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A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesülete
Alapszabály
A magyarországi acél- és fémkereskedő társaságok azzal a szándékkal, hogy a
Nyugat-Európában már működő ilyen szervezetek munkájába bekapcsolódva
elősegítsék a kereskedelem és tágabb értelemben a fémipar integrációját,
elhatározták, hogy megalakítják a Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületét.
A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesülete a jelen alapszabályban rögzítettek
szerint működik.
1.

Általános rendelkezések
1.1 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesülete a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.
évi CLXXXI. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
vonatkozó szabálya alapján működő, társadalmi szerveződésű, szakmai,
érdekegyeztetési és érdekképviseleti feladatokat ellátó országos szervezet.
1.2 Az Egyesület adatai
Név:

Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesülete

Az Egyesület nevének rövidített formája: MAFE
Székhely:

1211 Budapest, Központi út 18.

Működési terület: Magyarország
Az Egyesület jogi személy.
2.

Az Egyesület célja és a cél megvalósításának eszközei
2.1 Az Egyesület célja az acél- és fémkereskedők szakmai együttműködésének
előmozdítása, gazdasági érdekeik érvényesülésének figyelemmel kísérése.
2.2 Az Egyesület a fenti célkitűzésnek megfelelően a tagvállalatok
együttműködése útján a szakma általános eszmei és gazdasági érdekeit
tartja szem előtt, munkája a tagok közös érdekeit szolgálja.
Kiemelt feladatai:
 a nyilvánossággal, szállítók és felhasználók szervezeteivel fennálló
kapcsolatok elősegítése, ápolása bel- és külföldön egyaránt;
 a tagok közötti vélemény és tapasztalatcsere biztosítása, valamint
folyamatos tájékoztatás a szakmát érdeklő aktualitásokról;
 eszközök és módszerek vizsgálata melyek üzemgazdasági, adózási és
jogi szempontból elősegítik a tagvállalatok sikeres működését;
 struktúra és piacelemzések elkészítése és a piac alakulásának
előrejelzését szolgáló korszerű módszerek, eszközök alkalmazása;
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 a tagvállalatok szakmai és vezetői utánpótlás képzésének támogatása
és az ehhez szükséges lehetőségek és eszközök megteremtése;
 szakmai, etikai normák kidolgozása, betartásának és betartatásának
koordinálása;
 az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak kitűzött céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez,
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő
okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
Ennek keretében az alábbi TEÁOR’08 szerinti tevékenységeket végzi:
- 94.12 ’08 Szakmai érdekképviselet
- 94.11 ’08 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
- 58.11 ’08 Könyvkiadás
- 58.14 ’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 82.30 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (szakmai)
- 85.60 ’08 Oktatást kiegészítő tevékenység
3.

Az Egyesület gazdálkodása; tagdíj, egyéb bevételek
3.1 Az Egyesület gazdasági tevékenységet csak kitűzött céljainak
megvalósítása érdekében végez, éves költségvetési terv alapján
gazdálkodik. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez.
Az Egyesület bevételeit a tagdíjak, a részére juttatott támogató befizetések
és egyéb jövedelmek képezik, ezekből gazdálkodik.
3.2 A tagdíj mértéke az adott naptári év I. félévére a tag által a megelőző
naptári év május 31 napjáig az illetékes cégbíróságra és egyidejűleg a
MAFE Titkárságára beküldött mérleg- és eredmény beszámolójának, míg a
II. félévére az adott naptári év május 31. napjáig az illetékes cégbíróságra
és egyidejűleg a MAFE Titkárságára eljuttatott mérleg- és eredmény
beszámolójának acél- és fémtermék értékesítéséből és közvetítéséből elért
nettó értékesítési árbevételéhez és forgalmához igazodik. Minimális mértéke
évi 346.500.- Ft, azaz Háromszáznegyvenhatezerötszáz forint, maximális
mértéke évi 693.000.,- Ft, azaz Hatszázkilencvenháromezer forint.
A tagdíjak megállapításának és fizetésének rendjét (félév, negyedév, stb.)
a Közgyűlés határozza meg. Az egyes tagok által fizetendő tagdíj összege
és a befizetés időpontja minden évre a tagok részéről megküldött mérlegés eredmény-beszámoló, a közvetítő kereskedők részéről a képviselet
vezetőjének cégszerűen aláírt és az anyavállalat által igazolt
nyilatkozatában megadott közvetített forgalom figyelembevételével, az
ügyvezető főtitkár által készített, az elnökség által jóváhagyott előterjesztés
alapján kerül megállapításra.
3.3 A tag felvételének évében a tagdíjat időarányosan, de minimum fél évre kell
befizetni.
A tagság megszűnésének évében időarányos tagdíj fizetendő, azonban a
már befizetett tagdíj visszakövetelésére nincs lehetőség.
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4.

