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Magyar Ital-, és Áruautomata Szövetség
1994. szeptember 1-én kelt alapszabályának
az 1997. június 25-én kelt 1.sz., 1998. április 1-én kelt 2.sz.,
az 1999. április 1-én kelt 3.sz., a 2001.03.29-én kelt 4.sz., a 2001.november 29-én kelt
5.számú, a 2002.március 27-én kelt 6.számú és a 2003.március 20-án kelt 7.számú, a
2004. március 25-én kelt 8. számú, a 2005. május 26. napján kelt 9. számú, és a 2007.
április 18.-án kelt 10. számú, a 2007. november 15-án kelt 11. számú, a 2008. május
15-én kelt 12. számú a 2009. május 07-én kelt 13. számú és a 2011. május 12-én kelt
14. számú és a 2013. április 25-én kelt 15. számú, a 2015. május 21-én kelt 16. számú,
a 2015. november 11-én kelt 17. számú és a 2016. április 12. napján kelt 18. számú
alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR ITAL-, ÉS ÁRUAUTOMATA SZÖVETSÉG
ALAPSZABÁLYA
I.
A Szövetség jellege, neve, székhelye,
működési területe, üzleti éve
I/1.

A Szövetség a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő érdekképviseleti
szerv.

I/2.

A Szövetség neve:
Magyar Ital-, és Áruautomata Szövetség.

I/3.

A Szövetség székhelye:
1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

I/4.

A Szövetség működési területe:
Magyarország.

I/5.

A Szövetség tevékenységét a jelen alapszabály elfogadásával kezdi meg.

I/6.

A Szövetség üzleti éve a naptári évvel azonos.

I/7.

A szervezet típusa: egyesület.

I/8.

A szervezet formája: egyesület.

II.
A Szövetség célja
II/1.

A Szövetség célja, hogy a tagsága számára
a.
vendéglátóipari ital-, és áruautomata rendszerek és szolgáltatások elterjedését,
fejlődését elősegítse, műszaki, gazdasági, szervezeti és igazgatási
szempontból,
b.
érdekképviseletet nyújtson a gazdasági, parlamentáris szervek és más
hatóságok előtt,
c.
fórumot biztosítson a tagok tevékenységeinek megismerésére.

II/2.

A Szövetség célja
a.
a környezetbarát technológiák használatának szorgalmazása, ismertetése,
b.
a fogyasztók védelme érdekében a minőségvédelmi előírások tagság által való
betartásának figyelemmel kísérése.
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III.
A Szövetség tevékenységi köre
III/1. A Szövetség tevékenységi köre a 9002/2007. (SK 3.) KSH közlemény – TEÁOR
2008. alapján:
TEÁOR 9411’08

Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet.

TEÁOR 8299’08

Máshova nem
szolgáltatás.

TEÁOR 8559’08

Máshova nem sorolt, egyéb oktatás.

TEÁOR 5811’08

Könyvkiadás.

TEÁOR 5819’08

Egyéb kiadói tevékenység.

sorolt,

egyéb

kiegészítő

üzleti

III/2. A Szövetség tevékenysége nem sértheti a tagok gazdasági, szervezeti önállóságát. A
tagok adatainak kezelésénél, nyilvántartásánál és nyilvánosságra hozatalánál köteles
betartani a szolgálati titoktartásra vonatkozó jogszabályi és egyéb rendelkezéseket.
Egyedi ügyekben a tagok érdekeit más szervnél képviselheti, ajánlásokat adhat ki.
III/3. A Szövetség nem tarthat fenn saját tulajdonú, a tagok tevékenységi körébe tartozó
üzletet vagy üzemet. A tagjai részére történő tanácsadás nem tartozik a feladatai közé.

