A MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG
ALAPSZABÁLYA
1. A Szövetség jogállása
1.1.
A Magyar Ásványolaj Szövetség (továbbiakban: Szövetség) önálló szakmai és érdekképviseleti
szervezet.
Neve:
Magyar Ásványolaj Szövetség
angolul:
Hungarian Petroleum Association
németül:
Ungarischer Mineralöl Fachverband
franciául:
Association Hongroise du Pétrole
oroszul:
Vengerszkij Nyeftyjanoj Szojuz
1.2.

A Szövetség jogi személy.

1.3.

A Szövetség székhelye:

1037 Budapest, Montevideo utca 16.

1.4.

A Szövetség pecsétje:

Magyar Ásványolaj Szövetség, Budapest
2. A Szövetség célja

2.1.
A Szövetség alapvető célja, hogy képviselje, védje és elősegítse az ásványolajipar és kereskedelem
általános érdekeit és növelje társadalmi elismertségét.
a)
b)
c)
d)

Ennek érdekében:
óvja, védelmezi és elősegíti a vállalkozók közötti kapcsolatok etikus rendjét,
különböző tagozatok működésével elősegíti a hatékony szakmai munkát,
érdekegyeztető feladatokat lát el az ágazatot érintő szakmai kérdésekben,
részt vesz a szakma különböző ágazatai korszerű oktatásának megszervezésében.

2.2.
Egyeztesse és képviselje az ásványolajipar és kereskedelem specifikus szakmai és gazdasági
érdekeit.
2.3.

Segítse elő a szabad verseny feltételein alapuló vállalkozást és kereskedést.

2.4.

Szervezze és kezdeményezze a bel- és külföldi kapcsolatok minden irányú fejlesztését.
3. A Szövetség feladatai

3.1.
A Szövetség alapvetően a céljának megfelelő feladatokat látja el, az alábbiak szerint, a teljesség
igénye nélkül:
3.2.
Tagjai összehangolt véleménye alapján állást foglal szakmai, elvi és érdekvédelmi kérdésekben,
kapcsolatot tart az Országgyűlés illetékes bizottságaival, a minisztériumokkal, különböző
hatóságokkal, szervezetekkel és a szakszervezetekkel.
Szakmai információkkal és tanácsadással szolgáltatásokat nyújt a tagoknak és kívülállóknak.
Segíti a tagok külpiaci kapcsolatainak elmélyítését azzal, hogy segítséget nyújt kapcsolataik
fejlesztéséhez szakmai delegációk kiküldésével és fogadásával, valamint kapcsolatot tart a külföldi
szakszövetségekkel és a nemzetközi szövetségekben képviseli a szakterületén tevékenykedő
tagokat.
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4. A Szövetség érdekképviseleti és érdekegyeztetési tevékenysége
4.1.
A tagság véleményét összefoglalja és képviseli az őket érintő gazdasági és jogi kérdésekben, rögzítve
egyben az esetleges eltérő véleményeket is.
4.2.
Figyelemmel kíséri az iparágra irányadó és a szakmai vállalkozásokra vonatkozó jogszabályok
gyakorlati érvényesülését, és az illetékes gazdaságirányítási szerveknél kezdeményezi a szakmai
érdekek érvényesülését nehezítő szabályozók, intézkedések felülvizsgálatát és módosítását.
4.3.
Fellép az általánosan elfogadott piaci szabályoktól eltérő vállalkozói magatartással szemben.
Ennek érdekében szakmai etikai bizottságot hoz létre és működtet.
4.4.
Folyamatosan tájékoztatja a tagokat a távlati és rövid távú általános gazdaságfejlesztési célokról,
gazdaságpolitikai elgondolásokról és a fontosabb külpiaci változásokról.
5. A Szövetség tagsága
5.1.
A Szövetség tagja lehet minden olyan Magyarországon nyilvántartásba vett, és működéséhez
megfelelő nyilvántartásba vétellel/ engedéllyel rendelkező, a kőolaj iparágban tevékenykedő, intézet,
intézmény, egyesület, és természetes személy (a továbbiakban: személy), aki elfogadja a Szövetség
céljait, a Szövetség Alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja, a tagdíj határidőben történő
fizetését vállalja, és a következő tevékenységeket vagy azok valamelyikét folytatja:
A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere szerinti kőolaj kitermelési,
csővezetékes szállítási, raktározási, tárolási tevékenység, kőolaj feldolgozási tevékenység, valamint
üzem- és tüzelőanyag nagykereskedelme és gépjármű üzemanyag kiskereskedelme.
5.2.
A Szövetség tagja csak olyan, a fenti tevékenységek valamelyikét végző személy lehet, amelyik
a fenti tevékenységet vagy tevékenységeket nem alkalmi, hanem állandó jelleggel végzi. Gépjármű
üzemanyag kiskereskedelmi tevékenység végzése esetén a tagnak minimum 10 üzemanyagtöltő
állomást kell saját neve alatt üzemeltetnie.
5.3.
A felvételi kérelmekről az Elnökség dönt. Az Elnökség jogosult indoklás nélkül elutasítani a
felvételi kérelmet. Amennyiben az Elnökség elutasítja a kérelmet, úgy a pályázó jogosult kérelmével
a soron következő Közgyűléshez fordulni, mely esetben a Közgyűlés az Elnökség döntését
felülbírálhatja.
5.4.
A tagok belépése a Szövetségbe önkéntes alapon történik, az Elnökséghez intézett írásbeli
kérelemmel.
5.5.
A tagság a kérelemnek az Elnökség vagy a fenti 5.3. pontja szerint a Közgyűlés által történt
elfogadásával kezdődik.
5.6.
A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, ügyintéző szerve az Elnökség, ellenőrző
szerve a Felügyelőbizottság. A tagok a Szövetségen belül önkéntes társuláson alapuló alkalmi
szerveződéseket, tagozatokat és munkabizottságokat hozhatnak létre.
5.7.
A tagok a Magyar Ásványolaj Szövetség bankszámlájára éves tagdíjat fizetnek, a tárgyév május
31-éig. A tagdíj megállapítás elveit és mértékét a Közgyűlés az Elnökség javaslata alapján határozza
meg. A tagdíj összege: 3.000.000,-Ft.
5.8.