Az Egyesület tagjai, a tagsági viszony keletkezése és megszűnése
4.1 Az Egyesület tagja lehet:
Bármely olyan cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság, egyéni cég
vagy közvetlen kereskedelmi képviselet, amelynek
-

székhelye a Magyarországon van

-

éves árbevétele vagy közvetített forgalma minimum 250 millió Ft

-

kereskedelmi tevékenységet folytat, éves árbevételének döntő hányadát
acél- és fémtermékek értékesítéséből vagy közvetítéséből realizálja

-

aki az Egyesület Alapszabályában foglaltakat maradéktalanul elfogadja
és magára nézve kötelezőnek ismeri el és a tagdíj fizetését vállalja.

4.2 Az Egyesület társult tagja lehet:
Az a gazdasági társaság, egyéni cég, vagy kereskedelmi képviselet
illetve társadalmi szervezet, amelynek
- szakmai jellegű kötődése van a magyar acélpiachoz,
-

székhelye Magyarországon van

-

az egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri

-

éves árbevételének döntő hányadát – 50%-nál nagyobb hányadot –
(ettől eltérni az Egyesület Elnökségének hozzájárulásával lehetséges)
nem acél- és fémtermékek kereskedelméből, vagy közvetítéséből
realizálja.

A társult tag tanácskozási joggal vehet rész a MAFE szakmai
tevékenységében. A társult tag szavazati joggal illetőleg választhatósági
joggal csak 5 (öt) évet meghaladó társult tagsági viszony esetén
rendelkezik.
A társult tag felvételéről szóló társulási megállapodást az Elnökség hagyja
jóvá, amelyben az Egyesület – az előző bekezdésben foglalt, időben
korlátozott szavazati, illetőleg képviseleti jog kivételével – a rendes
tagokéval azonos jogokat és kötelezettségeket írhat elő a társult tag
részére.
A társult tag köteles az Egyesületbe történő felvételekor titoktartási
kötelezettség vállalására, a képviseleti joggal rendelkező vezetője által
aláírva nyilatkozatot tenni.
A társult tag, amennyiben gazdasági társaság, az Egyesület rendes tagjai
részére megállapított minimális tagdíjjal azonos díjat fizet. Társadalmi
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szervezet esetén a Közgyűlésnek joga van ettől eltérő díjat megállapítani,
amelyet a Elnökség a társulási megállapodásban rögzít.
4.3

A tag felvételéről az Egyesület elnöksége dönt.
Abban az esetben, ha a tagjelölt
 a 4.1 Pontban foglalt feltételeknek megfelel, a tagfelvételhez az
Elnökség egyszerű szótöbbséggel történő döntése szükséges;
 a belépni szándékozó az Elnökséghez intézett írásbeli belépési
kérelemmel kezdeményezi felvételét, amelyben kijelenti, hogy a
belépés feltételeivel rendelkezik, az Alapszabályt elfogadja, az
abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el;
 a tagsági viszony a kérelem Elnökség által történő elfogadásával és
a nyilvántartásba vétellel jön létre;
 a jogi személy tag jogait és kötelezettségeit bejegyzett képviselője
révén gyakorolja, illetőleg teljesíti;
 a tagsági viszony iránti kérelem elutasítása ellen jogorvoslattal a
Közgyűléshez lehet fordulni.

