c) a területi szakmai társulások vezetői. 

(5) A területi választmány főképp 

a) egyezteti és segíti az alapszervezetek és a területi szakmai társulások tevékenységét, 

b) meghatározza a választmányi tagok feladatkörét, biztosítja a területi közgyűlés 

határozatainak végrehajtását és segíti az országos szervek munkáját, 

c) jóváhagyja a választmány munkatervét és költségvetését, ellenőrzi annak teljesítését, 

ill. felhasználását, 

d) nyilvántartást vezet a körzetébe tartozó alapszervezetekről és azok tagságáról, 

bejegyzi az újonnan alakult alapszervezetet, területi szakmai társulást és a csatlakozó 

kollektív tagot 

(6) A területi választmány élén a területi közgyűlésen megválasztott elnök áll. 

Távollétében vagy akadályoztatása esetén feladatait a választmány által megbízott 

alelnök vagy választmányi tag látja el. 

(7) A területi választmány évente legalább kétszer ülésezik. 
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(8) A területi választmányt kifelé az elnök és az alelnök / alelnökök képviselik, akik 

aláírási és nyilatkozati joggal is rendelkeznek. 

(9)  a Szövetség 3-4 területi választmánya a programjai és a régióbeli fejlesztések  

megvalósítása érdekében Regionális Pedagógiai Központot  (RPK-t) hozhat létre. 

 

VII. cikkely 

Országos szervek 

 

(1) A Szövetség legfelső fóruma az országos közgyűlés. Az országos közgyűlést az 

országos választmány hívja össze, legalább kétévenként. Ha az országos választmány 

tagjainak legalább a 2/3-a, a területi választmányoknak legalább a fele, vagy az 

alapszervezeteknek legalább az 1/3-a kéri, az országos választmány 60 napon belül 

rendkívüli közgyűlést hív össze. 

(2) Az országos közgyűlés 

a) elfogadja, illetve módosítja a Szövetség Alapszabályát. Az Alapszabály 

elfogadásához és módosításához a szavazati joggal rendelkező küldöttek legalább 

2/3-os szavazattöbbsége szükséges; 

b) értékeli a Szövetség Programjának teljesítését és elfogadja a következő időszakra 

szóló Programot; 

c) elvi állásfoglalásokat hoz országos horderejű szakmai és oktatáspolitikai 

kérdésekben; 

d) meghatározza az országos választmány összetételét és tagjainak számát; 

e) titkos szavazással megválasztja a Szövetség elnökét és két alelnökét, valamint az 

országos választmány további tagjait,  

f) tudomásul veszi a területi közgyűlések és az országos szakmai társulások által 

megválasztott választmányi tagokat, 

g) meghatározza az országos ellenőrző bizottság tagjainak számát, titkos szavazással 

megválasztja a tagokat és annak elnökét. 

(3) Két országos közgyűlés között a Szövetség legfelső fóruma az országos választmány. 

Tagjai: 

a) az országos közgyűlésen titkos szavazással megválasztott elnök és két alelnök, 

b) a területi választmányok elnökei és területi választmányonként további egy 

megválasztott tag,  

c) az országos közgyűlés által megválasztott további tagok, 

d) az országos hatósugarú szakmai társulások, tanácsok vezetői, ill. delegált képviselői. 

(4) Az országos választmány főképp 

a) szervezi, segíti és ellenőrzi az országos közgyűlésen elfogadott Program és 

határozatok teljesítését; 

b) segíti és egyezteti a területi választmányok és az országos szakmai társulások 

munkáját; 

c) állást foglal és elvi döntéseket hoz országos horderejű oktatáspolitikai és szakmai 

kérdésekben; 

d) jóváhagyja a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

e) az országos elnök javaslatára jóváhagyja a Szövetség alkalmazottainak a számát, azok 

munkakörét, alkalmazásuk, ill. kinevezésük feltételeit és jutalmazásuk módját; 

f) jóváhagyja a Szövetség Programja alapján kidolgozott éves munkatervet, ellenőrzi és 