IV.
A Szövetség tagsága
IV.

1. A szövetség tagja lehet:
a.

b.

minden olyan jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező
személyegyesülés, gazdálkodó szervezet, amely kezelőként üzletszerűen ital-,
vagy áruautomatákat üzemeltet, vagy bérbe ad,
minden olyan termelő, forgalmazó, generálimportőr, termék-előállító, amelyek
áruválasztéka, vagy szolgáltatása fontos szolgálatában áll az a. pontban írt
tagok vállalkozási tevékenységének, ha az alábbi együttes feltéteknek
megfelel:
- értékesítésének nettó árbevétele az 5.000.000.-Ft-ot eléri,
- belépési nyilatkozatának leadásával egyidejűleg mellékeli az
előző évi mérlegét, aktuális cégkivonatát, a cég képviseletére
jogosult személynek, közjegyző által tanúsított aláírás mintáját,
egy írásos bemutatkozó anyagot a tevékenységéről, valamint
elfogadja a szövetség Alapszabályát és Etikai kódexét.
- nyilatkozik arról, hogy felszámolási, vagy csődeljárás nem
folyik ellene,
- csatolja két szövetségi tag írásos nyilatkozatát.
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Amennyiben a IV.1. a. és b. pontjában meghatározott tag külföldi – mely tény a székhely
Magyarországon kívüli államban való létén alapul - , abban az esetben a fenti együttes
feltételek igazolásának kötelezettsége alól a tag mentesül, helyettük azt köteles igazolni, hogy
a székhelye szerinti állam nemzeti ital-, és áruautomata szövetségének vagy az Európai Ital-,
és Áruautomata Szövetségnek (EVA) tagja, valamint köteles mellékelni egy, a cég
tevékenységét bemutató írásos anyagot és nyilatkoznia kell, hogy elfogadja a Szövetség
Alapszabályát és Etikai Kódexét.
A tiszteletbeli és a pártoló tag természetes személy lehet.
IV.

1/a. Szövetségi tagsági viszony keletkezhet:
- tiszteletbeli cím adományozásával
1/aa)

A tiszteletbeli tagságról a közgyűlés dönt.

1/ab) A tiszteletbeli tagság adományozására a jelölt egyetértésével a közgyűlés
jogosult. Tiszteletbeli tagok lehetnek azok a természetes személyek, akik
tevékenységükkel
érdemeket
szereztek
a
Szövetség célkitűzései
megvalósulásában. A tiszteletbeli tagok tagságát oklevél tanúsítja.
IV.

IV.

1/b. Külső támogatók (pártoló tagok):
1ba) A Szövetség lehetőséget biztosít minden jogi személy részére, hogy külső
támogatóként segítse a Szövetség tevékenységét.
1bb)

Külső támogató lehet a IV/1. és IV/2. pontban rögzített feltételeknek eleget
tevő jogi személy.

1bc)

Külső támogató viszony létesítése:
- Minden olyan ráutaló magatartás, amely egyértelműen jelzi a
Szövetségnek, hogy segíti a Szövetség tevékenységét valamely
területen.
- A külső támogató viszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos
minden döntés az elnökség hatáskörébe tartozik.
-A külső támogató viszony az érintett fél is megszüntetheti, amennyiben
jelzi ez irányú szándékát.

1/c. A szövetség tagjának kötelezettsége:
A Szövetség Versenyszabályzatának elfogadása.

