
A MAGYAR KARSZT- ES BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT
ALAPSZABÁLYA

/. A Társulat neve, székhelye, jelvénye

1. §. (1) A Társulat neve: M agyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
(továbbiakban: Társulat), rövidítve: M KBT.

(2) A  Társulat a magyar karszt- és barlangkutatás érdekképviseleti, 
szakm ai-tudom ányos, koordinációs, inform ációs szervezete.

(3) A  Társulat székhelye: Budapest
(4) Jelvénye: v ízszintes, piros-fehér-zöld sávokra osztott, iveit oldalú  

pajzs, fehérsávjában kiterjesztett szárnyú fek ete denevér. A  pajzs 
két oldalán babérág, felette fehér szalagon M K B T felirat.

II. A Társulat célja

2. §. (1) A  Társulat célja:
a) az 1. §. (2) bekezdéséből fakadó feladatok széleskörű  

ellátása,
b) a karsztvidékek és barlangok bejárásának, m egism erésének, 

feltárásának, tudom ányos kutatásának szervezése, ism erteté
se , hasznosítása, elism ertetése,

c) a karsztvidékek és barlangok védelm e,
d) hazai, külföldi és nem zetközi szervezetekkel va ló  együttm ű

ködés.
(2) A Társulat céljaival ö sszefü g g ő  vállalkozási tevékenység folyta

tására jogosu lt.

III. A Társulat tagsági formái, keletkezése, megszűnése

3. §. (1) A Társulat term észetes szem ély  és szervezeti tagokból áll.
Term észetes szem élyek  rendes, tiszteletbeli, ifjúsági és pártoló 
tagok lehetnek.

(2) Rendes tag az a nagykorú, cselekvőképes szem ély , aki a Társulat 
céljaival egyetért, az .Alapszabályt Írásbeli belépési nyilatkozatá
ban elfogadja, az éves tagdijat m egfizeti.

(3) Rendes tag felvételéről az E lnökség határoz, elutasító döntés 
ellen  annak kézbesítésétől szám ított 15 napon belül a Választ
m ányhoz lehet felleb bezéssel élni.

(4) Tiszteletbeli tag olyan szem ély  lehet, aki a karszt ok vagy  
barlangok kutatása terén kim agasló eredm ényeket ért el vagy a 
Társulat munkáját hosszú időn át jelentősen elősegítette  és a 
K özgyűlés (K üldöttközgyűlés) -  a Választm ány vagy az Érembi
zottság javaslata alapján -  tiszteletbeli taggá választotta.

(5) Ifjúsági tag az a 14. életévét betöltött kiskorú, aki a Társulat 
céljaival egyetért, az Alapszabályt írásbeli belépési nyilatkozatá
ban elfogadja, az éves ifjúsági tagdíjat befizeti. B elépési kérelm é
hez a törvényes képviselő  hozzájáruló nyilatkozatát csatolni kell. 
Felvételére a (3) bekezdésben foglaltak értelem szerűen irány
adóak.

(6) Pártoló tag az, aki írásbeli nyilatkozatában a Társulat céljaival 
egyetért és azt anyagilag támogatja. Ez alapján a Társulat 
nyilvántartásba veszi.

4. §. Szervezeti tag az a jogi szem ély , illetőleg jogi szem ély iséggel nem
rendelkező szervezet, am ely a Társulat céljaival egyetért, tevékeny
ségét anyagi vagy egyéb  módon támogatja.

5. §. A tagdijak és kedvezm ények m énékét a Választm ány évente
határozza m eg, a szervezeti tagok által nyújtandó támogatások külön 
m egállapodások tárgyát képezik. Ennek m egkötésére az elnök  
jogosult.

6. §. (1) A tagság m egszűnik:
a) kilépéssel,
b) törléssel,
c) kizárással,
d) elhalálozással,
e) szervezeti tag esetén a m egállapodás felm ondásával vagy a 

szervezeti tag k ilépésével.
(2) Tagdíjfizetési késedelem  esetén a Társulat irodavezetője -  

m egfelelő  határidő kitű zésével -  Írásban felszólítja a tagot 
kötelezettségének teljesítésére. Ennek eredm énytelensége esetén  
-  ha a tagdíjhátralék íg y  évet m eghaladó mértékű -  törlési 
indítványt terjeszt az Elnökség elé.

