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április 18.-án kelt 10. számt, a2007. november 15-an kelt 1í. számú, a 2008. május
15-én kelt 12. szémía2)a9. május 07-én kelt 13. számű és a 2011. május l2-énkelt
14. szátmű és a2013. április 25-én kelt 15. számu, a20l5. május 2l-énkelt 16. szétanű,
a2015. november 11-énkelt l7. száműésa2016. április 12.1apjánkelt 18. számúés
a 2019. mdjus 06- napjón kelt 19. szdmú
alapszabály módosítás okkal e gys é ges szerkezetb e foglalt

ALAP SZABALYA

ALAPSZABALYA
I.
jellege,
A Szövetség
neve, székhelye,
működési területeo üzleti éve

IlI. A Szövetség

a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény, valanint az
jogról,
egyesülési
a köáasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásráról szőlő 2011, évi CLXXV. törvény a\apjan működő érdekképviseleti
Szerv.

ffi]

,§zdvetség

ff,r.,

a@,
A Szövetség működési

Il4.

CI

területe:

Magyarország.

Il5.

A Szövetség tevékenységéta jelen alapszabály elfogadásával kezdi

Il6.

A Szövetség tizleti

Il7.

A

V8.

A szervezet formája: egyesület.

éve a naptari

meg.

éwel azonos.

szervezet típusa: egyesület.

II.

A Szövetség célja
W1.

c.

l-

hatóságok előtt,
forumot biztosítson a tagok tevékenységeinek megismerésére.

is

olyan kezelőszemélyzet nélkiil
mtiködni képes berendezés, ami
termékértékesítésvagy szolgáltaásnyújtas pénzbeli ellenértékénekhelyben történő megtérítésére
szolgál

automataberendezés:

,)

IIl2. A Szövetség célja
a. a környezetbaáítechnológiak hasznáiatának szorgalmazása,ismertetése,
b. a fogyasztók védelme érdekébena minőségvédelmi előírások tagság által valő
betartásanak

fi

gyelemmel kísérése.

IfI.

A §zövetség tevékenységiköre

ilVl. A

Szövetség tevékenységi köre
2008. alapján:

TEÁOR9411'08
TEÁOR

a

900212007.

(SK 3,) KSH közlemény

-

TEÁOR

YáIlalkazői,munkaadóiérdekképviselet.

8299'08

Máshova nem sorolt, egyéb kiegészítő üzleti
szolgéitatás.

TEÁOR

8559'08

Máshova nem sorolt, egyéb oktatás.

TEÁOR

5811'08

Könyvkiadás.

TEÁOR

5819'08

Egyéb kiadói tevékenység.

III|2. A Szövetség tevékenysége nem sértheti a tagok gazdasági, szervezetí önállóságát.

A

tagok adatainak kezelésénél,nyilvántartásánáI és nyilvánosságra hozaálé:nál köteles
betartani a szolgáIati titoktaításra vonatkoző jogs:zabályi és egyéb rendelkezéseket,
Egyedi ügyekben a tagok érdekeit más szervnél kópviselheíi, ajánlásokat adhat ki.

III/3, A Szövetség nem tarthat fenn saját tulajdonr1 a tagok tevékenységi körébe txtaző
tizletet vagy iizemet. A tagjai részéretörténő tanácsadás nemtanlozik a feladatai közé.

IV.
A Szövetség tagsága

IV.

1.

A szövetség tagia lehet:

a.
b.

jogi

személyiséggel rendelkező és nem rendelkező
személyegyesülés, gazdáikodó szervezet, amely kezelőként üzletszenien

minden olyan

qi*rtbmarabere ndezésehe t iszemeltet,

v€y

bérbe ad,

minden olyan termelő, forgalmazó, generálimportőr, termék-előállító, amelyek
áruváLasztéka, vagy szolgáltatása fontos szolgálatéban áII az a. poriban írt
tagok vállalkozási tevékenységének, ba az alábbi együttes feltéteknek
megfelel:
- értékesítéséneknettó árbevétele az 5.000.000.-Ft-ot eléri,
- beiépésinyilatkozatának leadásával egyidejűleg mellékeli az
eilőző évi mérlegét,aktuális cégkivonatát, a cég képviseletére
jogosult személynek, közjegyző által tanúsítottaláírás miríáját,
-3-

-

egy írásos bemutatkozó anyagot a tevékenységéről,valamint
elfogadja a szövetség Alapszabályát és Etikai kódexét.
nyilatkozik arról, hogy felsztímolási, vagy csődeljárás nem
folyik ellene,
csatolja két szövetségitag írásos nytlatkozaát.

