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A Magyar Hűtő és Konzervipari Szövetség Alapszabálya

Azon elhatározástól vezérleve, hogy a magyarországi zöldség-gyümölcsfeldolgozásban,
valamint a tartósított élelmiszergyártásban, forgalmazásban és ehhez tartozó logisztikai
tevékenységben
 megteremtődjék országos és regionális szinten a munkaadóknak a piacszabályzó
 érdekegyeztető mechanizmusban való hatékony részvétele,
 megteremtődjék az egységes elvek alapján koordinált szigorú szakmai
követelményeken
 nyugvó gazdasági és integrációs érdekek hazai és nemzetköz képviselete,
 előtérbe kerüljön az európai integrálódásra történő felkészülés.
A jelen alapszabály mellékletben felsorolt jogi személyek az 1998. november 30-án tartott
alakuló taggyűlésen létrehozták a
Magyar Hűtő és Konzervipari Szövetséget

I.
A Szövetség jogállása

1. A Magyar Hűtő és Konzervipari Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény szerint működő országos érdekképviseleti civil szervezet.
2.

A Szövetség önálló jogi személy, amely a taggyűlés által elfogadott Alapszabály
rendelkezései szerint működik.

3.

A Szövetség tagja az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetségének és a FruitVeB
Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak.

4.

A Szövetség tevékenységében mentes és független mindenfajta politikai párttól és
munkavállalói érdekképviseleti szervezettől.

5. A Szövetség székhelye:
A Szövetség telephelye:

1096.Budapest, Haller u 2.
1096.Budapest, Haller u 2.

A Szövetség idegen nyelvű elnevezése:
- angolul: Association of Hungarian Deepfreezing and Canning Industry
- németül: Verband der Ungrische Kühl und Konserv Industrie
Rövidített név: MHKSz
6.

II.
A Szövetség feladatai

1.

Közreműködik a szabványok szakmai előírások összeállításában, a jogi minőségvédelmi
ügyek szakmai tárcák keretein belül történő intézésében, ezen ügyekben történő szakmai
vélemény kialakításában, érvényre juttatásában.

2.

Figyelemmel kíséri a márka, az eredetvédelem, az iparjogvédelem érvényesülését,
kidolgozza a szempontokat és elősegíti a hatékony és egységes elvek alapján történő
fellépést a jogsértőkkel szemben.

3.

Információszolgáltatással segíti tagjait az egységes európai piac követelmények,
jogszabályok megismerésében.

4.

Szakmai konferenciák, termékbemutatók lehetőségeinek megszervezésével összehangolja
a szakma kereskedelem-fejlesztését, javaslatokat dolgoz ki és közreműködik a bel- és
külföldi kollektív marketing koncepció kialakításában.

5.

Gazdasági elemző tevékenysége során figyelemmel kíséri az ágazat gazdasági folyamatait,
azokat elemzi és ennek alapján javaslatokat dolgoz ki és terjeszt elő a szakmai és
kormányzati szintű intézkedések megteremtése érdekében.

6.

Véleményezi szakértői útján a szakmát érintő gazdasági, műszaki fejlesztési,
környezetvédelmi koncepciókat, jogszabályok tervezeteit, ennek során a Szövetségbe
tömörült tagok érdekeit képviseli.

7.

Részt vesz a nemzetközi szakmai szervezetek, szövetségek munkájában, e tevékenység
keretében folyó munkáról a tagokat folyamatosan tájékoztatja.

8.

Tagjai javára és érdekében tanácsadással segítséget nyújt, illetve fellép a tisztességtelen
piaci magatartás, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélésre utaló tevékenység, a
monopolhelyzet kialakulása ellen.

9.

Feladatainak eredményes ellátása érdekében – másodlagos jelleggel – vállalkozói
tevékenységet folytathat, társaságot alapíthat és/vagy társaságba tagként beléphet,
alapítványt hozat létre.