(3) Törlés esetén a tagság, valamint a Társulatban viselt tisztség  
m egszűnik. A z  elmaradt tagdíj utólagos befizetése esetén a törölt 
tag tagsági viszonya helyreáll, ez  azonban nem vonatkozik a 
m egszűnt tisztségre.

(4) Kizárásra csak jogerős fegyelm i határozat alapján kerülhet sor. 
A  fegyelm i eljárás részletes szabályait a Választm ány Fegyelm i 
Szabályzatban állapítja m eg, m elynek elfogadásához 2 /3-os 
szavazati arány szükséges.

IV. A tagok jogai és kötelezettségei

7 . §. (1) A  Társulat rendes tagja részt vehet a Társulat rendezvényein,
tevékenységében, m egilleti a vélem énynyilvánítás joga. T agok  
önkéntes társulásán alapuló (9.§.[1)) szervezeti formákat hozhat 
létre, illetve azok tevékenységében részt vehet. Szavazati joga  
van és bármely testületbe, tisztségre választható.

(2) A  Társulat tiszteletbeli tagját m egilletik m indazon jogok, a m e
lyek a rendes tagot, de tagdíjat nem köteles fizetni.

A tiszteletbeli elnök részt vehet az Elnökség és a Választm ány, 
a tiszteletbeli tag a Választm ány ülésein.

(3) A  Társulat ifjúsági tagját az (1) bekezdésben foglaltak értelem 
szerűen m egilletik, de szavazati joga nincs, testületbe és tisztség
re nem választható.

(4) A  Társulat pártoló tagja részt vehet a Társulat tevékenységében, 
rendezvényein.

(5) A  Társulat szervezeti tagjának képviselője részt vehet a Társulat 
tevékenységében, rendezvényein, m egilleti a vélem énynyilvání
tás joga, szavazati jogáról az együttm űködési m egállapodásban  
(5.§.) kell rendelkezni.

(6) A  Társulat minden tagját m egilleti a szolgáltatások, kedvezm é
nyek igénybevételének joga, a Választm ány által meghatározott 
körben és mértékben.

8. §. (1) A term észetes szem ély  tagok kötelezettsége a Társulat A lapsza
bályában foglaltak betartása, a vállalt feladatok ellátása, a tagdíj 
m egfizetése a tiszteletbeli tag k ivételével.

(2) Szervezeti tag kötelezettsége az együttm űködési m egállapodás 
(5. §.) megtartása.

V. A Társulat szervezeti felépítése

9 . §. (1) A Társulat vezető  szervei:
a) K özgyűlés és Küldöttközgyűlés,
b) Választm ány,
c) Elnökség.

(2) A  Társulat egyéb  szervei:
a) Ellenőrző Bizottság,
b) Érembizottság,
c) Tanácsadó Testület.

(3) A társulati tagok önkéntes társulásán alapuló szervezeti formák:
a) Szakosztályok,
b) Területi Szervezetek,
c) Kutatócsoportok.

(4) A Társulat vezető  szervei állandó vagy ad hoc bizottságokat, 
valamint egyéb  szerveket, tisztségeket hozhatnak létre, m eghatá
rozott feladatok ellátására.

10. §. (1) A K üldöttközgyűlés által választott tisztségviselők , testületi
tagok, valamint a Tanácsadó Testület tagjainak m egbízatása 4 
évre szól.

(2) A  9 . 5. (3) bekezdése szerint a szervezetek ügyrendjükben 
határozzák m eg tisztség v iselőik  m egbízatási időtartamát.

11. §. (1) A  Társulat testületi szervei döntéseiket általában nyüt szavazás
sal és egyszerű szótöbbséggel hozzák. A z  Alapszabály, a 
Szervezeti és M űködési Szabályzat, valamint a testületi tagok 
-  egyszerű szótöbbséggel -  bármely ügyben megállapíthatnak 
titkos szavazási módot vagy a döntéshez m inősített többséget. 
Szavazategyenlőség esetén az a javaslat válik határozattá, am ely  
mellett a testületi ülést vezető  szem ély  szavazott.
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(2) Szem élyét érintő kérdésben a kérdés eldöntésében az érdekelt 
szem ély  nem  vehet részt

12. §. (1) A  választott tisztségviselők, testületi tagok a választóik által
visszahívhatók, ha a testületi ü léseken  -  huzam osabb időn 
keresztül, k ellő  indok nélkül -  nem  veszn ek  részt.