Amennyiben a IV.1, a. és b. pontjában meghatítrozott tag külíöldi - mely tény a székhely
Magyarországon kíyüli áIlarnban való léténalapul - , abban az esetben a fenti együttes
feltételek igazolásanak kötelezettsége alól a tag mentesül, helyettiik aá köteles igazolni, hogy
a székhelye szerinti állam nemzeti ital-, és áruautomata szövetségének vagy azEurőpai ltal-,
és Aruautomata Szövetségnek (EVA) tagJa, va]amint köteles mellékelni ogy, a cóg
tevékenységétbemutató írásos anyagot és nyilatkoznia kell, hogy elfogadja a Szövetség
AlapszabáIyát és Etikai Kódexét.

A tiszteletbeli

IV.

és a pártoló ágtermészetes személy lehet.

1/a. Szövetségi tagsági viszony keletkezhet:
tiszteletbeli cím adom ány oÁsáv aI

-

Ile.a) A tisáeletbeli tagságról

a közgyűlés dönt.

l/ab) A

tiszteletbeli tagság adományozásána a jelölt egyetértésévela közgytílés
jogosult. Tisáeletbeli tagok lehetnek azok a természetes személyek, akik

tevékenységíikkelérdemeket szereztek a Szövetség célkitűzései
megvalósulásában. A tiszteletbeii tagok tagságéú.oklevél tanúsítj a.

IV.

1/b.

Külső támogatók (pártoló tagok):

1ba) A

Szövetség lehetőséget biáosít minden jogi személy részére,hogy külső
támogatóként segítse a Szövetség tevékenységét.

lbb)

Külső támogató lehet a IV/1. és IV/2. pontbanrögzített feltételeknek eleget
jogi személy.

tevő

lbc)

Kiilső támogató viszony létesítése:
- Minden olyan ráutalő magatartás, amely egyértelműen jelzi a
Szövetségnek, hogy segíti a Szövetség tevékenységétvalamely
területen.

-

A külső ámogatő viszony iétesítésóvelés megszűnésével kapcsolatos
minden döntés az elnökség hatáskörébe tartozik.

-A kiilső támogató viszony az éríntettfel is megsziintetheti, amennyiben
jelzi ez iranl,rl szándékát.

IV.

1/c.

A

S

A szövetség tagjának kötelezettsége:

zövetsé g Verseny s zabáiy zaténak elfo gadása.

IYlz. Az L/b.

bekezdésben foglalt tulajdonságok kizárjak

tagságot.

IV13. Tagsági viszony

létesítése:
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az

I.|a. bekezdés szerinti

A Szövetségtagalehet az

a természetes-, vagy

jogi személy, aki

kérelmében nyílatkozatot tett arra vonatkozőart, hogy a Szövetség létesítő okiratát ismeri
és a Szövetség alapszabáIyat, céljait, szellemiségét,értékrendjétés kialakult szokásait
magára nézle kötelezőnek fogadja el, továbbá aláírasával nyilatkozík a Szövetség
V ersenys zab áIy zatátak e lfo gadasaró 1.

A

tag felvételévelés kizarásával kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség
A tag felvételénekkérdéséb?naz Elnökség a tag kérelme alapján,
egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem

hatráskörébe tartozík.

Elnökség által történő elfogadasával jön létre.

A tagfelvótelt megtagadó döntést az éinteítmegfellebbezheti. A tagfelvételt megtagadó
határozatot a kizárt tag részérea határozat meghozaálatőI számított 14 (tizennégy)
napon beliil igazolható módon meg kell kiildeni azzal a figyelmeáetéssel, hogy az
érintett az elnökség batérozaával szemben annak kézhezvételétőIszétmított30
(harminc) napon belül a Szövetség közgyűlésétól kérhet jogorvoslatot. A fellebbezést az
Elnökséghez kell benyujtani ahatátozatkézhentételét követő 30 (harminc) napon belül.
A fellebbezésről a soron következő Közgyűlés dönt.

IY14. A tagsági viszonv megszűnik:

a.
b.
c.
d.

f.