4.4 A tagság megszűnik
 a kilépés Elnökségnek történő írásbeli bejelentésével
beérkezése napjától), amely a bejelentést tudomásul veszi;

(annak

 a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
a tagsághoz megkívánt feltételek megszűnésekor; a tag
végelszámolással vagy felszámolással történő megszűnte esetén az
eljárás megindításával egyidejűleg; a tagdíj fizetésének a határidő
lejártát követő 60 napon túli elmaradása esetén, ha írásbeli felszólítás
ellenére sem tesz eleget tagdíjfizetési kötelezettségének;
 kizárással;
 a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg
ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt
harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az
egyesület közgyűlése dönt.
A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési
határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén,
valamint az Egyesület céljainak megvalósításához szükséges
adatszolgáltatást elmulasztja, a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy
egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási
eljárást folytathat le, amely során a tagot a kizárási eljárás
megindításáról írásban, igazolható módon értesíteni kell és
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személyesen is meg kell hallgatni. A tag kizárását kimondó határozatot
írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró
határozatot az érintett taggal írásban, igazolható módon közölni kell.
Ha a kizáró határozat törvénysértő, vagy a jelen Alapszabályba ütközik,
a Közgyűlés határozatát a tag – a tudomására jutásától számított 30
napon belül – bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása,
a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt
esetben a végrehajtást felfüggesztheti.
5.

A tagok jogai és kötelességei
A tagok jogaikat és kötelességeiket törvényes ill. meghatalmazott képviselőik
útján gyakorolhatják.
5.1.








5.2.

6.

Az Egyesület tagja jogosult
Az Egyesület céljai szerinti és feladatkörébe tartozó kérdések
megvitatását kezdeményezni, a döntésekben szavazati joggal részt
venni.
Az Egyesület szakmai és egyéb rendezvényein részt venni, az
Egyesület által összegyűjtött szakmai és egyéb információkat,
tapasztalatokat igénybe venni, hasznosítani.
Az Egyesület tagja szavazhat, választhat és az Egyesület szerveibe
minden tisztségre választható.
Igényt tarthat az Egyesület működésével kapcsolatos tájékoztatásra.
Javaslatot, panaszt tehet, amelyre az Egyesület illetékes szervének 30
napon belül választ kell adnia.
Az Egyesület bármely törvénysértő határozatát a határozat tudomására
jutásától számított 30 napon belül bíróságon megtámadhatja.
Szakmai és etikai ügyekben támogatást, személyes érdekvédelmet
kérhet.

Az Egyesület tagja köteles
 a szervezeti életben részt venni;
 a tagdíjat az előírt határidőben megfizetni;
 az Egyesület által kért - az Egyesület céljai megvalósításához
szükséges - információkat határidőben megadni;
 az Egyesület Alapszabályát, Etikai Kódexét és határozatait betartani.

Az Egyesület szervezete és működése
6.1.

Az Egyesület szervei
 közgyűlés
 elnökség
 tagozatok (szekciók)
 bizottságok
 ügyvezető főtitkár
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Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat
megsemmisítése iránt bármely tag – a határozat tudomására jutásától
számított harminc napos jogvesztő határidőben – pert indíthat. A perindítás
a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben
– a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a
Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik.
6.2.