(2) A  K üldöttközgyűlés által választott választm ányi tag vi&szahivá- 
sásra a K özgyűlés is jogosu lt.

VI. A Közgyűlés és a Küldöttközgyűlés

13. §. (1) A  K özgyűlés a Társulat rendes és tiszteletbeli tagjaiból és a
szavazati joggal rendelkező szervezeti tagjainak egy-egy  képvi
selőjéb ől áll.

(2) A  K özgyűlést évente egy  alkalom m al kell ö sszeh ívn i, ahol az 
Elnökség beszám ol az év i s  tevékenységről. A  beszám oló elfoga
dása a K özgyűlés hatásköre

(3) Tisztújitás évében külön K özgyűlést összeh ívn i nem kell, ekkor 
a beszám oló  elfogadásáról a K üldöttközgyűlés jogosu lt dönteni.

14. §. (1) K üldöttközgyűlést 4  évente kell összehívni. A  küldőiteket -  a
Választm ány által eseta iként meghat ározott szám ban -  a kutató- 
csoportok választják. K u tau xsop on h oz  nem tartozó (egyéni) 
tagok esetében a küldötteket a Társulat eln öke által összehívott 
és vezetett küldöttválasztó gyűléseken , a m egjelent egyéni tagok 
számának m egfelelően  választják.

(2) A  K üldöttközgyűlés kizárólagos hatásköre.
a) a Társulat Alapszabályának megállapítása, m ódosítása,
b) a Társulat elnökének, elnökségi tagjainak és tisztségviselő i

nek (társelnökök, titkárok), valamint a Választm ány 10 
tagjának és póttagjainak, az Ellenőrző és Érembizottság 
elnökének és tagjainak m egválasztása, felm entése, továbbá 
-  a Választm ány választott tagjainak k ivételével -  visszahí
vása,

c) a Választm ány által létrehozott szakosztályok, területi szer
vezetek felfüggesztését, feloszlatását k unandó határozat e lle
ni fellebbezés elbírálása,

d) a Tanácsadó Testület elnökének és tagjainak felkérése,
e) a Társulatnak más társadalmi szervezettel v a ló  egyesü lésé

nek, oda történő belépésnek vagy onnan kiválásnak, továbbá 
a Társulat feloszlásának kimondása, ez  utóbbi esetben rendel
kezés a társulati vagyonról.

(3) A  (2) bekezdés b) pontjában m egjelölt 10 választm ányi tag 
visszahívásáról -  2 /3 -os többséggel -  a K özgyűlés is jogosult 
dönteni.

(4) Az éves k öltségvetés m eghatározásáról a Választm ány is jogosult 
dönteni.

15. §. (1) Tiszteletbeli tag választásáról a K özgyű lés is jogosu lt dönteni.
(2) A  14. 8. (2) bekezdése b) pontjában m egjelölt esetben a szavazás 

titkos, a 14. §. (2) bekezdés a) és b) pontjainak eldöntéséhez a 
je len lev ő  küldöttlétszám  2/3-ának eg y ező  szavazata szükséges.

(3) Szavazásra jogosultnak az a tag tekinthető, aki éves tagdíját 
(tagdíjhátralékát) a K özgyű lés (K üldöttközgyűlés) m egk ezdéséig  
rendezte  Szavazni csak szem élyesen  lehet.

16. §. (1) A  K özgyűlést és a K üldöttközgyűlést a Társulat eln öke hívja
ö ssze  -  a napirend m egjelö lésével -  az időpontját 30  nappal 
m egelőzően .

(2) Rendkívüli K özgyű lés (K üldőnközgyG és) esetén  az (1) bekez
désben m egjelölt határidő 15 nap, addig kell a küldötteket 
m egválasztani és bejelenteni.

17. §. (1) Rendkívüli K özgyűlést (K üldöttközgyűlést) kell tartani, ha az]
a(z)

a) Választm ány 2 /3 -a,
b) Ellenőrző bizottság,
c) a rendes tagok 20% -a írásban, a cél m egjelö lésével kéri,
d) az elnök vagy az E lnökség 2 /3 -a m eghatározón célból 

szükségesnek  tartja,
él felügyeleti szerv incht vány ózza.

(2) A  rendkívüli K özgyűlést (K üldöttközgyűlést) a kérelem  (indít
vány) benyújtásától vagy a testületi döntés m eghozatalától 
szám ított 60  napon belüli időpontra kell összeh ívn i.