A Szövetség nyereségérdekelt tevékenységet üzletszerűen nem és csak kivételesen folytat.

5.9.

A tagság megszűnik:
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a) a tag kilépésével. A kilépést a tag bármikor írásban indokolás nélkül közölheti az Elnökséggel.
b) a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával, amely akkor következhet be, ha a tag nem
felel meg a tagságra vonatkozó, jelen Alapszabály 5.1 és 5.2 pontjában írt feltételeknek. Ebben az
esetben a Szövetség megfelelő, de legalább 15 napos határidő tűzésével írásban - a
következményekre történő figyelmeztetéssel együtt - felszólítja a tagot a feltételek teljesítésére.
Amennyiben a felszólításban megjelölt határidő eredménytelenül telik el, úgy a Szövetség harminc
(30) napos felmondási idővel felmondhatja a tagsági jogviszonyt. A felszólításról és a felmondásról
az Elnökség előterjesztésére a Szövetség Közgyűlése dönt.
c) a tag kizárásával, abban az esetben, ha a tag a Szövetség céljainak megvalósítását jelentősen
veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít, illetve jogszabályt, az Alapszabályt (ide
nem értve az 5.1 és 5.2 pontot) vagy közgyűlési határozatot súlyosan vagy ismételten sértő
magatartást tanúsít. Ebben az esetben a Közgyűlés – a Szövetség bármely tagjának vagy
szervének kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A kizárási eljárás
keretében a tisztességes eljárás szabályait figyelembe kell venni. Ennek keretében biztosítani kell,
hogy mindenki egyenlő és azonos esélyekkel vehessen részt az eljárásban. Biztosítani kell annak
lehetőségét, hogy mindkét fél részletesen kifejthesse jogi és ténybeli álláspontját, csatolhassa
bizonyítékait, megismerhesse a másik fél beadványát.
d) A tag kizárására irányuló kezdeményezést az Elnökséghez kell bejelenteni. A bejelentett
kezdeményezést az Elnök terjeszti a Közgyűlés elé a bejelentéstől számított tizenöt (15) napon
belül. A kizárásra irányuló eljárás megindítását a Közgyűlés határozattal rendeli el. Az eljárás alá
vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak bizonyítékait a közgyűlési
döntéstől számított tizenöt (15) napon belül írásban közölni kell. Az eljárás alá vont tag a kizárás
kezdeményezéséről szóló értesítés kézhezvételét követő tizenöt (15) napon belül a védekezését
és bizonyítékait írásban előadhatja. A kizárásról döntő Közgyűlést a kizárásra irányuló eljárásról
döntő Közgyűléstől számított legfeljebb hatvan (60) napon belül meg kell tartani. A kizárásról döntő
Közgyűlésen a tag szóban is előadhatja védekezését, azonban a közgyűlési döntés meghozatalát
nem akadályozza, ha a tag nem vesz részt a Közgyűlésen. A Közgyűlés megvizsgálja a tag
álláspontját és dönt a kizárásról vagy az eljárás megszüntetéséről. A tag kizárását kimondó
határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indoklásnak tartalmaznia kell a
kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást. A határozatot a taggal írásban közölni kell. A kizárásról rendelkező határozattal
szemben fellebbezésnek nincs helye, a kizárt tag a Fővárosi Törvényszéktől kérheti a közgyűlési
határozat felülvizsgálatát.
e) a tag jogutód nélküli megszűnésével/magánszemély tag halálával.
f) ha a Szövetség jogutód nélkül megszűnik.
5.10.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