értékeli annak végrehajtását, 

g) megszabja a tagsági díj nagyságát és annak elosztását; 

h) megvitatja a Szövetség gazdálkodását, jóváhagyja az éves költségvetést és ellenőrzi 
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annak felhasználását; 

i) dönt a Szövetség keretében létrehozandó szervezeti egységekről, azok jogállásáról, 

feladatköréről, működési rendjéről, gazdálkodásáról és irányításának módjáról; 

j) dönt a Szövetség által létrehozandó, önálló jogállású intézetek, vállalkozások, 

alapítványok küldetéséről és feladatrendszeréről, elfogadja azok alapító 

dokumentumait és kinevezi az irányító és ellenőrző szervek tagjait;   

k) kinevezi a Szövetség által adományozott díjak megítéléséről döntő bizottságot;  

l) dönt a Szövetség hazai és külföldi kapcsolatairól; 

m) nyilvántartást vezet a Szövetség tagságáról, alapszervezeteiről, területi 

választmányairól, szakmai társulásairól; 

n) két ülése közötti időszakában előforduló rövid határidejű feladatok döntési jogát az 

országos elnökségre ruházhatja át. 

(5) Az országos választmány évente legalább kétszer ülésezik. 

(6) Két országos választmányi ülés között az operatív döntéshozó testület a 9 tagú 

országos elnökség. Tagjai: a Szövetség országos elnöke és két alelnöke, az országos 

szakmai társulások, tanácsok vezetői, többi tagját az OV titkos szavazással választja 

meg.  

(7) Az országos elnökség 

a) állást foglal és elvi döntéseket hoz országos horderejű oktatáspolitikai és szakmai 

kérdésekben, 

b) kinevezi a Szövetséget különböző szervezetekben, bizottságokban, testületekben, 

tárgyalásokon képviselő személyeket, 

c) jóváhagyja a hazai és külföldi szervezetekkel, intézményekkel és társaságokkal 

kötendő szerződéseket és megállapodásokat, 

d) az alelnökök javaslata alapján meghatározza az elnök jutalmazását és szociális 

juttatását vagy tiszteletdíját státusának megfelelően. A Szövetség elnökének bére az 

adott év országos átlagbérének 1,5- szerese  legyen, ami évente valorizálódik. 

e) dönt az országos választmány által hatáskörébe utalt kérdésekben. 

 

(8) A Szövetséget kifelé az országos elnök és az alelnökök, valamint az országos elnök 

által megbízott személyek képviselik, akik feladatkörüknek megfelelően aláírási és 

nyilatkozati joggal rendelkeznek. 

 

VIII. cikkely 

Az országos szervek tisztségviselői és munkatársai 

 

(1) A Szövetség élén a Szövetség elnöke áll, aki az országos választmány, az országos 

elnökség és az országos ügyvivői testület munkáját irányítja. Távollétében vagy 

akadályoztatása idején feladatait az alelnökök veszik át.  

(2) A Szövetség elnöke munkáltatói jogkört gyakorol a Szövetség alkalmazottaival szemben. 

(3) A Szövetség elnöke, mint a Szövetség statutáris képviselője a tisztségéből eredő 

jogkörök gyakorlásának egy részét az országos elnökség jóváhagyásával további 

személyekre ruházhatja át. 

(4) Az országos választmány az elnök, illetve az alelnökök akadályoztatása esetén saját 

soraiból megbízott elnököt, illetve alelnököket nevez ki. A megbízatás a legközelebbi 

országos közgyűlésig szól. 

(5) A Szövetség országos választmánya meghatározza azon munkaköröket, melyek 

betöltésére nyilvános pályázatot kell kiírni. A pályázatot az országos elnök hirdeti meg, a 

pályázatot elbíráló bizottság tagjait az országos elnökség nevezi ki.  
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IX. cikkely 

Szakmai társulások 

 

(1) A tagok szakmai fejlődésük biztosítása érdekében klubokat, szakcsoportokat, pedagógiai 

műhelyeket, közös néven szakmai társulásokat hozhatnak létre. 

(2) Szakmai társulást legkevesebb öt tag hozhat létre. A szakmai társulások létrehozásának 

feltételeit és formáit a Szövetség Szervezeti és Működési Rendje szabályozza. 

(3) Szakmai társulás egy szakterületen belül területi vagy országos szinten hozható létre. 

(4) A szakmai társulás saját soraiból titkos szavazással vezetőt választ, aki a társulást kifelé 

képviseli. A vezető társuláson belüli jogait és kötelességeit a társulás határozza meg.  

(5) A szakmai társulást az illetékes területi választmány vagy az országos választmány 

bejegyzi, s vezetőjét a választmányba kooptálja. 

(6) A szakmai társulás tevékenységét éves terv szerint végzi. Működéséhez az illetékes 

választmánytól anyagi támogatást igényelhet.  