(3) A  K özgyű lés határozatképes, ha a 13.§.(1> bekezdésében m egje
lölt tagok 1/3-a jelen  van. A  K üldöttközgyűlés határozatképes, 
ha a m egválasztott küldőnek több mint fe le  jelen  van.

(4) Határozatképtelenség esetén a K özgyűlést e l kell halasztani 
15 napon belüli időpontra -  azonos napirend m ellen -  ismét 
összehívni. A z  íg y  összeh ívón  K özgyűlés -  az eredeti napirend
ben m egjelölt kérdésekben -  a m egjelentek számára való  tekintet 
nélkül határozatképes. E rendelkezéseket a K üldönkuzgyü&  
tekintetében alkalmazni nem lehet.

VII. Választmány

18. $. (1) A  Választm ány a K üldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe
utalt (14. §. (2) bekezdése) ügyek kivételével bármely, a 
Társulatot érintő kérdés eldöntésére jogosu lt, az állandó választ
m ányi döntések körét m aga határozza m eg.

(2) A  Választm ány tagjai:
a) a K üldőn közgyűl és által választott 10 fő,
b) a Társulat elnöke, az E lnökség tagjai,
c) a Területi Szervezetek vezetője  (képviselője),
d) a Szakosztályok eg y -eg y  képviselője,
e) a kutatócsoportok egy-egy  k ép v iselő je

(3) A  K üldöttközgyűlés az általa választón választmányi tagokkal 
egyidejűleg 3 póttagot választ, akik a k ieső  -  K üldönkuzgyűló  
által választón -  választm ányi tagok h elyére lépnek.

(4) A  nem a K üldöttközgyűlés által választón választmányi tagcÁ 
pótlásáról a tagot választó szervezet köteles gondoskodni.

19. §. (1) A  Választm ány üléseit a Társulat eln öke hívja ö ssze  és vezeti.
A  Választm ány alakuló ülését a tisztújító K özgyűlést követő 30 
napon belüli időpontra kell összehívni.

(2) A Választm ány üléseit a szükséghez képest, de évente legalább 
4  alkalom m al tartja.

(3) A Választm ány határozatképes, ha a 18.§.(2) bekezdésének a) 
és b) pontjaiban m egjelölt tagoknak több mint a fele  jelen van.

(4) A Választm ány üléseit ö ssze  kell hívni
a) a Társulat elnökének javaslatára.
b) a választmányi tagok 1/3-ának a cé l m egjelölésével. írásban 

benyújtott kérelmére,
c) az E lnökség határozatára,
30 napon belüli időpontra.

(5) A  szakosztály, területi szervezet felfüggesztését, feloszlatását 
kim ondó határozat m eghozatalához 2 /3 -os szótöbbségre van 
szükség.

VIII. Elnökség

20. §. (1) A  Tásulat életének operatív irányitól, döntéshozó szerve a
K üldöttközgyűlés által választott E lnökség.
Tagjai:
a) a Társulat elnöke,
b) 3 társelnök.
c) a főtitkár,
d) 3 titkár,
e) 3 - 5  eln ökségi tag.

(2) A z Elnökség szervezd, koordinálja, irányítja a Társulat tevékeny
ségét, biztosítja a társulati szervek m űködését, közvetlen kapcso
latot tart fenn m ás egyesü letek kel, szervezetekkel, elősegíti * 
hazai, külföldi és nem zetközi együttm űködést.

(3) Dönt az Alapszabály által hatáskörébe utalt kérdésekben, vala
mint m indazon ügyekben, am elyek nem tartoznak a Társulat más 
testületének, szervének hatáskörébe.

21 . §. (1) A z  E lnökség üléseit a szükséghez képest, de évente legalább 6
alkalom m al tartja, összehívásáröl a Társulat elnöke gondosko
dik.

(2) A z E lnökség állandó m eghívottjainak körét a Szervezeti és 
M űködési Szabályzat tartlmazza. A  Társulat elnöke -  ha azt a 
napirend indokolja -  k ívülálló  szem élyeket is m eghívhat, tanács
kozási joggal.

22 . §. (1) A  Társulat eln öke irányítja és ellenőrzi a tisztségviselők
munkáját, összehívja a Társulat vezető  szerveinek üléseit és 
vezeti azokat. Ö nálló kiadm ányozási, utalványozási joga van, 
telje&körűen képviseli a Társulatot.