A Szövetség tagjainak jogai
A Szövetség tagjának jogában áll személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján:
a Közgyűlésen részt venni,
megválasztás esetén a Szövetség testületeiben tisztséget viselni,
Közgyűlés és Elnökségi ülés összehívását kezdeményezni, illetve annak napirendjére javaslatot
tenni,
a Közgyűlést és az Elnökséget javaslatokkal és szakmai kezdeményezésekkel megkeresni,
az ülésekre előterjesztett javaslatok megvitatásában és a határozatok meghozatalában szavazati
joggal részt venni,
a tisztségviselők indokolt visszahívását kezdeményezni,
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g) a Szövetség szolgáltatásait és érdekvédelmét igénybe venni,
h) a szövetségi tagságát levélpapírján feltüntetni.
5.11.

A Szövetség tagjának kötelessége

A Szövetség célját támogatni és munkájában részt venni. A tag vállalja, hogy az egységes és átlátható
statisztikai felmérések érdekében a megbízható adatszolgáltatásban részt vesz.
A Szövetség Alapszabályát és a Szövetség határozatait betartani.
A Szövetség munkájához szükséges - üzleti titoktartást és versenyjogi rendelkezéseket nem sértő információkat rendelkezésre bocsátani.
A Szövetség által meghatározott etikai normákat betartani, a tagok érdekeit szem előtt tartva az
együttműködést erősíteni.
Az éves tagdíjat befizetni.
5.12.

Társult tag

5.12.1. Olyan, az 5.1 pontban felsorolt tevékenységek valamelyikét főtevékenységként folytató
személyeknek, akik a Szövetség tagjaivá nem akarnak válni, de annak valamilyen tevékenységében
(egy munkabizottságban) részt szeretnének venni, lehetőségük van társult taggá válásra.
5.12.2. Az ilyen minőségben jelentkezőknek nyilatkozniuk kell, hogy a Szövetség mely
munkabizottságának munkájában kívánnak részt venni (csak egy munkabizottság nevezhető meg),
és nyilatkozniuk kell, hogy a magyar költségvetéssel szemben korábban sem volt, és jelenleg sincs
semmi határidőn túli tartozásuk. A társult tagságra vonatkozó kérelmet írásban az Elnökséghez kell
benyújtani, amelyhez csatolni kell az illetékes munkabizottság egyetértő nyilatkozatát. Az Elnökség
elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezni lehet a Közgyűléshez.
5.12.3. A társult tagnak tagdíjként az éves rendes tagdíj 15 %-át kell befizetnie a kérelem elfogadását
követő 30 napon belül a Szövetség bankszámlájára való átutalással, valamint évenként a tárgyév
május 31-éig. A társult tag tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, azonban szavazati joga
nincs, az általa választott területen a munkabizottságban viszont konzultációs joga van; véleményét
ott kifejtheti, de a Szövetség az adott kérdésben elfogadhat a társult tag véleményétől eltérő
álláspontot. A társult tag Elnökségi taggá, vagy a Felügyelőbizottság tagjává nem választható.
5.12.4. A társult tag tevékenységét az Elnökséghez benyújtott kérelem elfogadása után kezdheti meg,
amennyiben befizette a rá érvényes tagdíjat. A társult tagság megszűnésének esetei megegyeznek a
rendes tagság megszűnésének eseteivel.
5.12.5. A társult tagságra vonatkozó részletes szabályokat a Szövetség Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.
6. A Szövetség Szervezete
A Szövetség szervei és tisztségviselői: Közgyűlés, Elnökség, Elnök, Tiszteletbeli Elnök,
Felügyelőbizottság
6.1.

