MAGYARORSzAGI ETREND-KIEGESZiTO GYARTOK ES
FORGALMAZOK EGYESULETE
korabbi modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt
ALAPSZABALYA
I. Altabinos Rendelkezesek
1.1 Az egyesulet neve: Magyarorszagi Etrend-kiegeszito
Egyesiilete
Az egyesiilet roviditett neve: MJ1KISZ
1.2. A,.z egyesulet

Gyartok

es Forgalmazok

szekhelye: 2922 Komarom, K601aj u. 2.

1.3. \liik6desi teriilete: Az EgyesUlet miikodese a Magyar Koztarsasag teruletere terjed ki.
1'-+. Belyegz6je:
Eg:esUlete")

(felirat:

"Magyarorszagi

Etrend-kiegeszit6

Gyart6k

es Forgalmaz6k

1.5. StiIUsza: az egyesUletjogi szemely.
alapitok az .~\lagyarorszagi Etrend-kiegeszit6 Gyirt6k es Forgalmaz6k EgyesUlet"-et
Hoyabbiakban: EgyesUlet) az egyesUlesi jogr61 sz616 1989. evi II. tOrveny alapjan hoztak
ktre. _-\2 egyesu1et onkormanyzati elven miikodik, e16segiti a tagok jogainak es
kotelessegeinek ern§nyesiteset.

A.z

II. Az Egyesiilet jellege, celja es tevekenysege
2.1. Az EgyesUlet tOmoriti mindazokat, akik a Magyar Koztarsasag terUleten etrend-kiegeszit6
illetve egyeb ezzel egyenertekii elelmiszer kateg6riaba tartoz6 keszitmenyek gyartasaval es
forgalmazasaval foglalkoznak es erdekeik vedelme, kepviselete, szakmai kapcsolatok
kialakitasa erdekeben egyutt kivannak miikodni.
2.2. Az Egyesulet celja:
•

Az etrend-kiegeszit6 es az egyeb ezzel egyenertekii elelmiszer kateg6riaba
tartoz6 keszftmenyek gyartasanak, forgalmazasanak
szabalyozasaval,
ellen6rzesevel
es engedelyeztetesevel
foglalkoz6 hat6sagokkal va16
kapcsolattartas. Az agazatot erint6 torvenyek, rendeletek, vagy ezek
m6dositasanak velemenyezese

•

Javaslattetel uj tOrvenyek, rendeletek
valtoztatasara,

•

Az etrend-kiegeszit6 es az egyeb ezzel egyenertekii elelmiszer kateg6riaba
tartoz6 keszitmenyek gyartasara, min6sitesere es forgalmazasara vonatkoz6
szakmai ajanlasok es etikai normak kidolgozasa, azok betartatasa

•

A tagok oktatasa, szakmai tovabbkepzese

•

Egyuttmiik6des az etrend-kiegeszft6 es az egyeb ezzel egyenertekli
elelmiszer kateg6riaba tartoz6 keszitmenyekkel foglalkoz6 belf61di es
kUlfoldi szervezetekkel

•

Erdekegyezetes a vertikum szerep16i koz6tt

megalkotasara,

vagy a meglev6k
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•

az Egyestilet
yedelme;

•

kapcsolatfelvetel es egyiittmukodes mas tarsadalmi szervezetekkel;

•

a nyilvanossag,
kepyiselete;

•

f6rum biztositasa a szakmai problemak megvitatasahoz

•

a ~\1agyarorszagon regisztralt magyar termekek ED-ban torten6 forgalomba
hozatalaval kapcsolatos tevekenysegek tamogatasa.

:.3..-\2 Egyestilet

tagjainak

kt~pviselete, erdekeinek

illetve a szakmai nyilvanossag

szervezett,

el6tti kozos

szakszerii

erdekek

celjai megval6sitasa erdekeben:

•

palyazati forrasokat kutat fel es vesz igenybe;

•

tanfolyamokat, el6adasokat, egyeb rendezvenyeket szervez

•

elmeleti es gyakorlati tanacsadast folytat

•

rendezvenyeken es szervezetekben kepviselteti mag<it;

•

publikaci6kat, kiadvanyokat, hirlevelet jelentet meg;

•

ona1l6 honlapot keszithet es mUkodtethet

•

nemzetkozi kapcsolatokat tarthat ferm

egyestilet kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partokt6l
fuggetlen, es azoknak anyagi tamogatast nem nyujt. Partpolitikai tevekenyseget nem vegez,
toyabba orszaggylilesi kepvisel6i, megyei, f6varosi onkormanyzati valasztason je16ltet nem
allit.
2.-1-. A.z

1.5. Az Egyestilet vallalkozasi tevekenyseget csak celjainak megval6simsa erdekeben, azokat
nem veszelyeztetve, kiegeszit6 jelleggel vegez. Gazdalkodasa soran elert eredmenyet nem
osztja fel, azt az alapszabalyban meghatarozott tevekenysegere forditja.