N/5.

kilépéssel
kizarással

a tag ha7áiával vagy j ogutód nólkiili megszűnésével

kritériumok megszűnésével
tiszteletbeli cím vissz av onásáv al
tiszteletbeli címról való lemondásról.
a tagsági feltételi

Kilépés:A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez íntézett írásbeli

nyilatkozattal bármikor, indokolás nélktil megsziintetheti. A felmondás a Szövetséggel
való közléssel, vagyis az errőI szóló nyilatkozatnak a Szövetség képviselője általi
kéiltezvételévelhatalyosul. A tagsági jogviszony megszűnésekor a tartozásokat és a
követeléseket el kell számolni.

IV16. Ha

a tag 30 napon belül nem teljesíti az alapszabáIyban foglalt kötelezettségeit, vagy
működése a Szövetség céIjával ellentétes, az elnökség előzetes feiszólítás után 8
nappal a tagsági viszonyt kizrárassal megsziirrtetheti. A h,lzarási eljárás során atagnak
biáosítani kell a védekezéslehetősógét, valamint őt személyesen is meg kell hallgatni.

IV/7. A tisáeletbeli cím visszavonásáról a közgyúlés dönt. A tisáeletbeli tagság lemondással
is megszíinhet. A ktzart tisáeletbeli tag a kizárástőI számított hiárom éven belül a
Szövetséggel nem létesíthettagsági viszonyt"
IV/8. A pártoló és a tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet
r észt és v ezető ti sztsé gvi selővé nem v élaszthatő .
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V.

A tagokjogai

Yll.

és kötelezettségei

A tagok szeméiyesen, ill. képviselőik útján jogosultak a Szövetség munkájában részt
venni. Jogosultak a Szövetség tisztsógviselőinek (einöksógi, felügyelóbizottsági
tagoknak) megváIasztására és ezen tisztségekre maguk is választhatók.

A két váIasztás

között megtiresedett hell,re a soron következő taggyűlésen
pótválasáással megválasztott tisáségviselő megbízatása a már korábban
me

gválasztott tisztségviselők me gbízatásának Lq

ár

atűg tart.

A tagokat szavazáskor egy szavazat illeti meg.

ílll,a) - Felag,,elő bizottsági

tagnak csak a szövetség tagjai vag,, azok képviselői (tarvényes

kepvis előí vagy munkavállalói) vál aszthatóak.

A szövetsóg eg,l tagja részérőlcsak egl fő (a tag vűg)

űnno.k képviselője) tdlthet be
tisztségviselői tisztséget (elnölrségi vagl felaglelőbizottsági tagságot).

Y12. A

tagok jogait közgyűlésen a képviselettikre jogosult személy gyakorolhatja. A tag
részvételijogát egy közgyűlésre szóló meghatalmazással más képviselő útján is
gyakorolhatja. Érvénltelena képviseleti jognak a IYlI.|a. pontjában írt tagok
tekintetében a IV/l,/b. pontban írt tagokra törlénő átnlháaása. Egy meghatalmazott
csak egy céget képviselhet.

Vl3.

Minden tag igénybe veheti

a

Szövetség céljanak keretén belül

a

Szövetség

berendezés eit és szol g áLtatásait.
Y

14,

Minden tag jogosult használni a Szövetség megkülönböztetőjelzéseit.

Yls.

Jogosultak

Y/6.

Minden tag köteles a Szövetséget feladatai ellátása során aktívan támogatni és az

a

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

aIapszabáIy rendelkezé seit betartani.

Y11.

(1) A tiszteletbeli tag, tanácskozási és javaslattételi joggal bt, szavazati joggal nem
rendelkezik, szövetségi tisztségre nem váiasáható.
(2) Atiszteletbeli tag köteles az AIapszabály rendelkezéseit megtartani.

V/8.

(1)

A

külső támogatók személyesen, ill. képviselőik útján jogosultak a Szövetség

munkáj ában részt venni.

(2)
külső támogató jogosult felajánlásokat, illetve hozzqítrulásokat tenni, ami a
^
szövetség
általános vagy egyes előre meghatározott tevékenységéhezkapcsolódik.
Ennek mértékétaz elnökség hatátozzameg,
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(3)

A

külső támogatőt a Yl8lI. és Yl8l2. pontban foglaltakon felül egyéb jog

kötelezettsóg nem terheli.

és

vI.
A Szövetség szervei

YI/l. A

Szövetség szervei:

a.
b.
c.
d.
e.

közg$ilés

elnökség
felügyelő bizottság
szakmai tagozatok
főtitkár

vII.
Közgyűlés
VII/I. Aközgyíalés

az egyesület döntéshoző szewe.