IV/2. Az 1./b. bekezdésben foglalt tulajdonságok kizárják az 1./a. bekezdés szerinti
tagságot.
IV/3. Tagsági viszony létesítése:
A Szövetség tagja lehet az a természetes-, vagy jogi személy, aki
kérelmében nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy a Szövetség létesítő okiratát ismeri
és a Szövetség alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait
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magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá aláírásával nyilatkozik a Szövetség
Versenyszabályzatának elfogadásáról.
A tag felvételével és kizárásával kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség
hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján,
egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem
Elnökség által történő elfogadásával jön létre.
A tagfelvételt megtagadó döntést az érintett megfellebbezheti. A tagfelvételt megtagadó
határozatot a kizárt tag részére a határozat meghozatalától számított 14 (tizennégy)
napon belül igazolható módon meg kell küldeni azzal a figyelmeztetéssel, hogy az
érintett az elnökség határozatával szemben annak kézhezvételétől számított 30
(harminc) napon belül a Szövetség közgyűlésétől kérhet jogorvoslatot. A fellebbezést az
Elnökséghez kell benyújtani a határozat kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül.
A fellebbezésről a soron következő Közgyűlés dönt.
IV/4. A tagsági viszony megszűnik:
a.
kilépéssel
b.
kizárással
c.
a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével
d.
a tagsági feltételi kritériumok megszűnésével
e.
tiszteletbeli cím visszavonásával
f.
tiszteletbeli címről való lemondásról.
IV/5.

Kilépés: A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli
nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A felmondás a Szövetséggel
való közléssel, vagyis az erről szóló nyilatkozatnak a Szövetség képviselője általi
kézhezvételével hatályosul. A tagsági jogviszony megszűnésekor a tartozásokat és a
követeléseket el kell számolni.

IV/6. Ha a tag 30 napon belül nem teljesíti az alapszabályban foglalt kötelezettségeit, vagy
működése a Szövetség céljával ellentétes, az elnökség előzetes felszólítás után 8
nappal a tagsági viszonyt kizárással megszüntetheti. A kizárási eljárás során a tagnak
biztosítani kell a védekezés lehetőségét, valamint őt személyesen is meg kell hallgatni.
IV/7. A tiszteletbeli cím visszavonásáról a közgyűlés dönt. A tiszteletbeli tagság lemondással
is megszűnhet. A kizárt tiszteletbeli tag a kizárástól számított három éven belül a
Szövetséggel nem létesíthet tagsági viszonyt.
IV/8. A pártoló és a tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet
részt és vezető tisztségviselővé nem választható.
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V.
A tagok jogai és kötelezettségei
V/1.

A tagok személyesen, ill. képviselőik útján jogosultak a Szövetség munkájában részt
venni. Jogosultak a Szövetség tisztségviselőinek (elnökségi, felügyelőbizottsági
tagoknak) megválasztására és ezen tisztségekre maguk is választhatók.
A két választás között megüresedett helyre a soron következő taggyűlésen
pótválasztással megválasztott tisztségviselő megbízatása a már korábban
megválasztott tisztségviselők megbízatásának lejáratáig tart.
A tagokat szavazáskor egy szavazat illeti meg.

V/2.

A tagok jogait közgyűlésen a képviseletükre jogosult személy gyakorolhatja. A tag
részvételi jogát egy közgyűlésre szóló meghatalmazással más képviselő útján is
gyakorolhatja. Érvénytelen a képviseleti jognak a IV/1./a. pontjában írt tagok
tekintetében a IV/1./b. pontban írt tagokra történő átruházása. Egy meghatalmazott
csak egy céget képviselhet.

V/3.

Minden tag igénybe veheti a Szövetség céljának keretén belül a Szövetség
berendezéseit és szolgáltatásait.

V/4.

Minden tag jogosult használni a Szövetség megkülönböztető jelzéseit.

V/5.

Jogosultak a Szövetség elnökségéhez és más szerveihez kérdéseket intézni és a
megkérdezettek 30 napon belül kötelesek válaszolni.

V/6.

Minden tag köteles a Szövetséget feladatai ellátása során aktívan támogatni és az
alapszabály rendelkezéseit betartani.

V/7.

(1) A tiszteletbeli tag, tanácskozási és javaslattételi joggal bír, szavazati joggal nem
rendelkezik, szövetségi tisztségre nem választható.
(2) A tiszteletbeli tag köteles az Alapszabály rendelkezéseit megtartani.

V/8.