III. Az Egyesiilet tagjai
3.1. Az Egyesiilet tagsaga
3.1.1. Az Egyestilet nyilvantartott tagokb6l all.
3.1.2. "-\2 Egyesiilet tagja lehet barmely
ezekjogi szemelyiseggel nem rendelkez6
bclepesi szandek<it a belepesi nyilatkozat
tagd(jat es akinek a belepesi szandekat az

feln6tt koru termeszetes szemely, jogi szemely es
szervezete, aki elfogadja az egyestilet alapszabalyat,
alairasaval kifejezesre juttatja, vallalja, hogy fizeti a
Egyestilet Elnoksege elfogadta.

3.1.3 .. -\2 Egyestilet munkaj<it a tag adomanyokkal, alapitasokkal segitheti es mas
fdajanlasokat tehet. A tagok felajanlasaikat az Egyestilet javara az elnoknel vagy az elnokseg
tagjainal tehetik meg.
3.IA. Az Egyesiilet tagjain kiviil az Egyesiilet szolgaltatasaib6l mas is reszestilhet.
3.2. Tagsagi viszony keletkezese
.3.2.1. A.z

Egyestiletnek alapit6, rendes es partol6 tagj a lehet:

Alapit6 tag az a szemely, aki az Egyestilet alakul6 iilesen a jelenleti ivet alairta es az
alapszabaly elfogadasaban reszt vett, az alapszabalyt magara nezve kotelez6en elfogadta es
yillalja.. hogy az Egyestilet munkajaban tevekenyen reszt vallal es az eves tagdijat befizeti. A
~6zgyulesben mas tagokkal egyenl6 szavazati joga van
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Rende5 tag lehet az
k.6telezoen elfogadja
~Yes tagdijat befizeti,
.-\ :r.:..ozgyulesbenmas

a szemely, aki belepesi nyilatkozataban az alapszabalyt magara nezve
es vallalja, hogy az EgyesUlet munkajaban tevekenyen reszt vesz es az
valamint akinek a belepesi szandekat az EgyesUlet Elnoksege elfogadta .
tagokkal egyen16 szavazati joga van.

Ptirto16 tag barmely magyar vagy klilf6ldi termeszetes szemely, jogi szemely es jogi
szemelyiseggel rendelkez6, vagy nem jogi szemely szervezet lehet, ha az egyesUlet celjaival
eg:etert. az alapszabaly rendelkezeseit magara nezve kotelez6nek fogadja el. A parto16 tag sag
dfogadasar6l a jelentkez6 tagfelveteli kerelme alapjan az Elnokseg dont. A parto16 tag
't"Cle~si szindekat az Elnokseg csak abban az esetben fogadhatja el, ha egyertelmuen
megallapithat6, hogy a parto16 tagsagra va16 jelentkezes nem a tagdijfizetesi kotelezettseg
kikeriilesere irinyul, es a tagdfjmentessegb6l ad6d6 hatranyt kompenzalja a parto16 tag
k.ozremukodeseb6l varhat6 e16ny. A Kozgyulesben tanacskozasi joggal rendelkezik.

3.:.~.A tagfelvete1r6l

az Elnokseg a
.-\ feh-eteli kerelem elfogadasat vagy
cijekoztatni kell a kerelmez6t a
k.ezhi;2veteh~t6l szamftott 30 nap on
panaszaval a Kozgylilesehez fordulhat.

kerelem beadasat koveto soron kovetkez6 Ulesen dont .
elutasftasat frasban kell kozolni es indokolni, egyuttal
panasz lehet6seger61. A jelentkez6 az elutasftas
belUl az elutasft6 dontes megvaltoztatasa celjab6l

3.~.3. A kozgyules torvenysert6 hatarozatat barmely tag - a tudomasara jutast6l szamftott 30
napon belUl - a bfr6sag e16tt megtamadhatja. A hatarozat megtamadas annak vegrehajtasat
nem gitolja, a bir6sag azonban indokolt esetben a vegrehajtast felfliggesztheti.
3.3. Az egyesiileti tag jogai
3.3.1. Az EgyesUlet alapft6 es rendes tagj a:
•

reszt vehet az EgyesUlet celjainak, feladatainak meghatarozasaban,
megfogalmazasaban, szervezetenek kialakftasaban;

•

valaszthat es valaszthat6 az Egyesiilet szerveibe, tisztsegeire;

•

reszt vehet az EgyesUlet tevekenysegeben es rendezvenyein,
EgyesUlet erdekkepviseleti, erdekervenyesftesi tevekenyseget;

•

igenybe veheti az EgyesUletbe tOmoriilt tagok szakertelmet,
informaci6it;

•

igenyelheti az EgyesUlet szolgaltatasait;

•

felvilagosftast kerhet az EgyesUlet celjainak,
kapcso16d6 palyazatokr6l es egyeb forrasokr6l;

•

felvilagositast kerhet az EgyesUletet erint6 barmely tevekenysegr6l, felveteseire az
EgyesUlet tisztsegvisel6i erdemben valaszolni kotelesek;

•

reszesiilhet az Egyesiilet nemzetkozi kapcsolataib61 szarmaz6 e16nyokb61;

•

az egyesiilet kozgyulesen tanacskozasi es szavazati joggal, az iigyintez6 es
kepviseleti szervek Ulesen velemenynyilvanftasi es javaslatteteli joggal vehet reszt

•

reszt vehet a Kozgyules hatarozatainak meghozatalaban,
EgyesUletet erint6 kerdesek megtargyalasara.