10. Információs fórumokat, csoportos szakmai programokat, konferenciákat szervez tagjai
számára - a Szövetség székhelyén kívüli, külső helyszíneken is -, valamint részt vesz a más
szervezetek által rendezett eseményeken.

a) A Szövetség tevékenységének minél szélesebb körben való terjesztéséhez az alábbi
eszközöket is felhasználja:
· hírlevél, tájékoztató anyag e-mail formátumban,
· internet, weblap fenntartás,
· telefonos megkeresés,
· Szaklap nyomdai úton történő kiadása
b) A feladatai ellátása során felmerült (nyomda, telefon, weblap fenntartás, utazás,
rendezvényszervezés, egyéb költségtérítések) szükséges költségeket viseli.
11. A Szövetség a jelen Alapszabályban meghatározott ágazati érdekképviseleti céljai elérése
érdekében feladatait részben a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács (nyilvántartásba vételről rendelkező végzés száma: Csongrád
Megyei Bíróság, PK 60127/1992, adószám: 18453537-2-43, székhely: 1118 Budapest,
Villányi út 35-43., a továbbiakban: FruitVeB) szervezettel – határozatlan időre, 6 hónapos
rendes felmondási idővel – kötött Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban:
Együttműködési Megállapodás) feltételei szerint látja el.
Az Együttműködési Megállapodás feltételeiről a Taggyűlés és elfogadásáról a Szövetség
elnöksége dönt.

III.
A Szövetség tagsága

1.
2.

A Szövetség nyitott, tulajdon semleges szervezet.
Tagja lehet minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság
 aki/amely a Szövetség jelen Alapszabályát elfogadja, és rendelkezéseit betartja,
 aki/amely a zöldség-gyümölcs feldolgozással összefüggésben hűtött, fagyasztott,
konzervált, vagy egyéb módon tartósított élelmiszert konyhakész, félkész, vagy komfort
formában állít elő, illetve ezek forgalmazásában és az ehhez tartozó logisztikai
tevékenységben vesz részt
 aki/amely az ehhez szükséges technikai-technológiai folyamatokban gyártóként vagy
beszállítóként szerepet vállal, illetve az iparhoz kapcsolható kutató, fejlesztő,
szaktanácsadói és oktató tevékenységet végez.

3. A tagsági viszony keletkezése:
a) alapító tag: aki az alakuló taggyűlésen az alapítói jegyzéket aláírta
b) csatlakozó tag: aki az alakuló taggyűlést követően belépési
szándéknyilatkozatot tett, s azt az elnökség visszaigazolta. Ebben az esetben a tagsági viszony
kezdete a visszaigazolás napja.
A tagsági viszonyt a tagdíj befizetését követően a szövetség titkársága, a tagsági kártya
érvényesítésével igazolja.
4. A tagsági viszony megszűnése:
A tagság megszűnik:
a) a Szövetség megszűnésekor,
b) kilépéssel
c) törléssel,
d) kizárással.
A kilépési szándékot – indoklás nélkül – a Szövetség elnökénél kell írásban
bejelenteni.
A tagsági viszony a visszaigazolás időpontjától szűnik meg. a tagsági jegyzékből való törlésre
az elnök intézkedésére akkor kerül sor, ha:
 a tag cége jogutód nélkül megszűnt,
 a tag felhagyott tevékenységével,
 a jogutód nem kívánja fenntartani a tagsági viszonyt.
A taggal szemben kizárási eljárás indulhat meg, amennyiben a tag a jogszabályt, Alapszabályt, a
közgyűlés vagy az elnökség határozatát súlyosan vagy ismételten megszegi.
A kizárási eljárás során biztosítani kell, hogy az érintett tag a védekezését előadhassa. 2013. évi
V. torvény (Ptk.) 3:70 § (2) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indoklással kell ellátni; az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást. A kizáró határozatot
igazolható módon kell a taggal közölni.
Amennyiben a tagsági viszony a III/4. pontnak a b), c), d) bekezdésében felsorolt okokból
szűnik meg, a volt tag a Szövetséggel szemben vagyoni igényt nem támaszthat.
5.

A Szövetség tagjai tagsági viszonyuk révén külön tagdíj-fizetés nélkül teljes jogú tagjává
válnak az ÉFOSZ föderációjának, továbbá megosztott tagdíjfizetéssel FruitVeB Magyar
Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak.

6.

A taggyűlésen képviseletet a tagsági viszonnyal rendelkező egyéni tag, tulajdonos
személyesen, tagsági viszonnyal rendelkező társaság, szervezet képviselője vagy
írásbeli meghatalmazás szerinti megbízottja útján gyakorolja.