YII|2. A közgyulést évente egy alkalommal legalább 4 hetes haüíridővel az elnökséghívja
össze igazolható módon.

A meghívóbanaközgyűlés napirendi pontjait közölni kell.
VII/3. Az éves rendes közgyűlésen kívül rendkívüli közgyűlésre akkor kerül sor, ha

a bíróság
összehívja, ha az elnökség megítéléseszerint ezt a Szövetség célja megköveteli, vagy
a felügyelő bizottság indítvanyozza, vagy a tagok egynegyede kérelmezi ttásbarl, az
elnökségtől, a kívánt napirendi pontok megjelölésével.

Az

űgyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a sziikséges intézkedések
megtétele céljából, ha
a) az egyesiilet vagyona az e§edékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékessógkor
te§esíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elórése veszélybe kenilt.
A fentiek alapjan összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megsztintetése érdekében intézkedésttenni vagy az egyesület
megsztintetéséről dönteni.

YIIi4. A közgyulés hatáskörébe tartozik:

a.
b.
c.
d.

alapszabály megállapítása,
elnökség általfelállííott éves költségvetésjóváhagyása,
elnökség ós a felügyelő bizottság megvalasáása és visszahívása,
szakmai tagozatok létrehozása,
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e.
f.
g.
h.

az elnökség, a felügyelő bizottság ós a szakmaitagozatok éves beszámolójának
elfogadása,
a Szövetség más tarsadalmi szervezettel való egyesülésének és feloszlásának
kimondása,
atagsági viszony létesítéseiránt kérelmet benyújtott jelentkező felvétele elleni
tiltakozás, kifogás esetén döntés a tag felvétele vagy tagsági viszonyának
elutasítása árgyában,

minden olyan ügy, amelyet a jogszabaly a közgyűés haáskörébe utal,
amelyet akőzgyűlés saját hatáskörébe von.

i11.

WI/5. A közgytilést az elnök akadalyoúatásakor az alelnök, i11, általa kijelölt más elnökségi
Ág vezeti. Ha a közgyűlésen elnökségi tag nem jelent meg, akkor a közgyúlés
váIasrtjameg a levezető elnököt.

VIIi6. A döntéshoző szerv ülése akkor hatánazatképes, ha azon a leadható szavazatok több
mint felét képviselő szavazásta jogosult résá vesz. A hatérozatképességetminden
határ o zathozatalnáI vizs gálni kell.

YII|7. A közgyuléshatérazatait a megjelent tagok egyszerű szótöbbségével, szóban és nyílt
szavazás űtján hozza. Ha a ágak egynegyede titkos szavazást kér, úgy ennek
megfelelően kell eljárni.

A Szövetség megszírnéséhez,i11. alapszabalyanak módosításához

3/4-es szótöbbséggel

meghozott hatánozatra van sziikség.

VII/8.

A

közgyulésről jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyvnek tarlalmaznia kell a
közgytílés helyét, idejét, napirendi pontjait, a jelenlévők személyét, napirendi pontok
me gvitatás éúés a me gho zott határ ozatokaí.

A

jegyzőkönyvet

a

közgyűlés elnöke,

megválasztott hitelesítő személy írJa aIá.

Y

II l 9

. [Hatfu o zatho

a

jegyzőkönyvvezető,

valamint két

zatal]

A tagok a döntéshoző szew ülésénszavazássalhozzák meg határozatukat.
A hatísozat me ghozataIakor nem szav azhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel ahatározat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a hatfuozat alapjánpert kell indítani;
d) akinek olyan hozzéúartozója érdekelt a döntésben, aki a

jogi személynek nem tagja

vagy alapítója;
ati u dOrriérb"n érdekelt más szervezetteltöbbségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áIl1' vagy
f) aki egyébkéntszemélyesen érdekelt a döntésben.
A tagok vagy az alapítók határozatukat a hatérozatképességmegállapításánál
figyelembe vett szavazatok többsógével hozzák meg. Ha a Ptk. egyszení vagy azt
meghaladó szótöbbséget ír elő ahatározatmeghozataIához, a létesítőokirat egyszení
szótöbb sé gnél alac sony abiu hatfu ozatho zaáli ar ányt el ő író rendelkezése semmi s. Ha e
törvény egyhangúságot ír elő a hatarozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől eltérő
rendelkezése semmis.
e)
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VIV10.