•

Az egyesUlet termeszetes szemely tagja jogait szemelyesen vagy igazolt
kepvise16je utjan , mfg jogi szemely es ennek jogi szemelyiseggel nem rendelkez6
szervezet tagja igazolt kepvise16je utjan gyakorolhatja.

feladatainak

az alapszabaly

igenyelheti

az

tapasztalatait

es

megva16sftasahoz

ajanlasokat tehet az

3.3.2. A termeszetes szemely es jogi szemely tagok jogai egyen16k. A tagsagi jogok
:li.ggetlenek a befizetesek es hozzajarulasok merteket61.
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.-\z cgycsulet termeszetes szemely, jogi szemely es ezek jogi szemelyiseggel nem rendelkez6

szcIyezetei tagjainak egy-egy szavazati joga van.
3.3.3 .. -\ panol6 tagokjogai:
•

az Egyestilet celjainak,
feladatainak
meghatarozasahoz,
az
megfogalmanisahoz, szervezetenek kialakitasahoz ajanlasokat tehet;

•

reszt yehet az Egyestilet tevekenysegeben es rendezvenyein,
EgyesUlet erdekkepviseleti, erdekervenyesitesi tevekenyseget;

•

igenybe veheti az EgyesUletbe tOmoriilt tagok szakertelmet,
informaci6it;

•

igenyelheti az EgyesUlet szolgaItatasait;

•

feh-ihigositast kerhet az EgyesUlet celjainak,
kapcsol6d6 palyazatokr61 es egyeb fornisokr61;

•

felyihigositast kerhet az EgyesUletet erint6 barmely tevekenysegr61;

•

reszesUlhet az EgyesUlet nemzetkozi kapcsolataib61 szarmaz6 el6nyokb61;

•

az egyesUlet kozgylilesen tanacskozasi joggal, az ugyintez6 es kepviseleti szervek
Ulesen velemenynyilvanitasi es javaslatteteli joggal vehet reszt

•

ajaruasokat tehet az EgyesUletet erint6 kerdesek megtargyalasara.

3.-+.1 .•. '\z

feladatainak

alapszabaIy

igenyelheti

az

tapasztalatait

es

megval6sitasahoz

egyesUleti alapit6 es rendes tag kotelezettsegei:

•

tevekenysegeben az egyesUleti eszme es erdek vedelme, kepviselete, az alapszabaIy
betartasa, a kozgyules es az elnokseg altaI hozott hatarozatok betartasa

•

rendszeres reszvetel az EgyesUlet szerveinek munkajaban, ezzel is el6segitve az
EgyesUlet celjainak megval6sulasat;

•

az egyesUleti tagsaghoz melt6 szakmai es erkolcsi tevekenyseg folytatasa;

•

a tagdij befizetese, az EgyesUlet vagyonanak gyarapitasa, meg6vasa.

3.4.2. A pmol6 tag kotelezettsegei:
•

tevekenysegeben az egyesUleti eszme es erdek vedelme, kepviselete, az alapszabaIy
betartasa, a kozgyules es az elnokseg altaI hozott hatarozatok betartasa

•

az egyesuleti partol6 tagsaghoz melt6 szakmai es erkolcsi tevekenyseg folytatasa;

•

az EgyesUlet vagyonanak gyarapitasa, meg6vasa.

3.5. A tagsagi viszony megsziinese
3.5.1. A tagsagi viszony megszunik
•
•
•
•
•
•

a termeszetes szemely halalaval;
jogi szemeIy megszunesevel;
kilepessel;
torlessel;
kizanissal;
ha a tagot a bir6sag szandekos buncselekmeny elkovetese miatt joger6sen elitelte
es a buntet6 itelet hataIya alatt all
A panol6 tagsagi viszony megszunesenek esetei megegyeznek a rendes es alapit6i tagsagi
yiszony megszunesenek el6bbi eseteivel.
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3.5.2. A tag az Egyestiletb61 va16 kilepeset az Elnokseghez irasban jelenti be. A tagsagi
jogviszony az elnokseghez intezett irasbeli bejelentes elnokseghez tOrten6 beerkezesenek
id6pontjaval szunik meg.
3.5.3. Az Elnokseg tOrolheti a tagsagi viszonyt, ha a tag az elnok ismetelt irasbeli felsz6litasa
ellenere - a felsz6litast kovet6 30 napon beliil - sem fizeti a tagsagi dijat. A torlest kimond6
hatarozat ellen, annak kezhezvetelet61 szamltott 15 napon beWl, halaszt6 hatalyu
fellebbezesnek van helye a Kozgyuleshez.
3.5.4. Az Elnokseg hatarozataval a tagot az Egyestiletb61 kizarhatja, ha a tag neki felr6hat6
m6don az Egyestilet erdeket sulyosan sert6 vagy veszelyeztet6 magatartast tanuslt,
kotelezettsegeit sulyosan elmulasztja, az e16irasokat szandekosan megszegi, az egyestilet
himevet sulyosan veszelyezteti, vagy egyebkent az egyestiletet sert6 magatartast tanusit. A
kizarast targya16 tilesre a tagot meg kell hivni, azonban tavolmaradasa a kizarasanak nem
akadaJya. A kizarasr61 hozott hatarozatot az erintett taggal irasban kell kozolni. A tag az
Elnokseg dontese ellen 15 napon beWl halaszt6 hataJyli fellebbezest nylijthat be a
Kozgyuleshez.
3.5.5. A kozgyules tOrvenysert6 hatarozataval szemben barmely tag a tudomasara jutast61
szamltott 30 napon beWl keresettel fordulhat a Komarom-Esztergom megyei Bir6saghoz.