(1) A külső támogatók személyesen, ill. képviselőik útján jogosultak a Szövetség
munkájában részt venni.
(2) A külső támogató jogosult felajánlásokat, illetve hozzájárulásokat tenni, ami a
szövetség általános vagy egyes előre meghatározott tevékenységéhez kapcsolódik.
Ennek mértékét az elnökség határozza meg.
(3) A külső támogatót a V/8/1. és V/8/2. pontban foglaltakon felül egyéb jog és
kötelezettség nem terheli.

VI.
A Szövetség szervei
VI/1. A Szövetség szervei:
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a.
b.
c.
d.
e.

közgyűlés
elnökség
felügyelő bizottság
szakmai tagozatok
főtitkár

VII.
Közgyűlés
VII/1. A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve.
VII/2. A közgyűlést évente egy alkalommal legalább 4 hetes határidővel az elnökség hívja
össze igazolható módon.
A meghívóban a közgyűlés napirendi pontjait közölni kell.
VII/3. Az éves rendes közgyűlésen kívül rendkívüli közgyűlésre akkor kerül sor, ha a bíróság
összehívja, ha az elnökség megítélése szerint ezt a Szövetség célja megköveteli, vagy
a felügyelő bizottság indítványozza, vagy a tagok egynegyede kérelmezi írásban az
elnökségtől, a kívánt napirendi pontok megjelölésével.
Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
A fentiek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.

VII/4. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

alapszabály megállapítása,
elnökség által felállított éves költségvetés jóváhagyása,
elnökség és a felügyelő bizottság megválasztása és visszahívása,
szakmai tagozatok létrehozása,
az elnökség, a felügyelő bizottság és a szakmai tagozatok éves beszámolójának
elfogadása,
a Szövetség más társadalmi szervezettel való egyesülésének és feloszlásának
kimondása,
a tagsági viszony létesítése iránt kérelmet benyújtott jelentkező felvétele elleni
tiltakozás, kifogás esetén döntés a tag felvétele vagy tagsági viszonyának
elutasítása tárgyában,
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h.

minden olyan ügy, amelyet a jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, ill.
amelyet a közgyűlés saját hatáskörébe von.

VII/5. A közgyűlést az elnök akadályoztatásakor az alelnök, ill. általa kijelölt más elnökségi
tag vezeti. Ha a közgyűlésen elnökségi tag nem jelent meg, akkor a közgyűlés választja
meg a levezető elnököt.
VII/6. A döntéshozó szerv ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több
mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell.
VII/7. A közgyűlés határozatait a megjelent tagok egyszerű szótöbbségével, szóban és nyílt
szavazás útján hozza. Ha a tagok egynegyede titkos szavazást kér, úgy ennek
megfelelően kell eljárni.
A Szövetség megszűnéséhez, ill. alapszabályának módosításához 3/4-es szótöbbséggel
meghozott határozatra van szükség.
VII/8. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
közgyűlés helyét, idejét, napirendi pontjait, a jelenlévők személyét, napirendi pontok
megvitatását és a meghozott határozatokat.
A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető, valamint két
megválasztott hitelesítő személy írja alá.
VII/9. [Határozathozatal]
A tagok a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat.
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 tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál
figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. Ha a Ptk. egyszerű vagy azt
meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű
szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha e
törvény egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől eltérő
rendelkezése semmis.
VII/10. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.