Közgyűlés
A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, évente legalább egy alkalommal,
legkésőbb május 31-ig kerül összehívásra (rendes közgyűlés).
A közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni, ha a bíróság elrendeli, ha a
szavazatok legalább egyötödét képviselő tagok ezt kezdeményezik, vagy
ha az elnökség javasolja összehívását (rendkívüli közgyűlés).
A közgyűlés összehívása az ügyvezető főtitkár feladata.
A közgyűlésre minden tagot írásban, a tervezett napirendi pontok
feltüntetésével, legalább tizenöt (15) nappal előbb (igazolható módon) kell
meghívni.
A Közgyűlés a tagok fele + 1 fő jelenléte esetében határozatképes. A
Közgyűlés helyszínéről az Elnökség dönt. A Közgyűlésre minden tagot a
napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók igazolható módon
történő kézhezvétele és az Közgyűlés napja között legalább 15 nap
időköznek kell lennie. A meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét
és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, az ülés
napirendjét. A napirendet olyan részletességgel kell a meghívóban
feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a témakörben kialakíthassák az
álláspontjukat. Évente egyszer a Közgyűlésnek rendes ülést kell tartani.
Rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha az egyesület vagyona az esedékes
tartozásokat nem fedezi, az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a
tartozásokat esedékességkor teljesíteni, az egyesület céljainak elérése
veszélybe került, vagy a tagok egyharmada azt igényli, vagy a
tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. A Közgyűlésre szóló
meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok, vagy az egyesület
szervei az Közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend
kiegészítését kérhetik a kiegészítés indokolásával. Ha az Elnökség a
napirend kiegészítéséről dönt, arról haladéktalanul, igazolható módon,
értesíteni kell a tagokat.
A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A közgyűlés
megnyitását követően a közgyűlés tisztségviselőinek, a levezető elnöknek,
a szavazatszámlálóknak megválasztása után a határozatképességet kell
vizsgálni, meg kell választani a jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőket.
A közgyűlés határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
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a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi
személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek
nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség
megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. Ha
a törvény egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat
meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb
határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha a törvény
egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől
eltérő rendelkezése semmis.
Ha a létesítő okirat a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi,
az ilyen határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok
részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet
kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani
arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezető szerv részére.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a törvénynek a
határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor
eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezető
szerv részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a
határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
Ha bármely tag vagy alapító az ülés megtartását kívánja, az ügyvezető
szerv ülését az Elnöknek össze kell hívnia.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül
- ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az
utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az
ügyvezető szerv megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három
napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő
utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó
szavazat beérkezésének napja.
Az Egyesület létrehozását követően a vezető tisztségviselőket az Egyesület
tagjai, tagság nélküli jogi személyek esetén azok alapítói választják meg,
nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a
tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő
elfogadásával jön létre.
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.
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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 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.
Ha a közgyűlés nem volt határozatképes az emiatt megismételt közgyűlés
az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától
függetlenül határozatképes. Erre a tagok figyelmét a meghívóban
előzetesen fel kell hívni. A megismételt közgyűlést az eredeti –
határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követően 8
napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpontra új meghívót kell
kiküldeni a jogkövetkezményekre való figyelmeztetés szabályaival.
• A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
• a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a
jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
• b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
• c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
• d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi
személynek nem tagja vagy alapítója;
• e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson
alapuló kapcsolatban áll; vagy
• f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A napirenden nem szereplő javaslatok megtárgyalását a közgyűlés
szavazat-többséggel elhatározhatja, ha azon valamennyi tag jelen van.
6.3.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
Az alapszabály elfogadásához egyhangú szavazat szükséges.
A közgyűlésen jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges az alapszabály módosításához.
A szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges:
- az Egyesület megszűnésének, szétválásának vagy más társadalmi
szervezettel való egyesülésének kimondásához,
- az Egyesület céljának módosításához
Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály megállapítása és módosítása,
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- a tagdíj mértékének elnökségi előterjesztés alapján történő elfogadása,
- a tisztségviselők (az Elnökség és az Ad hoc Bizottság tagjainak)
megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- az Egyesület más társadalmi szervezettel történő egyesülésének és
szétválásának, valamint megszűnésének kimondása,
- a számviteli törvény szerinti, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti beszámoló, elfogadása (ideértve az
adózott eredmény felhasználására és felosztására vonatkozó döntést is),
- az éves beszámoló elfogadása, valamint az éves költségvetés
jóváhagyása. Az éves beszámoló elfogadásához a jelenlévő tagok
egyszerű többségének – nyílt szavazással leadott – szavazata szükséges,
- a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jog gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll,
- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület
saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt,
- a jelenlegi és a korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők, vagy
más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről
való döntés,
- a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása,
- a végelszámoló kijelölése,
- döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal.
 a tagok kizárása;
 belső szabályzatok – amelyek nem
alapszabállyal - elfogadása, módosítása;
 megszűnés esetén döntés
fennmaradó vagyonról;