IV.
A tagok jogai, kötelezettségei

1.

A tagok jogai:
a) a Szövetség kereti között szakmai érdekközösségbe, tagozatba tömörülni,
b) képviselők, meghatalmazottaik, szakértőik révén részt venni a Szövetség, az
ÉFOSZ, valamint a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet
és Terméktanács érdekképviseleti tevékenységében,
c) véleményt nyilvánítani a szövetség, az ÉFOSZ szervezeteinek és FruitVeB
Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
tisztségviselőinek tevékenységéről,
d) részt venni a Szövetség szakmai biztosságainak munkájában,
e) javaslatot tenni az Alapszabály módosítására, a vezető tisztségviselők
személyére,
f) részt venni a Szövetség taggyűlésein, szakmai rendezvényein,
g) ellátni a választott tisztséggel összefüggő feladatokat,
h) a Szövetség irataiba betekinteni,
i) kezdeményezni a tagsági viszony megszüntetését,
j) igénybe venni a Szövetség, az ÉFOSZ és a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szolgáltatásait,
k) minden tag egyenlő jogokkal bír, választhat és képviselője bármely tisztségre
választható. A természetes személy tag a szavazati, továbbá a választási és
választhatósági jogát csak személyesen gyakorolhatja.

2.

A tagok kötelezettségei:
a) személyes, illetve képviselői, meghatalmazottai révén közreműködni a
Szövetség céljainak megvalósításában,
b) ellátni a választott tisztségből adódó feladatokat,
c) megfizetni a taggyűlés által jóváhagyott tagsági díjat.

V.
Tagdíjrendszer
A tagdíj alapja:
1.

A tagdíj mértékét az éves költségvetés elfogadásával egyidejűleg a taggyűlés állapítja meg.

2.

A tagdíj éves mértéke: az alaptagdíj összege társaságok, szervezetek részére 70.000 Ft
(Hetvenezer forint) + a nettó árbevétel 0,25 ezreléke (sávosan degresszív).

árbevétel
<100 millió Ft
100-500 millió Ft
500-1000 millió Ft
1000-4000 millió Ft
4000 millió Ft fölött

sáv
összeg
100
400
500
3000

ezrelék

minimum

0,3
100
0,3
100
0,25
220
0,15
345
0,1
795
az értékek ezer forintban értendők

maximum
100
220
345
795
1000

Természetes személyek alaptagdíjat fizetnek, aminek összege 20.000,- Ft/év.
3.

A tagdíjfizetési kötelezettségének társaságoknak és szervezeteknek negyedévente,
természetes személyeknek félévente a számla kibocsátását követő 15 napon belül kell
teljesíteni.

4.

Évközben belépő tagok a belépéstől számítva időarányos tagdíjat fizetnek, ami nem
lehet kevesebb, mint az éves alaptagdíj 50%-a.

5.

A Szövetség a tagdíjbevételekből finanszírozza a költségeit, valamint az ÉFOSZ és az
PROFEL felé teljesítendő tagdíjfizetési kötelezettségeit.

6.

A tagdíjfizetés féléves késedelme esetén a tagsági jogok felfüggesztésre kerülnek.

VI.
A Szövetség szervezete
A Szövetség szervezetei:
 taggyűlés
 elnökség
 ellenőrző bizottság
 ügyintéző szervezet
 szakmai bizottságok, tagozatok
A taggyűlés
1.
2.

3.

4.
5.

6.