Az egyesület alapszabáIyanak módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az egyesület céljanak módosításráhaz és az egyesület megszűnéséről szóló közgytilési
döntéshez a szavazatt joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
hatéro zata sziiksé g e s.
VIII.

Az elnökség
VIIVI. Az elnökség a Szövetség üglvezető, ügyintéző és képviseleti szerve. Az elnökség
tagjai az egyesület vezetó tisztségviselői. Az elnökség minden olyan ügyben
intézkedhet, amely nem tartozik a Szövetsóg közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe.

Az elnökség feladatai elsősorban:

a.
b.
c.
d.

aközgyű|ésekés azoktapkendjénekelőkészítése,
közgyűlés összehívása.
közgyulésihatározatokvégrehajtása,
minden tizleti év költségvetési tervének előkészítése,éves beszámolók
elkészítése,könyvelés elvégeáetése,
a szövetségi tevékenység iranyelveinek kidolgozása,

e.
f.
g.

munkaszerződések kötése és felmondása,

haátozathozatal tagok felvételével, törlésével és h.tárxáva|

kapcsolatban.
minden olyan egyéb ügy, amely nem tartozik a közgyulés kizárólagos

h.

hatáskörébe.

YIII|Z. Az elnökség 5 tagból á1l.Tagsai:
a. elnök,
b. 3 alelnök,
c. pénááros.

Az elnökségen beliili tisáségviselőket

saját tagiai

közül az elnöksóg válasrtja.

VIII/3. Az elnökség feladatait ingyenesen végzi.

YIII!4.A Szövetsé g általénos képviseletétaz elnök, az alelnökök és a pénáaros látják el, A
főtitk,ír mint a Szövetség munkavállalója csak az elnökség által adott eseti
meghatalmazások alapjánjogosult eljárni a Szövetség képviseletében, az Mt.'és a Ptk.
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. Az aláírási jogokat ketten együttesen
gyakoroljak a felsoroltak közül.

Wil/s. Az elndtuégt tagakat a k)zaúlés2 éves, a megválasztas naplari evét kjvető rnasodik
naptari év május 2I. napjáig tartó latarozott időtartamra választja rneg. Az elnölcség
ra§ at :$ir* r_űq§ztít§íők
VIIV6.

Az

elnökségi tagok maguk, yagy az általuk képviselt társaságok által kötelesek a
IY ll.l a., IV l I b. pontban írt tagsági követelményeknek me gfelelni.
.
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YIII17.

A rv/l./b.

pontban meg|elölt tagok, 1II. a hozzájuk franchise, területi képviseleti
szerződéssel kötődő tagok az elnökségben 3 taggal képviseltethetik magukat,

VIIV8. Az elnökség testületként működik az elnök iránfltasával. Üléseit az elnök hívja össze
igazolható módon az igényekh ez ígazodőan.

VIIV9. Az elnökség akkor haténozatképes, ha az elnökségi tagok közül legalább 3 tag jelen
van.

VIü10. Az elnökség üléseit az elnök akadáIyoztatása esetén az elnök által kijelölt

aleln<lk

vezetiIe.

VIII/I 1. Az elnökséghatározatut

egyszeni szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a
döntést meg kell ismételni. Amennyiben az ismételt döntéshozatal során is
szavazategyenlőség áll fenn, űgy az órintett hatérozatot elvetettnek kell tekinteni.

VIIIIL}.

Az

elnökség határozatát jegyzőkönyvben kell rögzíteni,

elnökség tagjai aláírásukkal hitelesítik.

a

jegyzőkönyvet

az

VIIVl3. A Szövetség elnökének rószletes feladatait és hatáskörét az a|apszabály hatérozza
meg,

VIIVl4. Az elnökség hatáskörébe tartozik döntés a tagfelvétel irránti kérelemről és a tagsági
viszony

Az

me

gsziintetéséról.

elnök az űgyintéző szewezet vezetője, iiarryítla a Szövetség ügyvezetését és

gyakorolja a szervezet dolgozói felett a munkáltatói jogokat.