-8-

VIII.
Az elnökség
VIII/1. Az elnökség a Szövetség ügyvezető, ügyintéző és képviseleti szerve. Az elnökség
tagjai az egyesület vezető tisztségviselői. Az elnökség minden olyan ügyben
intézkedhet, amely nem tartozik a Szövetség közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe.
Az elnökség feladatai elsősorban:
a.
a közgyűlések és azok napirendjének előkészítése,
b.
közgyűlés összehívása.
c.
közgyűlési határozatok végrehajtása,
d.
minden üzleti év költségvetési tervének előkészítése, éves beszámolók
elkészítése, könyvelés elvégeztetése,
e.
a szövetségi tevékenység irányelveinek kidolgozása,
f.
munkaszerződések kötése és felmondása,
g.
határozathozatal tagok felvételével, törlésével és kizárásával
kapcsolatban.
h.
minden olyan egyéb ügy, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.
VIII/2. Az elnökség 5 tagból áll. Tagjai:
a.
elnök,
b.
3 alelnök,
c.
pénztáros.
Az elnökségen belüli tisztségviselőket saját tagjai közül az elnökség választja.
VIII/3. Az elnökség feladatait ingyenesen végzi.
VIII/4. A Szövetség általános képviseletét az elnök, az alelnökök és a pénztáros látják el. A
főtitkár mint a Szövetség munkavállalója csak az elnökség által adott eseti
meghatalmazások alapján jogosult eljárni a Szövetség képviseletében, az Mt. és a Ptk.
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. Az aláírási jogokat ketten együttesen
gyakorolják a felsoroltak közül.
VIII/5. Az elnökségi tagokat a közgyűlés 2 év időtartamra választja meg. Az elnökség tagjai
újra választhatók.
VIII/6. Az elnökségi tagok maguk, vagy az általuk képviselt társaságok által kötelesek a
IV/l./a., IV/1./b. pontban írt tagsági követelményeknek megfelelni.
VIII/7. A IV/1./b. pontban megjelölt tagok, ill. a hozzájuk franchise, területi képviseleti
szerződéssel kötődő tagok az elnökségben 3 taggal képviseltethetik magukat.
VIII/8. Az elnökség testületként működik az elnök irányításával. Üléseit az elnök hívja össze
igazolható módon az igényekhez igazodóan.
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VIII/9. Az elnökség akkor határozatképes, ha az elnökségi tagok közül legalább 3 tag jelen
van.
VIII/10. Az elnökség üléseit az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt alelnök
vezeti le.
VIII/11. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a
döntést meg kell ismételni. Amennyiben az ismételt döntéshozatal során is
szavazategyenlőség áll fenn, úgy az érintett határozatot elvetettnek kell tekinteni.
VIII/12. Az elnökség határozatait jegyzőkönyvben kell rögzíteni, a jegyzőkönyvet az
elnökség tagjai aláírásukkal hitelesítik.
VIII/13. A Szövetség elnökének részletes feladatait és hatáskörét az alapszabály határozza
meg.
VIII/14. Az elnökség hatáskörébe tartozik döntés a tagfelvétel iránti kérelemről és a tagsági
viszony megszüntetéséről.
Az elnök az ügyintéző szervezet vezetője, irányítja a Szövetség ügyvezetését és
gyakorolja a szervezet dolgozói felett a munkáltatói jogokat.
VIII/15. [Határozathozatal]
(1) A tagok a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat.
(2) 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.
(3) A tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál
figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. Ha a Ptk. egyszerű vagy azt
meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű
szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha e
törvény egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől eltérő
rendelkezése semmis.

IX.
Felügyelő bizottság
IX/1. A felügyelő bizottság a Szövetség ellenőrző szerve. Ellenőrzi a Szövetség szerveinek
jogszabályszerű és alapszabályszerű működését.
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IX/2. A felügyelő bizottság 3 tagból áll. Tagjait a közgyűlés 3 évi időtartamra választja.
A felügyelő bizottság tagjai újra választhatók.
IX/3. A felügyelő bizottság a feltárt szabálytalanságokat, vagy visszaéléseket azonnal
köteles a Szövetség elnökségével közölni.
IX/4. A felügyelő bizottság működését belső működési szabályzata határozza meg.
IX/5. A felügyelő bizottság ülésein minden elnökségi tag jogosult megjelenni.
IX/6. A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága (A Ptk. 3:26. §-a szerint)
A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság
létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek
megóvása céljából ellenőrizze.
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy
akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt
venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük
során nem utasíthatóak.
Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó
szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az
elfogadással jön létre.
A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó
nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

X.
Szakmai tagozatok
X/1.

A Szövetség tagjai a Szövetségen belül sajátos érdekeik képviseletére szakmai
tagozatokat hozhatnak létre.