IV. Az Egyesiilet szervezeti felepitese
4.1 Az Egyesiilet szervezete:
•

Kozgyiiles,

•

Elnokseg,
• elnok,
• alelnokok

•

•

titkar,

•

gazdasagi vezeto

Etikai bizottsag

4.2. A Kozgyiiles
"':.2.1.Az Egyestilet legf6bb szerve a Kozgyliles, amelyet a tagok osszessege alkot.
"':.2.2.A Kozgyules kizar61agos hataskorebe tartozik:
•

az alapszabaly megallapitasa, m6dosltasa;

•

az elnok, az alelnokok, titkar, gazdasagi vezet6, az etikai bizottsag
elnokenek es az etikai bizottsag tagjainak at eyre tOrten6 megvalasztasa
es felmentese;

•

az eves tagdij mertekenek megallapitasa:

•

az Elnokseg eves beszamo16janak
elfogadasa;

•

az Egyestilet megalakulasanak.
feloszlasanak elhatarozasa:

•

es mindaz, amit jogszabaly yagy jden alapszabaly a hataskorebe utal.

es a targyevi koltsegvetesnek
egyestilesenek,

szetvalasanak

az
vagy
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•

Az elnokseg altaI hozott hatarozatokkal szembeni fellebbez~s dbr.ia..~
is a kozgyules hataskorebe tartozik, figyelemmel a 3.5.3.-3.5'-+.
pontokban eloirt rendelkezesekre.

4.2.3. A Kozgyulest szukseg szerint, de legalabb evente egyszer az elnok hhja ossze leyi
rendes Kozgyules). Kotelezo a Kozgyulest egyebkent osszehfvni, ha azt a tagok legalabb
egyharmada irasban az ok es a eel megjelOlesevel inditvanyozza, vagy a Komarom-Esztergom
Megyei Bir6sag elrendeli, illetve ha az mas okb61 elengedhetetlen .. A kozgyUles ulesei
nyilvanosak.
4.2.4. A Kozgyulest a napirend megjelOlesevel, legalabb 15 nappal a Kozgyliles idopontjat
megelozoen, a tagnyilvantartasban szereplo tagoknak kezbesitett meghiv6val, irasban kell
osszehivni.
4.2.5. A Kozgyules uleseit az elnok, akadalyoztatasa eseten az alelnok vezeti.
4.2.6. A Kozgyules hatarozatkepes, ha azon a tagok tObb mint fele (legalabb 50%-a + egy fa)
megjelent.
4.2.7. Ha a Kozgyules hatarozatkeptelen, 30 napon belUli idopontban, azonos napirenddel
ujabb Kozgylilest kell tartani (megismetelt Kozgyules).
A megismetelt Kozgyules a jelenlevok szameit61 fiiggetlenUl akkor hatarozatkepes, ha ez a
korUlmeny mar az eredeti meghiv6ban fel volt tuntetve es a megismetelt Kozgyules idopontja
az eredeti Kozgyulessel egyutt kituzesre kerult. A megismetel Kozgyules kituzese az eredeti
napirendi kerdesekben, az eredeti napra es helyszfnre is tOrtenhet.
Amennyiben a megismetelt Kozgyules mas napra kerUl osszehivasra, errol a tagokat az
altalanos szabalyok szerint kulOn ertesiteni kell. E meghiv6ban a tagsagot tajekoztatni kell
arr61, hogy
a
megismetelt
Kozgyules
megtartasara
az
eredeti
Kozgyules
hatarozatkeptelensege miatt, az eredeti napirendi pontok tekinteteben kerUl sor, amely a
megjelentek szamat61 fiiggetlenUl hatarozatkepes es megtarthat6.
4.2.8. A Kozgyliles hatarozatait a jelen leva tagok tObb mint felenek szavazataval, nyilt
szavazassal hozza, amely szavazason tagonkent egy-egy szavazat veheto figyelembe. Igen es
nem szavazategyenlosege eseten az elnok szavazata dont.
4.2.9. A Kozgyules a tisztsegviselok megvalasztasar61, illetve felmenteserol titkos szavazassal
dont. Megvalasztottnak azt a szemelyt kell tekinteni, aki az ervenyes szavazatok tObb mint
felet megszerezte. Amennyiben a jelOltek kozUl egyik sem kapott ilyen tObbseget, ismetelt
szavazast kell tartani, amelyen esak a ket legtObb szavazatot kapott jelOlt vesz reszt. A
megismetelt szavazas gyoztese az a szemely, aki tObb szavazatot kap, szavazategyenl6seg
eseten a wilasztcist meg kell ismetelni.
4.2.10. A Kozgyules az alapszabaly m6dosltasar61 a jelenlevo tagok legalcibb ketharmadanak
egyeterto szavazataval dont.
4.2.11. A Kozgyules az egyesUlet feloszlasar61, mas tarsadalmi szervezettel va16
egyesuleserol, szetvalasar61 donthet az osszes nyilvantartott tag legalcibb ketharmadanak az
egyetertesevel.
4.2.12. A KozgyUlesen jegyzokonyvet kell felvenni, amelyet az elnok, a jegyzokonyvvezeto
es ket, a Kozgyules altaI valasztott tag hitelesit. A jegyzokonyvnek tartalmaznia kell az liles
helyet, idopontjeit, a hatarozatkepessegre
vonatkoz6 adatokat, a napirendet, a hozott
hatarozatokat, a dontest tamogat6k es ellenzok szamaranyat, az esetleges hataridoket a
vegrehajtasert felelos szemelyek megjelOlesevel, valamint mellekelni kell a jelenleti fvet.
4.2.13. Az elnokseg ulesein hozott dontesekrol az elnok fa lyamatos sorszamozasu
nyilvantartast vezet, amelybol megallapithat6 az elnokseg dontesenek:
a) tartalma
b) idopontja,
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c) hataIya,