A Közgyűlés

6.1.1. A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a Szövetség tagjainak összességéből áll. A
Közgyűlést évente legalább egyszer, illetve szükség esetén, vagy ha a tagok egyötöde külön kéri, a
Szövetség székhelyére vagy az Elnökség által meghatározott más helyre össze kell hívni. A Közgyűlés
ülés tartása nélkül, írásbeli döntéshozatallal is határozhat, amelyet az Elnökség a határozat
tervezetének a tagok részére elektronikus levélként vagy faxon történő megküldésével kezdeményez,
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amelyben meghatározza a szavazásra rendelkezésre álló határidőt is, amely nem lehet kevesebb,
mint a tervezet kézhezvételétől számított nyolc (8) nap. A szavazatot szintén írásban, elektronikus
levélben vagy faxon kell az Elnökség részére eljuttatni, amely csak „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom”
lehet. Az ülés nélkül hozott határozat akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek
az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességhez
szükséges lenne ülés tartása esetén. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, az Elnökségnek a
Közgyűlést össze kell hívnia. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három (3) napon
belül – vagy ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három (3) napon belül – az Elnökség megállapítja a szavazás
eredményét, és azt további három (3) napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a
szavazási határidő utolsó napja, vagy ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó
szavazat beérkezésének napja.
6.1.2. A tagoknak a Közgyűlésekre szóló meghívót és a napirendet a Közgyűlés előtt legalább 14
nappal írásban meg kell kapniuk. A meghívónak tartalmaznia kell a Szövetség nevét és székhelyét, a
Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését, a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a
megismételt Közgyűlés helyét és idejét, valamint az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban
olyan részletezettséggel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben
álláspontjukat kialakíthassák. A napirendhez csatolni kell a napirendi pontokhoz tartozó
előterjesztéseket is.
6.1.3. A Közgyűlés érvényes döntést csak olyan kérdésben hozhat, amely szerepel a napirendben.
Bármelyik tag jogosult azonban az általa megjelölt napirendi pont megtárgyalását kérni, ha a
Közgyűlés előtt legalább nyolc (8) nappal megküldi javaslatát az Elnökségnek, amelynek három (3)
napon belül döntenie kell a napirend kiegészítése tárgyában és döntését a Közgyűlés előtt legalább
három (3) nappal ismertetnie kell a tagokkal. Ebben az esetben a Közgyűlés köteles a javasolt
napirendi pont megtárgyalására. Amennyiben a napirend nem került az Elnökség által kiegészítésre,
vagy a tagokat a napirend kiegészítéséről nem értesítette az Elnökség a Közgyűlés előtt legalább
három (3) nappal, úgy a meghívóban nem szereplő napirendi pont a Közgyűlésen csak akkor
tárgyalható, ha a Közgyűlésen minden szavazásra jogosult tag jelen van és a napirend tárgyalását
egyhangúan megszavazzák.
6.1.4. A Szövetség Közgyűlésének határozathozatalában nem vehet részt az a tag, amelynek törvényes
képviselője vagy a Közgyűlésen eljáró képviselője, illetve ezek közeli hozzátartozója, élettársa (a
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. A fenti rendelkezést az Elnökség
határozathozatalára az Elnök, illetve az Elnökség egyéb tagja vonatkozásában megfelelően
alkalmazni kell.
6.1.5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