 

X. cikkely 

Ellenőrző bizottságok 

 

(1) A Szövetség ellenőrző és felügyeleti szervei az ellenőrző bizottságok. A területi 

ellenőrző bizottság tagjainak a számát a területi közgyűlés, az országos ellenőrző 

bizottság tagjainak a számát az országos közgyűlés határozza meg. 

(2) Az ellenőrző bizottság tagjait a közgyűlés választja meg. Az ellenőrző bizottság tagjait 

és elnökét titkos szavazással kell megválasztani. 

(3) Az ellenőrző szerv feladatai: 

a) felügyeli az Alapszabály betartását 

b) értékeli a hatáskörébe tartozó szervek működését, határozatait és azok teljesítését 

c) ellenőrzi a hatáskörébe tartozó szervek gazdálkodását, tekintettel a Szövetség által 

elfogadott gazdálkodási szabályokra és az illető szerv által elfogadott éves gazdasági 

tervre. 

d) ellenőrzi a tagok nyilvántartását és a tagdíjak beszedését. 

(4) Az ellenőrző bizottság tevékenységéért az őt megválasztó szervnek felel. 

(5) A választmány felkérheti az illetékes ellenőrző bizottságot, hogy egy adott szervnél 

végezzen időszakos ellenőrzést, s annak eredményéről tájékoztassa a választmányt. 

(6) Az ellenőrző bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a választmány ülésein, 

melyre meghívást kapnak. 

(7) A választmány elnöke köteles a választmányi ülés jegyzőkönyvét és határozatait tíz 

napon belül eljuttatni az ellenőrző bizottság elnökéhez. 

(8) Az ellenőrző bizottság elnöke köteles az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságokról 

írásban tájékoztatni a választmány elnökét. 

(9) Az alapszervezetben az ellenőrzést a taggyűlés által, egyszeri megbízatással 

rendelkező ellenőrző bizottság végzi. 

 

XI. cikkely 

A Szövetség gazdálkodása és vagyona 

 

(1) A Szövetség vagyonával és pénzeszközeivel az alapszervezetek, a területi 

választmányok, az országos választmány, valamint az országos választmány által 

önálló gazdálkodásra felhatalmazott szervezeti egységek gazdálkodnak. Gazdasági 

tevékenységüket az országos választmány által elfogadott gazdálkodási szabályoknak 
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megfelelően, az illető szerv által elfogadott éves gazdasági terv és költségvetés alapján 

végzik. 

(2) A Szövetség vagyona a következő pénz- és anyagi eszközökből tevődik össze: 

- tagsági díjak 

- adományok, ajándékok és egyéb támogatások 

- alapítványok és azokból származó jövedelem 

- saját vagyon és a belőle származó jövedelem 

- a Szövetség által folytatott tevékenységekből származó jövedelem 

- a Szövetség vállalkozásainak bevételéből származó jövedelem. 

(3) A Szövetség és annak alapszervezetei, szervei és szervezeti egységei a Szövetség 

törvényes képviselőjének jóváhagyásával folyószámlát nyithatnak. A folyószámla 

vezetéséről és az aláírási jogról a számlanyitást kérvényező alapszervezet, szerv vagy 

szervezeti egység dönt. 

(4) A Szövetség szerveinek gazdálkodását az ellenőrző bizottságok felügyelik. 

 

XII. cikkely 

Záró rendelkezések 

 

(1) A Szövetség megszűnik, ha azt az országos közgyűlésen szavazati joggal rendelkező 

küldöttek kétharmados többsége feloszlatja. 

(2) A Szövetség megszűnése esetén az országos közgyűlés vagyonfelszámolást kezdeményez 

az érvényes jogszabályok szerint. A Szövetség vagyona kizárólag olyan bejegyzett jogi 

személyre ruházható át, melynek küldetése és tevékenysége a szlovákiai magyar oktatás 

megóvására és fejlesztésére irányul.   

(3) Az alapszervezet megszűnése esetén annak vagyonáról az őt nyilvántartó területi 

választmány dönt. A területi választmány megszűnése esetén annak vagyonáról az 

országos választmány dönt. 

(4) A Szövetség Alapszabálya, illetve az Alapszabály módosítása az országos közgyűlésen 

történő jóváhagyással lép hatályba. Ezzel az előző Alapszabály hatályát veszti. Az új 

Alapszabályt a Szövetség törvényes képviselője a vonatkozó törvényben megszabott 

határidőn belül az SZK Belügyminisztériumában bejegyezteti. 

 

     

Rimaszombat, 2014. május 10. 

 

 
 

 

 
 