(2) A  társelnökök az elnök közvetlen tanácsadói, valamint -  a 
Társulat eln öke felkérésének m egfelelően  -  helyettesei. A társel
nökök meghatározott feladatköröket -  az Elnökség által megha
tározott körben -  állandó jelleg g e l ellátnak.

98



23. §. (1) A  főtitkár a Társulat ügyeinek az intézéséért fele lős, kiadm ányo
zási, képviseleti és utalványozási joga van, m elyek körét a 
Szervezeti és M űködési Szabályzat tartalmazza. Koordinálja a 
titkárok és az irod avezető munkáját. T evékenységéről rendszere
sen  beszám ol a Társulat v ezető  szervesnek.

(2) A  titkárok az E lnökség által elfogadott m unkam egosztás szerint, 
a főtitkár irányítása m ellen  intézik a  Társulat gazdasági, tudomá
nyos, koordinációs ügyeit.

(3) A  Társulat adm inisztratív-regisztrációs feladatait a Társulattal 
m unkaviszonyban á lló  irodavezető látja el, aki a v ezető  szervek  
üléseinek, munkakörénél fogva, tanácskozási joggal m eghívón  
résztvevője.

(4) A Társulattal m unkaviszonyban á lló  szem élyek  felen  a munkál
tatói jogokat a Társulat E lnöksége gyakorolja.

IX Ellenőrző Bizottság

24. §. (1) A z E llenőrző B izottság elnökét és 4  tagját, valamint 2  póttagját
a K üldöttközgyűlés választja.

(2) Feladata:
a) a Társulat jo g - és alapszabályszerű m űködésének és
b) a Társulat vagyonkezelésének  ellenőrzése.

(3) Jog- vagy alapszabálysértés esetén -  a szabálysértés m egjelölése  
m ellett -  eg y  alkalom m al, a sérelm es testületi vagy tisztség v ise
lői döntést a bizottság újratárgyalásra (megfontolásra) visszaad
hatja. A  visszaadásnak a döntés végrehajtására halasztó hatálya 
van.

(4) A z E llenőrző B izottság a Társulat vagyonkezelését legalább  
félévenként m egvizsgálja, a szám adási év  lezártával pedig az 
évi zárszámadást és a pénzkezelésre vonatkozó okmányokat, 
bizonylatokat, könyveket, egyéb  iratokat m egvizsgálja és v izsgá
latának eredm ényéről jelentést terjeszt a Társulat vezető  szervei 
elé. Beszám olási k ötelezettsége csak a K üldöttközgyűlés felé  
van.

(5) A z  E llenőrzési jog  gyakorlásának b iztosítása érdekében az 
Ellenőrző Bizottságot m eg kell m inden testületi ülésre hívni, a 
tanácskozási jog  b iztosítása m ellett.

(6) A z  ellenőrző B izottság tagjai és eln öke, valamint póttagjai az 
Elnökségnek, Választm ánynak, Érem bizottságnak tagjai és tiszt
ség v ise lő i, a Tanácsadó Testület, a szakosztályok, területi szerve
zetek, állandó vagy ad hoc bizottságok, illetve az egyéb  szervek  
(9 .§ .[4]) tisztségviselő i nem lehetnek.

X  Érembizottság

25. §. (1) A z Érem bizottság a K özgyű lés által választón elnökből és 4
tagból á lló  testület.

(2) Feladata a kiem elkedő teljesítm ények elism ertetése, a Társulat 
által alapítón érmek és ok levelek  odaítélése és a K özgyűléseken  
(K üldöttközgyűléseken) történő átadása.

(3) A  testület munkáját a Választm ány által -  2 /3 -o s  szótöbbséggel 
elfogadott -  Érem- és O klevélszabályzat alapján végzi.

XI. Tanácsadó Testület

26. §. (1) A  karszt- és barlangkutatás, valamint az ehhez kapcsolódó
tudományágak kiem elkedő szakem bereit magába fo g la ló  testü
let.

(2) Elnökét és tagjait a K üldöttközgyűlés kéri fel, a Társulat 
munkájának eredm ényesebbé tétele érdekében.

(3) A  Tanácsadó Testület seg ítségét, vélem ényét bárm ely társulati 
szerv vagy tag jogosu lt kikérni.

y j l  Szakosztályok

27. §. (1) A  szakosztály a Társulaton belül, valam ely szakterület m ű velő
iből a szakm ai munka eredm ényesebb végzésére alakult, lega
lább 10 rendes tagot m agába fog la ló  szervezeti forma. Létrejöt
téhez a Választm ány hozzájárulása szükséges.