A Közgyűlés hatásköre kiterjed:
az alapszabály megállapítására és módosítására;
a Szövetség más szervezettel történő egyesülésének vagy szétválásának jóváhagyására;
a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására;
a Szövetség költségvetésének jóváhagyására;
az Elnökség éves beszámolójának megtárgyalására és elfogadására;
az Elnökség és az Elnök 3 éves időtartamra szóló megválasztására, titkos szavazással;
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g) a tagdíj alapja, mértéke és befizetése határidejének meghatározására;
h) az Elnökség vagy a tagság kétharmada által a Közgyűlés hatáskörébe javasolt kérdésekben való
döntésre;
i) a Szövetség megszüntetéséről vagy vagyonának felhasználásáról szóló határozat meghozatalára;
j) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztására, visszahívásuk és díjazásuk megállapítására;
k) azon döntések meghozatalára, amit törvény vagy jelen Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.
6.1.6. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha szavazásra jogosult tagjainak több mint a fele jelen van.
Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, úgy a határozatlanképtelenség miatt megismételt
Közgyűlést az eredeti Közgyűlés napjára, az eredeti Közgyűlés időpontját követő időpontra lehet
meghirdetni, amelyről a tagokat a közgyűlési meghívóban kell tájékoztatni. Az eredeti helyszínre és
változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes. A Közgyűlés határozatait - nyílt szavazással - egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve
a 6.1.7pontban rögzített eseteket. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
6.1.7. A 6.1.5. a) és g) pontokban írt határozatok meghozatalához háromnegyedes többségre van
szükség. Az Alapszabály módosítása esetén az Alapszabály 2. pontjában szabályozott, a Szövetség
céljának módosításához, a 6.1.5 i) pontban írt határozat meghozatalához, valamint a tag kizárásáról
a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
6.1.8. A Közgyűlést és a Rendkívüli Közgyűlést az Elnökség hívja össze, és azt az Elnök vagy
megbízásából az Alelnök vezeti le.
6.1.9. Rendkívüli Közgyűlés összehívásához a tagok legalább 1/5-ének összehívási javaslata
szükséges és a javaslat beérkezésétől számított 30 napon belül meg kell tartani a Közgyűlést.
6.1.10. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A szavazati jogot a tag meghatalmazott
képviselője gyakorolhatja. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
6.1.11. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyben a Közgyűlés helye, ideje, napirendje, a lényeges
hozzászólások tartalma, a szavazati arányok és a Közgyűlési határozatok szerepelnek. Bármely
rendkívüli eseményt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet az Elnök, valamint a
hitelesítésre felkért két tag írja alá. A jegyzőkönyv egy-egy másolati példányát a tagoknak a Közgyűlést
követő 15 napon belül a Főtitkár megküldi. A Szövetség Főtitkára köteles a Közgyűlés által meghozott
határozatokat a Határozatok Könyvébe bevezetni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a
határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.
6.2.
A Szövetség Elnöksége
6.2.1. A Szövetség elnöksége 4 tagból áll.
A Szövetség Elnöke, Elnökségének tagja csak a Szövetség szavazásra jogosult tagja lehet.
Amennyiben a megválasztott tag jogi személy, úgy a megválasztott tag már a választás előtt köteles
kijelölni a feladatot a nevében ellátó természetes személyt, aki a megválasztott tag vezető
tisztségviselője vagy munkavállalója lehet, és aki olyan nagykorú magyar állampolgár,
Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem
magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, valamint akivel
szemben a Ptk-ban meghatározott összeférhetetlenségi és kizáró okok egyike sem áll fenn.
Amennyiben az Elnökség tagja, mint jogi személy és a kijelölt természetes személy közötti jogviszony
megszűnik, akkor a tag köteles a kijelölt természetes személyt visszahívni és jogosult egy másik
természetes személyt jelölni a jogviszony megszűnését követő harminc (30) napon belül. Amennyiben
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a tag ezen időtartam alatt nem jelöl ki új természetes személyt a feladat ellátására, úgy új elnökségi
tag választást kell tartani.
6.2.2. A Szövetség Elnökségének tagjai:
a) a Közgyűlés által választott Elnök, valamint
b) a Közgyűlés által választott 3 fő elnökségi tag; akik a Szövetség Alelnökei.
c) A tagozati elnökök (amennyiben a tagozatok létrejönnek) állandó meghívottként részt vesznek az
Elnökség ülésén, valamint a Tiszteletbeli Elnök – amennyiben ilyet a Közgyűlés választott – állandó
meghívottként részt vehet az Elnökség ülésén.
6.2.3. A Szövetség Elnökségének feladatai:
a) irányítja a Szövetség tevékenységét két Közgyűlés között,
b) elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti a Szövetség éves költségvetését,
c) munkáltatói jogokat gyakorol a Főtitkár felett.
6.2.4. Az Elnökség megválasztása 3 évre szól. Az elnökségi tag megbízatása megszűnik a jelen
pontban megjelölt határidő lejártával, az elnökségi tag visszahívásával, lemondással, az elnökségi tag
jogutód nélküli megszűnésével, az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével vagy a 6.2.1. pontban írtak bekövetkezése esetén. Az új elnökségi tag
megválasztását célzó Közgyűlést az elnökségi tag megbízatása megszűnését követő legkésőbb
hatvanadik (60.) napra össze kell hívni. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már
hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.
6.2.5. A Szövetség elnökségi üléseit az Elnök írásban, az egyes napirendi pontok megjelölésével hívja
össze. A meghívót a tagoknak az ülést megelőző 15 naptári napon belül kell megküldeni. Az egyes
napirendi pontok megvitatásához az Elnökség tanácskozási joggal a tagok és az illetékes hatóságok
vagy más szervezetek képviselőit és szakértőit is meghívhatja. A tag jogosult az Elnökségi ülésen is
új napirendi pont tárgyalását javasolni, ehhez azonban az ülésen résztvevő többi tag egyhangú
hozzájárulása szükséges. Az ülésről a 6.1.11. pontban rögzített tartalommal azonos tartalmú
emlékeztetőt kell felvenni, melyet a Főtitkár és az Elnökség egy tagja ír alá.
6.2.6. A Szövetség Elnöksége szükség szerint, de legalább negyedévenként egy alkalommal ülést tart.
6.2.7. Az Elnökség minden tagjának egy szavazati joga van. Az Elnökség akkor határozatképes, ha
négy tagjából legalább három szavazati joggal rendelkező személyesen jelen van. A tagozati elnök/ök
és a Tiszteletbeli Elnök szavazati joggal nem rendelkeznek.
6.2.8. Az Elnökség határozatait többségi szavazattal hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök
szavazata dönt.
6.3.