d) dontest tamogat6k es ellenz6k szamaranya.
Az elnokseg tileseir6l keszlilt jegyz6konyvet egy elnoksegi tag hitelesiti az elnokseg
e1nokenek alairasaval egyiitt. Az elnokseg hatarozatait minden evben ujra kezd6d6,
folyamatos sorszammal kell ell<itni.
4.2.14. A Kozgyules tilesei nyilvanosak. Ajelenlev6 tagok egyszeru tobbseggel hatarozhatnak
a nyilvanossag kizarasar6l. A nyilvanossag kizarasara okot ad6 koriilmenyek Iehetnek pI:
- szemelyi kerdesek targyalasa (az erintett kerelmere tOrtenik a nyilvanossag kizarasa)
- az egyestilet erdekeinek veszelyeztetettsege eseten
4.3. Az Elnokseg
4.3.1. Az Elnokseg 5 tagb61 all. Az elnok es az elnoksegi tagok megbizatasa 5 eyre sz6l.
A tarsadalmi szervezet iigyintez6 es kepviseleti szervenek tagja az lehet, aki a koziigyek
gyakorlas<it6l nines eltiltva, es magyar allampolgar, a szabad mozgas es tart6zkodas jogaval
rendelkez6 szemelyek beutazasar6l es tart6zkodasar6l sz6l6 torvenyben meghatarozottak
szerint a szabad mozgas es tart6zkodas jogaval rendelkezik, vagy a harmadik orszagbeli
allampolgarok beutazasar6l es tart6zkodasar6l sz6l6 torveny hatalya ala tartozik, es
bevandorolt vagy letelepedett jogallasu, illetve tart6zkodasi engedellyel rendelkezik.
-+-.3.2.Az Elnokseg ket Kozgyules kozotti id6szakban iranyitja az Egyestilet mukodeset.
Ennek kereteben:
•

lefolytatja a tagsagi viszony
hataskorebe tartoz6 eljarasokat,

keletkezesevel

es megszunesevel

kapesolatos

•

gondoskodik a Kozgyules osszehivasar6l es mukodteteser6l, segiti a Kozgyules
munkajat, e16kesziti a Kozgyliles dontesi konSbe tartoz6 e16terjeszteseket,

•

elkesziti, megvitatja es evente a Kozgyules ele terjeszti az Egyestilet
koltsegvetesenek tervezetet, az elfogadott koltsegvetesnek megfelel6en iranyitja az
Egyesiilet gazdaIkodasat, err6l evente a Kozgyulesnek beszamol,

•

javaslatot tesz a mindenkori tagdij mertekere,

•

gondoskodik a Kozgyules hatarozatainak vegrehajtasar6l,

•

megvitatja es elfogadja az elnok eves beszamo16jat,

•

beszamoltatja a tisztsegvise16ket es tigyintez6ket,

•

lefolytat minden olyan eljarast, amely nem tartozik kifejezetten
hataskorebe es amelyet az Elnokseg hataskorebe yon

•

koteles a rendes, a parto16 es a tiszteletbeli
vezetni.

a Kozgyules

tagokr6l folyamatos nyilvantartast

4.3.3. Az Elnokseg sztikseg szerint, de legalabb felevente egyszer tilesezik. Az Elnokseget az
elnok a tervezett id6pont e16tt legalabb tiz nappal irasban megktildott meghiv6val hivja ossze,
amelynek tartalmaznia kell a tervezett napirendet is. Barmely elnoksegi tag indokolt keresere
az Elnokseg tileset soron kivtil is ossze kell hivni.
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-13.5. Az Elnokseg akkor hatarozatkepes, ha legalabb harom elnoksegi tag jelen van.
Hauirozatkeptelenseg eseten az Elnokseget 30 napon beliil ismetelten ossze kell hivni. A
megismetelt tiles szinten csak akkor hatarozatkepes, ha azon legalabb harom elnoksegi
tag Jelen van.
~.3.6. Az Elnokseg hatarozatait nyilt szavazassal,
Szayazategyenl6seg eseten az elnok szavazata dont.

egyszerii

sz6tCibbseggel

hozza.