A taggyűlés a Szövetség legfőbb testületi szerve. A taggyűlésen szavazati joggal vesznek
részt a Szövetség tagjai, illetve a tagok képviselői, meghatalmazottai.
A taggyűlést az Elnökségnek évente legalább egyszer össze kell hívni. A taggyűlést akkor
is össze kell hívni, ha azt a tagok 10%-a a cél megjelölésével írásban az Elnökségnél
kezdeményezi.
A taggyűlési meghívót valamennyi tagnak meg kell küldeni.
A meghívónak tartalmaznia kell:
 a taggyűlés megtartásának időpontját, helyét,
 a napirendi pontokat,
 a határozatképtelenség esetére vonatkozó rendelkezést.
Ptk. 3:81 § (1) Az ügyvezető szerv köteles a taggyűlést összehívni a szükséges
intézkedések megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esetleges tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
(2) Az (1) bekezdés alapján összehívott taggyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
A taggyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezők 50%-a + 1 tag megjelent.
Határozatképtelenség esetén a 30 napon belül változatlan napirenddel ismételten
összehívott taggyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt
taggyűlés az eredeti időponttal azonos napra is szólhat, amennyiben ez a meghívóban
feltüntetésre került.
A határozatokat a taggyűlés egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Minden tagot egy
szavazati jog illet meg.
A taggyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással történik. A taggyűlésen jelenlévő
szavazati jogú tagok 20%-ának kérésére a taggyűlés titkos szavazást is elhatározhat. A
taggyűlést a taggyűlés által választott levezető elnök vezeti, akinek a munkáját a taggyűlés
által választott szavazatszámláló bizottság, jelölő bizottság, jegyzőkönyvezető és 2 fő
jegyzőkönyvi hitelesítő segíti.
A taggyűlés hatásköre
a) az alapszabály megállapítása, módosítása,
b) az elnökségnek a Szövetség tevékenységéről benyújtott jelentés megtárgyalása,
elfogadása,
c) az elnökség javaslatára a következő időszakra vonatkozó tevékenység fő
irányainak, az érdekképviseleti munka súlypontjainak meghatározása.

7.

8.

d) az Ellenőrző Bizottság jelentésének megvitatása, elfogadása,
e) az éves beszámoló megvitatása, elfogadása,
f) a költségvetési beszámoló jelentés jóváhagyása, a következő évi költségvetés
elfogadása, éves tagdíj megállapítása,
g) a szövetség elnökségének, az EB tagjainak megválasztása, visszahívása,
felmentése,
h) küldöttek választása az ÉFOSZ küldött-közgyűlésre,
i) az elnökség mellett működő szakbizottságok elnökeinek megbízása,
j) a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik más társadalmi szervezettel történő
egyesülés, illetve a feloszlás kimondása,
k) nemzetközi szakmai szervezetekkel való tagsági viszony létesítésének
kimondása,
l) a Szövetség vagyonával való rendelkezési jog gyakorlása,
m) az Alapszabály által megengedett társaság, alapítvány létrehozása, illetve
társaságban való részvétel eldöntése, illetve az abban való részvétel
megszüntetése.
A VI/6. pontok a., k., l., m., bekezdésekben szabályozott kérdésekben a taggyűlés a
jelenlévő szavazati joggal rendelkezők kétharmadának támogató szavazata mellett hozhat
érvényesen elfogadó határozatot.
Rendkívüli esetben az elnökség írásbeli szavazást is kezdeményezhet.

Az Elnökség

1.

Az Elnökség a két taggyűlés között irányítja a Szövetség munkáját és képviseli a
Szövetséget.

2.

Az Elnökség tagjai:
Az Elnökség létszáma 5 fő, akiket a Szövetség tagjai, illetve a tagszervezeteket képviselő
személyek közül választ a Taggyűlés.
Tagjai:
 Elnök
 Alelnök (1 fő)
 elnökségi tagok 3 fő


3.

Az Elnökség ülésein meghívottként tanácskozási joggal részt vesz:
 az Ellenőrző Bizottság elnöke,
 FruitVeb szövetségi szakmai ügyintézője

Az elnökségi ülések nyilvánosak, azokon a tagok képviselői részt vehetnek.

4.
5.
6.

7.