a

lehetnek

kötelezettségek

ellentétesek
teljesítése

az
után

 az Elnökség döntéseinek ellenőrzése a tagfelvételi és másodfokon a
kizárási ügyekben;
 döntés a tagsági viszony létesítése iránti kérelmet elutasító elnökségi
határozat elleni jogorvoslat ügyében.
A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget arra, hogy év közben 1%-tól
10%-ig terjedően módosítsa a tagdíj mértékét, amennyiben a már
elfogadott költségvetés teljesítése a tagdíj összegének módosítása nélkül
veszélybe kerülne.
Minden tagnak egy szavazata van.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha ott a szavazásra jogosult tagok több
mint a fele (50 % + 1 fő) van jelen.
A tagok közgyűlés tartása nélkül - írásbeli szavazással is - határozhatnak a
számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és a költségvetésről
hozandó határozatokat kivéve. A közgyűlésen kívül javasolt határozat
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tervezetét három napos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni,
akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat
beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás
eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc
napon belül az ügyvezető főtitkár írásban tájékoztatja. Ha bármelyik tag
kéri, a közgyűlést össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására.
6.4.

Az Elnökség
Az Elnökség a közgyűlés által három évre megválasztott elnökből és
minimum három (3), maximum öt (5) elnökségi tagból álló testület. A jelen
alapszabály módosításakor az Elnökségnek három (3) tagja és egy (1)
elnöke van.
Elnökségi tagnak kizárólag az Egyesület tagjainak törvényes képviselői, ill.
tisztségviselői választhatók.
A választott tisztség megszűnik, ha a megválasztott személynek a tagnál
betöltött tisztsége megszűnik, vagy a tagvállalat tagsági viszonya az
Egyesülettel megszűnik.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel
bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége
ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
Az Elnökség a közgyűlések között az Egyesület ügyvezető szerve, irányítja
és szervezi az Egyesület folyamatos működését.
Az Elnökség működésének rendjét saját maga határozza meg, munkáját az
Elnök irányítja.
Az Elnökség legalább negyedévente ülésezik.
Az Elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három/öt
elnökségi tag jelen van. Az Elnökség a döntéseit nyílt szavazással,
egyszerű
szótöbbséggel
hozza,
szavazategyenlőség
esetén
a
határozathozatalt meg kell ismételni.
Az elnökségi ülést az Elnök írásban, igazolható módon hívja össze
valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az
elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc
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naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével.
Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő
éves tagdíj kivételével,
b) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala,
c) az ügyrend elfogadása,
d) az etikai szabályok elfogadása,
e) tagfelvétel jóváhagyása,
f) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására,
g) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe.
A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a
tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új
elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag
megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező
időpontig szól.
6.5.

Az Elnök
Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
három (3) év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület
szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.
Az Elnök hatásköre és feladatai:
– az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület főtitkára és pénztárosa
felett,
a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
végrehajtatása,
– az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
– az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és
hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
– éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a
Közgyűlés elé terjesztése.

6.6.

Szekciók (Tagozatok)
Az Egyesület tagjai az Egyesület céljaival összhangban szakmai
sajátosságaik alapján szekciókat (tagozatokat- a továbbiakban: szekció)
hozhatnak létre.
A szekciók Vezetőit a szekciók tagjai saját maguk közül választják három
évre.
A szekciók Vezetői a szekciók üléseit összehívják, munkáját koordinálják,
tevékenységükről az elnökséget és az ügyvezető főtitkárt folyamatosan
tájékoztatják.
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A szekció szükség szerint, de legalább félévente ülésezik.
A szekció akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok legalább 50 % + 1 fő
tag jelen van.
A szekció ülését a Szekcióvezető hívja össze valamennyi tag előzetes
értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően
legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos
megjelölésével.
A szekció döntéseit az egyesület Elnöksége köteles megtárgyalni és az
eredményről írásban tájékoztatni a Szekcióvezetőt.
A szekció működésének rendjét egyebekben saját maga határozza meg,
munkáját a Szekcióvezető irányítja.
6.7.