VIú i 5. [Hatiározatho zatal]

(1) A tagok a döntéshoző szew ülésénszavazássalhozzékmeg hatrározatukat.
(2) Ahatírozat meghozatalakar nem szavazhat az,
a) al<tt a hatérozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel ahatározat szerint szerződéstkell kötni;
c) aki ellen a haténozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagia
vagy alapttőja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áIl; vagy
f) aki egyébkéntszemélyesen érdekelt a döntésben
(3) A tagok vagy az alapítók határozatukat a batározatképesség megállapításánál
figyelembe vetr szavazatok többségével hozzák meg. Ha a Ptk. egyszerű vagy azt
meghaladó szótöbbséget ír eiő ahatárazat meghozatalához, a létesítőokirat egyszerű
szótöbbségnél alacsonyabb határazathozaáli arányt előíró rendelkezése semmis. Ha e
törvény egyhangúságot ír elő ahatarozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől eitérő
rendelkezése semmis.
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Ix.
Felügyelő bizottság

Dí1. A felügyelő
jo

|XJz.

bizottság a Szövetség el\enőrző szerve. Ellenőrzi a Szövetség szerveinek
gszabályszerű és alapszabályszerű működését.

felüglető bízottsdg 3 tagból átt. Tagjait a ta)agútés3 évi, a megválasztás napíári
évétkl;vatő harmadik ngptári év május 2t, napjáig tartó hatdrozott időtartamra

A

váIw?tj*,

A felügyelö bizottság

tagsai újra választhatók.

IX/3. A felügyelő bizottság a

feltrárt szabáI7talartságokat, vagy visszaéléseket azonnal
köteles a Szövetség elnökségével közölni.

IXl4. A

felügyelő bizottság működését belső működési szabályzatahatinozzameg.

Dí5. A felügyelőbizottságülésein

minden elnökségi tag jogosult megjelenni.

Dí6. A felügyelőbízottság létrehozasa és tagsága (A Ptk. 3:26. §-a szerint)
A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban harom tagból áIIő felügyelőbizottság

Iéttehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az igyvezetést a jogi személy érdekeinek
megóvása célj ából e|Ietőrizze.
A felügyelőbizottság tagsa az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességéta
tevékenysége ellátásáltoz sziikséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
taga, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkoző Vjzárő ok á1l fenn, továbbá aki
vagy akinek ahozzátaftozőja a jogi személy vezető tisáségviselőj e.
A felügyelóbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkajaban személyesen kötelesek részt
venni. A felügyelőbízottság tagjai a jogi személy ügywezetésétől fiiggetlenek, tevékenységük
sortín nem utasíthatóak.
Az első felügyelőbizoítság tag|ait a létesítő okiratban kell kijelölni, eú. követően a döntéshozó
szew váIasztja a felügyelőbízottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogvíszony az
elfogadással jön létre.
A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére avezető tisztségviselői megbizatás megszúnésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazlú, azza7, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó
nyilatkozatáta jogiszemélyvezetőtisztségvise|őjéhezintézi.

x.
Szakmai tagozatok

Xn. A

Szövetség tagu a Szövetségen beltil sajátos érdekeik képviseletéreszakmai
tago zatokat ho áatnak létre.

X/2. A szakmai tagozatokműködési

rendjüket maguk állapítják meg.

)í3 . A szakmai tagozatok eseti j ellegűek, az adott feladath oz igazodő tevékenységgel (így pl.
a jogszabáIyok és hatósági előírások megváItozása miatt szíikségesséválő múködési
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kérdésekvéleményezése).Az egyes szakmai tagozatok feladatéi, az Etnökség
hatfu ozza me g esetile

g.

.

XJ4. A

szakmai ágozatok állásfoglalást, véleményt adnak, résá vesznek a döntések
előkészítésében,szakmai kutaüíst és egyéb háttérmunkát végeznek, megvitatják az
érintett témat.

xI.
Főtitkár

XV1.

és az

adminisztrátor

és adminisztrátorLnevezhet ki. A
főtitkár és az adminisárátor munkaviszonyával kapcsolatos kérdésekben az elnökség
a j elenlévők egyszení szótöbbséggel meghoz ott határozaával dönt.

Az elnökség feladatai teljesítése fudekében főtitkáít

XVz. A

fotitkár és az adminisztrátor tevékenységénekirányitásat az elnök végzi, a

munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

XV3.

A főtitkár tartja folyamatosan a kapcsolatot a tagság és az elnökség, valamint a többi
hazai és nemzetközi társszervezet között- A főtitkaf az adminisztrátor segítségével
ellátja a nyilviántartási, adminiszhációs és szervezési feladatokat.