A Szövetség Elnöke

6.3.1. Az Elnököt a Szövetség tagjai közül a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja 3 évi időtartamra.
Az Elnök a Szövetség vezető tisztségviselője, aki a Szövetség szervezetének képviseletére önállóan
jogosult. A Szövetség elnöke csak a Szövetség tagjának (a Ptk-ban meghatározott) vezető
tisztségviselője, vagy a Szövetség tagjának menedzsmentje által erre a tisztre javasolt személy lehet.
Az
Elnök
e
tisztségre
két
egymást
követő
ciklusra
újraválasztható.
A Közgyűlés az Elnököt bármikor visszahívhatja.
6.3.2. Az Elnök feladata az Elnökség munkájának irányítása.
6.3.3. Az Elnök feladatkörét a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíteni.
6.3.4. Az Alelnökök segítik az Elnök munkáját, és az Elnököt akadályoztatás esetén helyettesítik.
6.4.

A Szövetség Főtitkára
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6.4.1. A Szövetség Főtitkára a Szövetséggel munkaviszonyban áll. A Szövetség Főtitkárának azt a személyt
lehet pályázat alapján kiválasztani, aki független minden, a Szövetséghez tartozó tag ügyvezetésétől.
6.4.2. A Főtitkár személyéről az Elnökség dönt. A munkáltatói jogokat az Elnökség gyakorolja.
6.4.3. A Főtitkár feladatait a Közgyűlés és az Elnökség határozatai, illetve az Elnök iránymutatása
alapján végzi. A Főtitkár végzi a Szövetség adminisztrációs munkáját, vezeti a szükséges
nyilvántartásokat, gondoskodik a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzéséről, vezeti a
Szövetség leltárát, intézkedik a Szövetség Közgyűlése és Elnöksége határozatainak végrehajtásáról.
Részletes feladatait a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíteni.
6.5.

Tiszteletbeli Elnök

6.5.1. Tiszteletbeli Elnök lehet az az ismert, kellő szakmai tekintéllyel rendelkező természetes személy, aki
a Szövetség munkáját szakmai tudásával és közismertségével támogatni tudja.
6.5.2. Tiszteletbeli Elnök megválasztására az Elnökre vonatkozó szabályokat értelemszerűen
alkalmazni kell.
6.6.