Az Elnökség tagjait a taggyűlés három éves mandátummal választja meg.
Az Elnökség ügyrend alapján és szükség szerint működik, évente legalább négy ülést tart.
Az ülés összehívásáról az elnök gondoskodik.
Az Elnökség határozatképes, ha az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az Elnökség
döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök, illetve
távollétében az elnökségi ülést levezető elnökségi tag szavazata dönt.
Az Elnökség hatásköre:
a)
a Szövetség munkájának irányítása, összehangolása,
b)
a szakmát érintő gazdasági, szabályozási kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalások,
javaslatok kialakítása, azok képviselete,
c)
a taggyűlés elé terjesztendő éves beszámolók, javaslatok megvitatása,
véglegesítése,
d)
döntés a tagok felvételéről, kizárásáról,
e)
a szakmai bizottságok tagjainak felkérése, a szakmai bizottságok munkájának
irányítása, koordinálása, beszámolójuk elfogadása,
f)
az ügyintéző szervezet vezetőjének (titkár) megválasztása,
g)
a nemzetközi szervezetekben való tevékenység irányítása, súlypontjainak
meghatározása, gondoskodás a megfelelő szintű szakmai képviseletről,
h)
folyamatos kapcsolattartás a kormányzati szervekkel, a törvényhozással, más
érdekképviseleti szervekkel, az érdekegyeztető intézményekkel,
i)
az ügyintéző szervezet tevékenységi súlypontjainak meghatározása.

Ellenőrző Bizottság

1.
2.

3.

Az Ellenőrző Bizottság elnökből és két tagból álló, a taggyűlés által három évre választott
testület.
Az Ellenőrző Bizottság fő feladata a Szövetség Alapszabály szerinti működésének,
gazdálkodásának, a döntéshozó testületek határozatai végrehajtásának ellenőrzése, s
mindezekről a taggyűlésnek történő beszámolása.
Az Ellenőrző Bizottság saját ügyrend és működési terv alapján tevékenykedik.

A Szövetség ügyintéző szerve
1.

Az ügyintéző szervezet feladata:
a) összehangolja a tagok véleményeit, javaslatait, azokat állásfoglalásra a
Szövetség illetékes testületei elé terjeszti,
b) szervezi a Szövetség testületi üléseit, egyéb rendezvényeit (szakbizottságok
ülései)
c) vezeti a tagnyilvántartást, a testületi határozatok könyvét,
d) szervezi a Szövetség nemzetközi kapcsolatait.

2.

A Szövetség szakmai feladatok irányítója az MHKSz elnöke, az adminisztrációs és
könyvelési feladatait a FruitVeb alkalmazásában álló szakember végzi. Szakmai
ügyintéző költségeit a FruitVeb – a hozzá befolyó tagdíj részből – fedezi. Szövetség
könyvelését – pénzügyi nyilvántartási és jelentési feladatait teljeskörű szakmai
felelősséggel és a szakszerűség biztosításával - külön dokumentumban és mellékletben
részletezettek szerint a FruitVeb végzi.

Szakmai Bizottságok, Tagozatok

1.

2.

3.

A Szövetségben a tagok igényei szerint, tevékenységi, szakmai alapon önkéntesen
szerveződő Tagozatok működnek, amelyek nem önálló jogi személyek és a Szövetség
tagjai számára átjárhatók. Jelenlegi tagozatok: Csemegekukorica tagozat, Hűtőipari
tagozat, Konzervipari tagozat.
Tagozatok az Elnök/Társelnök irányításával végzik tevékenységüket, akiket az abban
résztvevő tagok választanak meg. A Tagozatok elnökei egyben a Szövetség alelnökei, akik
a Tagozat képviseletét is elláthatják.
A Tagozatok többlet működési költségeiket (pl. európai szövetégi tagsági díj) az abban
érintett tagok a rendes tagdíjon felüli többlet befizetésekkel biztosítják. A tagozati tagdíj
nem tartozik a FruitVeb elszámolás alapjába.

VII.
A Szövetség tisztségviselői

1.

A Szövetség tisztségviselői:
a) Elnökség tagjai
b) Ellenőrző Bizottság tagjai
c) A választott tisztségviselők feladataikat – költségtérítés mellett – díjazás nélkül
látják el.
d) Tisztségviselők az alábbi szerint költségtérítést igényelhetnek:
e) gépkocsi használat (üzemanyag, költségátalány, parkolás, autópályadíj)
f) szállásdíj
g) tömegközlekedés jegy, repülőjegy
h) kiállítási belépő
i) szakmai konferencia díja
j) külföldi napidíj
k) A költség igénylés – előzetes igény alapján - az Elnök hagyja jóvá.
l) A szövetség elnökének költségtérítés elszámolása a vonatkozó jogszabályok szerint
történik, a mértékét az elnökség javaslata alapján az EB hagyja jóvá.
m) Rendszeres tevékenységet végzők részére átalányt állapíthat meg az Elnökség.
n) Külföldi kiküldetés költségeinek elszámolása az Elnökség előzetes jóváhagyása
alapján és úti jelentés elkészítése után lehetséges.
o) Tisztségviselők költségelszámolásáról a negyedévenkénti elnökségi üléseken
jelentést készül az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság részére.