XIl4. Az

adminisztrátor a főtitkrir tevékenységétsegíti, egyebek mellett előkészíti a
pénzügyi t{anzakciókat, rendezvények szervezésébenműködik közre.

XV5. A

főtitkár és az adminisárátor nem vezető tisáségviselő. A főtitkáí a Szövetség
munkavállalójaként kizarőlag egyedi feladatra szőIó eseti meghatalmazást és
felhataImazást kaphat a S zövetsé g képvi seletében történő elj arásra.

xII.
A

Szövet ség gazdálkodása

X[/1. A

Szövetség kiadásait tagdíjakból és egyéb felajánlásokból, i11. hozzé$ánúásokból
fedezi.

XII/2.

A

tagdíjakat negyedévente, előre köteles a tag megfizetni készpénzben vagy banki

átutalással.

XIV3. A tagdíjak mértékétminden évben a közgyrílé shatározzameg előre,
vonatkozó költsé gvetés elfo gadásával

XII14.

e

a következő

évre

gyidej űle g.

A

Szövetség vagyonát a pénztáros kezeli. Tevékenysége sorián
gondossággal köteles eljárni.
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jó kereskedőhöz illő

XU/5.

A

Szövetség vagyona a Szövetség céljainak eléréséreszolgálő költségek fedezésére
szolgáI.

XII/6. Az elnökség köteles évente a gazdálkodásról beszámolót készíteniés azt a közgyűlés
elé terjesáeni.

xIil.
A Szövetség megszüntetése
XIIV1. A jogi személv jogutód nélküli megszúnése:
A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha
a) hatátrozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatárazott feltétel bekövetkezéséhez kötött ós e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szefv megsziinteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak |ezárására irányuló
megfelelő eljarás lefolytatását követően abírőság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítéseután fennmaradt vagyona
a jogi személy tagait, tagság nélküli jogi személy esetén az aLapítőijogok gyakorlóit illeti
meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjiik a jogi személy javéna vagyoni
hozzájárulást telj esítettek.
A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagiai és alapffia a felosáott vagyonból való
részesedéstik mértékéigkötelesek helytállni a megszűrnt jogi személy ki nem elégített
tartozásaiért.
XIII/2. Az egyesület megszűnésérevonatkozó rendelkezések:

A jozutód nélkiili megszúnés okai: A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános

esetein túI az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította céIjat yagy a2 egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoúakmeg;vagy
b) az egyesület tagiainak száma hat hónapon kereszttil nem éri eI atíz főt.

Az

egyesület jogutód nélküli megszúnéseesetén a
hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabáIyban
meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósításara létrejött
köáasznú szervezetnek kell átadru. A nyilvantartó bíróság jogszabélyban meghatétrozoít
szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabáIy nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő
egyesület vagyonáról, vagy ha az a|apszabáIlhan megjelölt közhasznú szewezet a vagyont
nem fogadja el vagy azt nem szerczfteti meg. A ferrrrmaradó vagyon sorsáról a nyilvantartó
bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruhazás teljesítéséresziikség
esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezésijog az egyesület törlésével száll
át azi4jogosultra.

Rendelkezés a fennmaradó vagyonról:

-
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xIv.
Vegyes rendelkezések
A jelen alapszabályban nem szabályozotl kérdésektekintetében a Polgári Törvénykönywől

szóló 2013. évi V. töwény, valamint az egyesiilési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek műkcidéséről és üámogatísráról szóló 20Il. évi CL)Ory. törvény
rendelkezései az iranyadók.

|. jeten - raódtsí&íset*aí egységls szerfuzetbe faslak - alapszabályt a Magtar hat- és
Árwaatűmata §eüuetség 2ü19. wí§tls 06. rqpján tartott üíésénhataraz*avaX elfugadta. A
nóveg a módasított rehdelkezésefut dőIt betűuel és szüíke lrattérkiemeIéssel taríalmazza.
Zúrgdék:
Igazolom, lwg a létesítő okirat egtséges szerkezetbe íOglak szövege megfelel a létesítőokiratmódo sitasok alapj án hatáIps twtabnának

Budapest; 2019. május 06.

a

Bádi Gábor sk
vtIÁSz alelnöke

Lőrtncz Ltíszló sk.
a MIÁSZ elnöke

okirati tanúk

fu
1l

Mucska Péter sk.
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