Az Elnokseg tilesein az Etikai Bizottsag elnoke reszveteli, javaslatteteli es velemenyezesi
joggal rendelkezik.
-4.4.Elnok
4.4.1. Az elnok, mint az Egyesiilet tCirvenyes kepvisel6je, teljes jogkorrel kepviseli az
EgyesUletet a bir6sag, mas hat6sag es egyeb szervek el6tt, valamint harmadik
szemelyekkel szemben. Az Egyesiiltet ona1l6n jegyzi, e jogkore harmadik szemelyekkel
szemben ervenyesen nem korlatozhat6.
4.4.2. Az Elnokseg neveben az elnokjogosult

eljarni. Ennek kereteben:

•

iranyitja az EgyesUlet tevekenyseget,

•

iranyitja az Elnokseg munkajat, vezeti az Elnokseg iileseit,

•

dont es intezkedik a hataskorebe tartoz6 iigyekben,

•

dont es intezkedik az Elnokseg hataskorebe tartoz6 kerdesekben az elnoksegi Ulesek
kozott,

•

utalvanyozasi joga van,

•

kapcsolatot tart mas tarsadalmi es erdekkepviseleti szervezetekkel,

•

iranyitja az EgyesUlet munkaszervezetet, gyakorolja a munkaltat6i jogokat,

•

ellat minden olyan feladatot, amelyet az alapszabaly, vagy kozgyiilesi, ill. elnoksegi
hatarozat a hataskorebe utal.

4.4.3. Az elnokot akadalyoztatasa eseten els6dlegesen az egyik alelnok, az elnok es
alelnokok akadalyoztatasa eseten a titkar es gazdasagi vezet6 egyuttesen teljes intezkedesi
jogkorrel helyettesiti. Az elnok a napi iigyekkel kapcsolatos teend6inek egy reszet az
alelnokre ruhazhatja .
.4..5. Az
_-\2

alelnokok

alelnokok feladata es hataskore:

- az elnok akadalyoztatasa eseten az egyesUlet tevekenysegenek iranyitasa;
- az elnok akadalyoztatasa eseten a Kozgyiiles osszehivasa, hatarozatainak ellenjegyzese;
- az egyesUlet elnoke munkajanak segitese a Kozgyiiles es az Elnokseg altaI hozott
'iwirozatok es allasfoglalasok vegrehajtasanak iranyitasa es ellen6rzese soran
- az elnok es a kozgyiiles egyetertesevel es tajekoztat<isaval kapcsolattartas mas tarsadalmi es
.::-dekkepviseleti szervezetekkel;
- '.~ezetiaz Elnokseg Uleseit az elnok akadalyoztatasa eseten;
- 3Z elnok akadalyoztatasa eseten kepviseli az Egyesiiletet;
- 3Z elnok akadalyoztatasa eseten osszehivja az Elnokseg Uleseit:
- 3Z elnok akadalyoztatas eseten iranyitja az EgyesUlet gazdalkodasat:
dnok akadalyoztatasa eseten utalvanyozasi jogot gyakorol:
-

:=..z
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- ellatja azokat a napi tigyekkel kapcsolatos teend6ket, amelyet egy reszet az elnok ra ruhazta.
4.6. A titkar
•

segitseget
tigyeiben;

nylijt az elnoknek

feladatai

ellcitasahoz, eljar az Egyestilet

•

vegzi az Egyestilet tigyviteli, szervezesi teend6it;

•

gondoskodik
a Kozgyiiles
es az Elnokseg
tileseinek
lebonyolitasar61 az tiles jegyz6konyvenek vezeteser61;

•

vegzi az Egyestilet levelezesi es iratkezelesi munkajat;

•

ellcitja az elnok altaI rabizott feladatokat.

technikai

4.7. Gazdasagi vezeto
4.7.1. Az Egyestilet gazdasagi vezet6je lehet6seg
kepesitessel es felkesztiltseggel rendelkez6 tag legyen.

szerint

penztigyi

-

szamviteli

4.7.2. A gazdasagi vezet6 feladata:
•

az elnokkel egyetertesben intezi az Egyestilet penz- es hiteltigyeit;

•

az Egyestilet vagyoni helyzeter61 az elnokot, az Elnokseget es a tagsagot
tajekoztatja;

•

gondoskodik a megfelel6 penztigyi nyilvantartas (penztarkonyv) megleter61
a tagdij beszedeser61 es nyilvantartasar61, valamint felel6s a bizonylati
fegyelemert;

•

gondoskodik az az eves koltsegvetes
vagyonmerleg elkesziteser61.