X/2.

A szakmai tagozatok működési rendjüket maguk állapítják meg.

X/3. A szakmai tagozatok eseti jellegűek, az adott feladathoz igazodó tevékenységgel (így pl.
a jogszabályok és hatósági előírások megváltozása miatt szükségessé váló működési
kérdések véleményezése). Az egyes szakmai tagozatok feladatát az Elnökség határozza
meg esetileg..
X/4.

A szakmai tagozatok állásfoglalást, véleményt adnak, részt vesznek a döntések
előkészítésében, szakmai kutatást és egyéb háttérmunkát végeznek, megvitatják az
érintett témát.
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XI.
Főtitkár és az adminisztrátor
XI/1.

Az elnökség feladatai teljesítése érdekében főtitkárt és adminisztrátort nevezhet ki. A
főtitkár és az adminisztrátor munkaviszonyával kapcsolatos kérdésekben az elnökség
a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával dönt.

XI/2.

A főtitkár és az adminisztrátor tevékenységének irányítását az elnök végzi, a
munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

XI/3.

A főtitkár tartja folyamatosan a kapcsolatot a tagság és az elnökség, valamint a többi
hazai és nemzetközi társszervezet között. A főtitkár az adminisztrátor segítségével
ellátja a nyilvántartási, adminisztrációs és szervezési feladatokat.

XI/4.

Az adminisztrátor a főtitkár tevékenységét segíti, egyebek mellett előkészíti a
pénzügyi tranzakciókat, rendezvények szervezésében működik közre.

XI/5.

A főtitkár és az adminisztrátor nem vezető tisztségviselő. A főtitkár a Szövetség
munkavállalójaként kizárólag egyedi feladatra szóló eseti meghatalmazást és
felhatalmazást kaphat a Szövetség képviseletében történő eljárásra.

XII.
A Szövetség gazdálkodása
XII/1. A Szövetség kiadásait tagdíjakból és egyéb felajánlásokból, ill. hozzájárulásokból
fedezi.
XII/2. A tagdíjakat negyedévente, előre köteles a tag megfizetni készpénzben vagy banki
átutalással.
XII/3. A tagdíjak mértékét minden évben a közgyűlés határozza meg előre, a következő évre
vonatkozó költségvetés elfogadásával egyidejűleg.
XII/4. A Szövetség vagyonát a pénztáros kezeli. Tevékenysége során jó kereskedőhöz illő
gondossággal köteles eljárni.
XII/5. A Szövetség vagyona a Szövetség céljainak elérésére szolgáló költségek fedezésére
szolgál.
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XII/6. Az elnökség köteles évente a gazdálkodásról beszámolót készíteni és azt a közgyűlés
elé terjeszteni.

XIII.
A Szövetség megszüntetése
XIII/1. A jogi személy jogutód nélküli megszűnése:
A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) 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.
A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a
jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok gyakorlóit illeti meg
olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi személy javára vagyoni
hozzájárulást teljesítettek.
A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való
részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített
tartozásaiért.
XIII/2. Az egyesület megszűnésére vonatkozó rendelkezések:
A jogutód nélküli megszűnés okai: 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.
Rendelkezés a fennmaradó vagyonról: Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a
hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban
meghatározott, az egyesület 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. 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.

XIV.
Vegyes rendelkezések
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A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezései az irányadók.
A jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - alapszabályt a Magyar Ital- és
Áruautomata Szövetség 2016. április 12. napján tartott ülésén határozatával elfogadta.
Záradék:
Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokiratmódosítások alapján hatályos tartalmának.
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