Felügyelőbizottság

6.6.1. A Szövetségnél Felügyelőbizottság működik, amely három tagból áll. A tagokat a Közgyűlés 3 évre
választja meg. A Felügyelőbizottság tagjaira a 6.2.1. pontban foglaltak, a megbízatás megszűnésére
a 6.2.4. pontban foglaltak megfelelően alkalmazandók. Ugyanaz a tag nem adhat tagot egyszerre az
Elnökségbe és a Felügyelőbizottságba.
A Felügyelőbizottság tagjai:
1) Név: Dr. Bártfai Béla
Lakcím: 1021 Budapest, Labanc u. 15. III. em.
Megbízatás vége: 2017. december 9.
2) Név: Zsinkó Tibor
Lakcím: 2049 Diósd, Liget utca 9.
Megbízatás vége: 2017. december 9.
3) Név: Kiss Zoltán László
Lakcím: 1149 Budapest, Egressy út 82. fsz. 2.
Megbízatás vége: 2017. december 9.
6.6.2. A Felügyelőbizottság feladata, hogy a Szövetség érdekeinek megóvása céljából az Elnökséget
ellenőrizze.
6.6.3. A Felügyelőbizottság tagjai a Szövetség Elnökségétől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak. A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni.
6.6.4. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha
azon valamennyi tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelőbizottság
tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e
minőségében az Elnökség, vagy annak tagja nem utasíthatja.
6.6.5. A Felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ. A Felügyelőbizottság maga állapítja meg
működésének szabályait, az ügyrendjét a Közgyűlés hagyja jóvá.
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6.6.6. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre a 6.1.11 pont rendelkezései
irányadóak.
7. A Szövetség ügyintézése
A Szövetség feladatai ellátására saját ügyintéző szervezettel (Iroda, Titkárság) rendelkezik, amelynek
közvetlen irányítását a Főtitkár látja el. Az Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatát az Elnökség
hagyja jóvá.
8. A Szövetség képviselete
8.1.
A Szövetséget az Elnök önállóan vagy a két Alelnök együttesen képviseli. Azokban az ügyekben,
amelyekre az Elnökség vagy a Közgyűlés határozattal felhatalmazást ad, a Szövetség képviseletét a
Főtitkár is elláthatja. Amennyiben valamely gazdasági társaságban a Szövetség érdekeltséget szerez,
a gazdasági társaság közgyűlésén, vagy taggyűlésén a Szövetséget az Elnökség által
meghatalmazott személy képviseli.
8.2.
A fentieken túlmenően bármely fórumon a Szövetség képviselete az Elnökség által adott eseti
meghatalmazás alapján is történhet.
8.3.
A Szövetség az Elnökség útján saját nevében közvetlen kapcsolatot tart az illetékes
minisztériumokkal, hatóságokkal, országos hatáskörű szervekkel és egyéb szervezetekkel.
9. A Szövetség gazdálkodása
9.1.
A Szövetség kiadásait tagdíjból és egyéb bevételeiből fedezi a civil szervezetekre vonatkozó
szabályok szerint. A tagdíj befizetésének módját a Közgyűlés határozza meg. A tagok tagdíjbefizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet.
9.2.

Az Iroda (Titkárság) folyamatos kiadásain túl felmerülő költségeiről az Elnökség határoz.

9.3.
A Szövetség a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a
tagdíj megfizetésén túl a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
9.4.
A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott tevékenységére fordítja. A Szövetség befektetési tevékenységet üzletszerűen nem
végez.
10. A Szövetség megszűnése
10.1. A Szövetség jogutód nélkül akkor szűnik meg a törvényben meghatározottakon kívül, ha a Közgyűlés
a Szövetség megszűnését határozza el.
10.2. Amennyiben a Szövetség a megszűnés időpontjában veszteséges, és vagyona nincs, a tag
pótbefizetésre nem kötelezhető.
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11. Záró rendelkezések
A Szövetség Etikai Kódexe az Alapszabály szerves részét képezi.
Az Alapszabályt az 1991. december 13-i Közgyűlés fogadta el.
Az Alapszabályt a Közgyűlés 2011. június 15-én kelt, 2014. december 9-én, 2015. július 8-án és 2016.
augusztus 24-én kelt határozataival módosította. Az Alapszabály a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva hatályos.
A jelen Alapszabályban nem rendezett kérdések tekintetében a Ptk. és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Budapest, 2016. szeptember 1.
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