es a zarszamadas

tervezet

es a

4.7.3. A gazdasagi vezet6t tavolleteben az Elnokseg egyetertesevel az iltala kijelOlt tag
helyettesitheti.
4.8. Etikai Bizottsag
_-\Z etikai kerdesek kezelesere az 5 tagu Etikai Bizottsag jogosult. Az Etikai Bizottsag tagjait
kozvetlentil a kozgyiiles vilasztja meg 5 ev id6tartamra. Az Etikai Bizottsag feladata az
etrend-kiegeszit6
es az egyeb ezzel egyenertekii elelmiszer kateg6riaba
tartoz6
keszitmenyekkel kapcsolatos tevekenyegere vonatkoz6 Etikai K6dex elkeszitese es a tagok e
szellemben val6 mukodesenek segitese, ellen6rzese.
A.z Etikai Bizottsig tileset sztikseg szerint, de felevente legalibb egyszer ossze kell hivni a
megtargyalisra kertil6 temik megjelOlesevel. Az Etikai Bizottsig tilese akkar hatirozatkepes,
ha azon az Etikai Bizottsig elnoke es meg legalabb az Etikai Bizottsig ket masik tagja, jelen
van, vagy az Etikai Bizottsag tagjaib61 az elnok altaIa kijelOlt szemely (helyettes) es meg
legalabb az Etikai Bizottsag kit misik tagja, jelen van az tilesen. Az Etikai Bizottsag elnoke
tavollete eseten minden esetben koteles helyettest kijelOlni az Etikai Bizottsag tagjaib61.
Amennyiben az igy osszehivott tilese nem hatarozatkepes, ugy legkes6bb egy heten beltil uj
tilest kell osszehivni, mely tiles mar akkar hatirozatkepes, ha az etikai bizottsig elnoke es b~t
masik etikai bizottsigi tag is jelen van. A megismetelt tiles uj napirendi pontokat nem
targyalhat. Az Etikai Bizottsag hatarozatait nynt szavazassal, egyszerii sz6tObbseggei hozza.
Szavazategyenl6seg eseten az Etikai Bizottsig elnokenek szavazata dont. Ezen hatirozatok
akkor vilnak a tagokra nezve kotelez6 ervenyuve, ha azt a tagozat Elnoksege is j6vihag}1a.
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Az Etikai Bizottsagnak az Eln6kseg altaI j6vahagyott hatarozatait minden tag szamara el kell
juttatni.
Etikai Bizottsag elnoke feladatai
az EgyesUlet Etikai Bizottsaganak munkajanak szervezese
etikai szabalyok kidolgozasa a bizottsag t6bbi tagjanak egyetertesevel,
az Etikai Bizottsag tevekenysegenek k6zgyulesen vaI6 eI6terjesztese
az eIn6k altaI rabizott feladatok ell<itasa
4.9 A tisztsegviselo megbizatasa megsziinik:
•

a megbizatas id6tartamanak lejartaval,

•

a tisztsegviseI6 halalaval,

•

a megvalaszt6 szervhez intezett lemondassal, a Iemondas megvalaszt6 szerv
tudomasara jutasaval

•

a K6zgyules altali felmentessel,

•

a tagsagi viszony megsziinesevel.

A tisztsegviseI6k megbizatasa az alabbi okok eseten szunhet meg felmentessel:
- a k6ziigyek gyakorlas<it61 eltiltjak
- magyar allampolgarsagat eIveszti
-ietelepedesi, tart6zkodasi, bevandorlasi engedelye Iejar
- az egyesUlet ceIjaval es erdekeben tart6san ellentetes tevekenyseget folytat
- az egyesUlet gazdalkodasanak szabalyait sulyosan serti.
4.9.1. Ha vaiamely tisztsegviseI6 megbizatasa a megbizatas id6tartamanak Iejma el6tt
szunik meg, uj tisztsegviseI6 megvalasztasa ceIjab6I id6k6zi valasztast kell tartani,
amelynek szabalyai megegyeznek a rendes tisztsegviseI6 vaIasztas szabalyaival. Az igy
megvalasztott tisztsegviseI6 megbizatasa a k6vetkez6 rendes vaIasztasig tart.
4.9.2. Amennyiben a tisztsegviseI6 megbizatasa megszunik, a K6zgyules az altalanos
szabalyok szerint kiIencven napon bellil uj tisztsegviseI6t valaszt. Ha a megbizatas az
id6tartam lejartaval, Iemondassal vagy feimentessel szunik meg, k6teles a megsziint
megbizatasu tisztsegviseI6 feladatat az uj tisztsegviseI6 megvaIasztasaig, de legfeIjebb a
megbizatas megszuneset6I szamltott kiIencven napig ugyviv6 tisztsegviseI6kent ell<itni.

v. Az Egyesiilet gazdalkodasa, vagyona
5.1. Az EgyesUlet muk6desehez szukseges anyagi eszk6z6k forrasai:
•

a tagdij ak,

•

magan- es mas szemeIyek tamogatasai,

•

az EgyesUlet altaI palyazatokon einyert tamogatasok,

•

az EgyesUlet gazdasagi es vallalkozasi tevekenysegeb6I szarmazo bc',-~tc~;;:.