2.
3.

4.

A Szövetség tisztségviselői a Szövetség nevében eljárva, testületi állásfoglalást
képviselnek.
A Szövetséget az Elnök egy személyben képviseli. E jogkörét akadályoztatása esetén
az alelnök látja el. A Szövetség nevében csak az Elnök által erre felhatalmazott
személy nyilatkozathat. Az elnökség határozata alapján bármely 2 tagja együttesen
jogosult aláírásra.
Az Elnök feladatai:
a) ellátja a Szövetség teljes körű képviseletét,
b) irányítja és összehangolja a Szövetség tevékenységét,
c) vezeti az Elnökség üléseit és a Taggyűlést,
d) képviseli a Szövetséget az ÉFOSZ Szövetségi Tanácsában, és a FruitVeb Magyar
Zöldség-Gyümölcs
Főbizottságában.

Szakmaközi

Szervezet

és

Terméktanács

Feldolgozóipari

Az Elnökség tagjainak feladatai:
e) Az elnökségi munkamegosztás és helyettesítési rend szerint vesznek részt az
Elnökség munkájában és előzetes megbízás alapján képviselik a Szövetséget.
5.

6.

Ptk. 3:25 § (1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
i. ha a tisztségviselő lemond,
ii. ha a taggyűlés felmenti (visszahívja)
iii. a közügyektől jogerős bírói ítélet eltiltja
iv. tagsági viszony megszűnésével
v. határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
vi. a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
vii. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
viii. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.

7. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő
jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető
tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll
(Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az
eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem
lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Ptk. 3:26. § (2) Az Ellenőrző bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem
lehet az Ellenőrző bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó

kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető
tisztségviselője.
8.

Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét saját ügyrendje szerint végzi.

VIII.
Tiszteletbeli elnök

1. A Szövetség taggyűlése – az Elnökség tagjainak megválasztására vonatkozó szabályok
alkalmazásával – az Elnökség javaslatára tiszteletbeli elnököt választhat. A tiszteletbeli elnököt
határozott vagy határozatlan időre is meg lehet választani.
2. Tiszteletbeli elnökké az a köztiszteletben álló természetes személy választható, aki a
Szövetség tevékenységében huzamosabb ideig tevékenyen részt vett, és segítette a Szövetség
céljainak megvalósítását.
3. A Szövetség tiszteletbeli elnöke – tanácskozási joggal – részt vehet a Szövetség
Elnökségének és Taggyűlésének ülésein.
4. A tiszteletbeli elnöki címet a Szövetség taggyűlése – a választásra vonatkozó szabályok
alkalmazásával – jogosult visszavonni.
IX.
Vegyes és záró rendelkezések

1.
2.
A
3.

4.

Az eredményes szövetségi tevékenység érdekében kifejtett munkát az elnökség
emlékplakettek, jutalmak adományozásával elismerheti.
A Szövetség gazdálkodása:
Szövetség fenntartási költségeit a tagdíjakból, szolgáltatásokból befolyt térítésekből,
hozzájárulásokból és egyéb forrásokból fedezi.
Ptk. 3:48. § (1) A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha
a. a tagok kimondják megszűnését; vagy
b. az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
Ptk. 3:84. § A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az
egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
Ptk. 3:85 § (1) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület

5.

6.

céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell
átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a
vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról,
vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy
azt nem szerezheti meg.
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.)
rendelkezései az irányadóak.
Az elfogadott Alapszabály elválaszthatatlan melléklete az Alapítói Névjegyzék, valamint
a 2018. május 11-i Taggyűlés jelenléti íve. Eredeti elfogadva a Taggyűlés által 1998.
december 29-én megismételt alakuló ülésén, valamint módosítva a kiemelt szöveg
részekkel a 2018. május 11-i Taggyűlésen.