Ad hoc Bizottságok
Az Elnökség az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében konkrét
feladatra felkéréssel esetenként szakmai bizottságokat hozhat létre.
A szakmai bizottság feladatát, személyi összetételét, stb. a bizottság
létrehozásakor kell meghatározni.

6.8.

Ügyvezető főtitkár
Az ügyvezető főtitkárt az Elnökség alkalmazza, munkáját az Elnök irányítja,
felette a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja. Az ügyvezető főtitkár
irányítja ill. végzi, az Egyesület adminisztratív tevékenységét.
Felelős a költségvetési terv betartásáért, a közgyűlések és az Elnökségi
ülések előírás szerinti összehívásáért és lebonyolításáért.
Feladata az Egyesület közgyűlésének és az Elnökségnek a határozatairól
olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya
megállapítható.
Feladata továbbá a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az
Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése.
Amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem
sérti, vagy veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott
határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes
honlapján nyilvánosságra hozza.
Az ügyvezető főtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület többi
munkavállalója felett (a pénztáros kivételével).
Az ügyvezető főtitkár az Egyesület közgyűlésén és az Elnökségi üléseken
minden esetben részt vesz.
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7. Képviselet
Az Egyesület szervezetének képviseletére, bankszámlája feletti rendelkezésre
önállóan jogosult vezetője az Elnök.
Az Elnök tartós akadályoztatása esetén az eseti meghatalmazás alapján két
elnökségi tag együttesen, vagy egy elnökségi tag és az ügyvezető főtitkár
együttesen jogosult az Egyesület szervezetének ügyeit a meghatalmazás
keretei között intézni.
Az egyesület képviseletét, együttes képviselet esetén bármelyik elnökségi tag
bármelyik másik elnökségi taggal, továbbá bármelyik elnökségi tag az
ügyvezető főtitkárral együttesen elláthatják.
Az egyesületi kiadások esetében 300.000,- Ft-ot, azaz Háromszázezer forintot
meg nem haladó értékhatárig az ügyvezető főtitkár az Egyesület elnökének
felhatalmazása alapján önállóan, egyedül jogosult rendelkezni.
8. Az Egyesület megszűnése
Az Egyesület megszűnik, ha:
a) feloszlását a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel kimondja;
b) más egyesülettel való egyesülését a közgyűlés a szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel kimondja;
c) a bíróság feloszlatja;
d) a bíróság az Egyesület megszűnését megállapítja;
e) az Egyesület fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság
megszünteti, és az Egyesületet a nyilvántartásból törli.
Jogutódlással történő megszűnés esetén az Egyesület más jogi személlyé nem
alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
A jogutód nélküli megszűnés okai az általános eseteken túl:
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.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a tagok között az általuk befizetett
tagdíj figyelembevételével – befizetésük arányában – kell szétosztani. A
fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó
határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén
ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület
törlésével száll át az új jogosultra.
Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett;
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c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a
nyilvántartásból törli.
Az Egyesület feloszlásakor végelszámolási eljárást kell lefolytatni.
Végelszámolónak az Egyesület Elnökét vagy az Elnökség tagját választhatja a
közgyűlés.
9. Záró rendelkezések
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó
szabályai az irányadóak.
Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
Budapest, 2016. december 01.
Záradék:
Az Egyesület Elnöksége felhatalmazza és megbízza az Egyesület Elnöke által
meghatalmazott jogi képviselőt, hogy a 2016. december 01. napján módosított
Alapszabályt benyújtsa a Fővárosi Törvényszékhez a módosítás átvezetése céljából.
Az Alapszabály a módosítást az 1.1, 1.2, 4.1, 4.4, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 8, 9. pontok tekintetében
álló, vastagított betűkkel tartalmazza.
Ellenjegyzem és igazolom, hogy az okirat szövege megfelel a létesítő okirat módosítások
alapján hatályos tartalmának:
Budapest, 2016. december 01.

dr. Kovács Annamária
ügyvéd