•

az EgyesUlet altaI szervezett rendezvenyek bevetelei.
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ugdij merteke (az Egyesiilet alapitasakor) :
~z~;;-s szcmelyek
12 000 Ft/ev

koltseg yetesi szervek, tarsadalrni szervek

12000 Ft/ev

egyeni vaIialkoz6k es gazdasagi tarsasagok:
o
- 10 milli6 Ft brutt6 arbevetelig
10
- 30 milli6 Ft brutt6 arbevetelig
30
- 60 milli6 Ft brutt6 arbevetelig
60
- 100 milli6 Ft brutt6 arbevetelig
100 milli6 brutt6 arbevetel felett

40000
80000
100 000
150 000
200 000

Partol6 tag tagdij merteke

tagdijmentes.

Ft/ev
Ft/ev
Ft/ev
Ft/ev

Ft/ev

5.2. Az Egyesiilet a tarsadalmi szervezetekre vonatkoz6 gazdaIkodasi es vagyonkezelesi
jogszabaIyok el6irasainak megfelel6 rend szerint, eves koltsegvetesi terv alapjan gazdaIkodik.
5.3. Az Egyesiilet vagyona es jovedelme az Egyesiilet eeljait es mukodeset szolgaIja.
5'-+. Az Egyesiilet celjainak megval6sitasa
erdekeben jogosult vallalkozasi tevekenyseget
=~.)lytatni,melyet eeljainak megva16sitasa erdekeben, azokat nem veszelyeztetve vegezhet. A
-..illalkozassal elert eredmenyt nem osztja fel, azt az Alapszabalyban meghatarozott celjaira
=',}rditja.

5,5.Az Egyesiilet eel szerinti tevekenysegeb61, illetve vaIlalkozasi tevekenysegb61 szarmaz6
'::,--=yeteleit
es raforditasait elkiilonitetten kell nyilvantartani.
5.6. Az EgyesiUetpeniforgalmatfoly6szamldn bonyolitja. Az Egyesiilet bankszamldjafeletti
,mdelkezesi jogot a mindenkori elnok gyakoro/ja. Az elnok akadalyoztatdsa eseten az
Egyesiilet bankszamldja feletti rendelkezeshez egy alelnok es az elnokseg gazdasagi
\"e:;etifjenekegyiittes aldirasa sziikseges.

VI. Vegyes es zaro rendelkezesek
6.1 Nyilvanossag
6.1.1. Az Egyesiilet mukodesevel kapesolatban keletkezett iratokba barki betekinthet. A
betekintesre vonatkoz6 szandekot legalabb harom munkanappal korabban az egyesiilet
elnokenel be kell jelenteni. Az iratokba val6 betekintesre az Egyesiilet szekhelyen nyilik
lehet6seg, az iratokr61 kezzel masolatot lehet kesziteni.
6.1.2. Az Egyesiilet eves mukodeser61 penziigyi beszamol6t kell kesziteni. Az Egyesiilet
beszamol6i nyilvanosak, azokat az irodaban el6zetes bejelentes utan barki megtekintheti. A
Kozgyiiles mindenki szamara nyilvanos, azokon - a reszveteli szandek el6zetes bejelentese
mellett - megfigyel6kent barki reszt vehet, kiveve az alapszabaIy 4.2.14. alpontjaban
meghatarozott esetben.
6.2. Szolgaltatasok igenybevetele
6.2.1. Az Egyesiilet szolgaltatasait a tagjain kiviil mas is igenybe wheti.
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6.2.2. Az Egyestilet szolgaltatasait nyilvanosan nyujtja. Az Egyestilet szolgaltatasair6l es
az igenybevetel m6djar6l az Egyestilet szekhelyen barki kerhet felvilagositast, illetve a
szolgaltatasok igenybevetelevel kapcsolatos iratokba betekinthet.
6.3. Az Egyestilet megszunese
6.3.1. Az Egyestilet megszunik ha:
•

a KozgyUles dont a feloszlasr6l,

•

a bfr6sag feloszlatja, vagy a megszUneset megallapftja,

•

mas szervezettel egyestil.

6.3.2. Az Egyestilet megszunese eseten vagyon<it az Egyestilet eredeti celkituzeseinek
megfele16en kell hasznositani. Az Egyestilet tartozasaiert saj<it vagyonaval felel. A tag ok a
tagdfj megfizetesen tul az Egyestilet tartozasaiert sajat vagyonukkal nem felelnek.
6.3.3. Az Egyestilet megszunese eseten ingatlan es ing6 vagyona Komarom Varos
Onkormanyzatara szall azzal a kikotessel, hogy az onkormanyzat azt csak az Egyestilet
celkituzeseinek megfele16 kozossegi tevekenyseg tamogatasara hasznalhatja fel.
6.4. Az alapszabalyban nem szabalyozott kerdesekben az egyestilesi jogr6l sz6l6 1989. evi II.
Wrveny, az Egyestilet gazdalkodasaval kapcsolatban a mindenkor hatalyos szamviteli
szabalyok az iranyad6k.
6.5. Jelen alapszabaly a Kozgyules alta~i elfogadas napjan lep hatalyba.
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