(2) A  szakosztály munkáját a tagjainak sorából a tagok által 
választott vezető(ség) irányítja, koordinálja.

(3) A  Választm ány -  az Ellenőrző Bizottság javaslatára -  a szak osz
tály m űködését felfüggesztheti, vagy a szakosztályt feloszlathat
ja, ha annak jog- vagy alapszabályszerű m űködése nincs b iztosít
va vagy tevékenysége jo g - vagy alapszabályba ütközik és ezt az 
állapotot felszólít ás ellenére sem  szünteti m eg.

(4) A  felfüggesztett szakosztály képviselőjének szavazati joga a 
Választm ányban a felfüggesztés időtartama alatt szünetel.

(5) A  szakosztályok munkájukról a Társulatot -  a Választm ány által 
meghatározott körben és m ódon -  tájékoztatják. A z  a szak osz
tály, am elyik ennek felszólítás ellenére sem  tesz  e leget, a 
tájékoztatás pótlásáig e lveszti szavazati jogát a Választm ány  
ülésein.

(6) A  szakosztály tevékenységére, m űködésére vonatkozó részletes 
szabályokat a szakosztály ügyrendje tartalmazza.

XIII. Területi Szervezet

28 . §. (1) A  területi szervezet valam ely országrész, m egye vagy település
területén lévő , illetve m űködő kutatócsoportok, társulati tagok 
önkéntes társulásán alapuló, résztvevőinek tevékenységét koor
dináló szervezeti forma.

(2) A  területi szervezet alapítását legalább 2  kutatócsoport, vagy  
legk evesebb 2 0  társulati rendes tag kezdem ényezheti.

(3) A  területi szervezet akkor tekinthető m eg alakítódnak, ha lega
lább 20  rendes társulati tag alakuló ülésen a m egalakítását 
elhatározza, vezetőségét megválasztja és ehhez a Választm ány  
hozzájárul.

(4) A  területi szervezetre a 27. §. 0 ) —(6) bekezdései m egfelelően  
irányadóak.

XIV. Kutatócsoport

2 9 . %. (1) A z ország területén m űködő barlangkutatói tevékenység folyta
tására alakult szervezetek kérhetik a Társulatnál történő nyilván
tartásba vételüket, ha legalább 10 társulati tagjuk van, m elyből 
legalább 5  fő  a Társulat rendes tagja.

(2) A  kutatócsoportok szakm ai munkáját a tudom ányos titkár koordi
nálja.

(3) A  kutatócsoportokra a 27 . 5. (5) bekezdésében foglaltak m eg fe
lelően irányadóak.

A’V. Egyéb rendelkezések

30. §. (1) A z  Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesü lési
jogról s z ó ló  1989. év i II. törvény, valamint a Polgári T örvény- 
könyv (a többször m ódosítón 1959. év i IV. törvény), valamint 
a mindenkor hatályos és vonatkozó jogszabályok rendelkezései 
az irányadóak.

(2) A z  Alapszabály felhatalm azza a Választm ányt, hogy az A lapsza
bályban nem részletezett kérdéseket -  2 /3 -os többséggel -  
Szervezeti és M űködési Szabályzatban szabályozza.

(3) Jelen Alapszabályt a Társulat K özgyű lése 1991. április 20-án  
fogadta el, ezzel az 1983. márciusban elfogadott A lapszabály és 
m ellék letei -  a (4) és (5) bekezdésekben foglalt eltérésekkel -  
hatályukat vesztik.

(4) A z  1991. év i tisztújítás m egtörténtéig a korábbi Alapszabály  
szervezeti formákra és tisztségekre vonatkozó rendelkezései az 
alkalmazandóak.

(5) A z  1983-as A lapszabály F egyelm i-, valamint Érem- és O klevél
szabályzata az új szabályzatok elk észítéséig  hatályukban marad
nak. Ezeket 1991. decem ber 31-ig  az újonnan választón Választ
mánynak m eg kell alkotnia.

(6) A z  1991. évi tisztújítás és az (5) bekezdésben foglalt feltétel 
bekövetkeztével jelen A lapszabály 30. §. (4), (5) és (6) bekezdé
sei hatályukat vesztik és az A lapszabályból törlendóek.
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