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ALAPSZABÁLY

  FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE   

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  (Ectv.)
rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát egységes
szerkezetben a 2020. szeptember 24-i közgyűlésen elhatározott módositásokkal, amely: az alapszabály eddigi
–  lényeges  adatait  nem érintő  –  szövegének  hatályon  kívül  helyezése,  és  a  minta  szerinti  szövegének
megállapitása,  új  elnökség  és  új  felügyelő  bizottsági  tagok  megválasztása  3  évre,  irásbeli  szavazás
elrendelhetősége.

I.

A szövetség adatai

1. A szövetség neve: Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége

1. A szövetség rövidített elnevezése:   FÖVOSZ

2. A szövetség idegen nyelvű elnevezései:

a.) angol nyelvű elnevezés:  Project Management Association Hungary
b.) német nyelvű elnevezés: Projekt Management Verband Ungarn

3. A szövetség székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.

4. A szövetség tagjainak nevét, székhelyét és képviselőjét tartalmazó tagnévsor az alapszabály
1. számú mellékletét képezi.

5.        A szövetség honlapjának címe:   www.fovosz.hu, www.ipma.hu

II.

A szövetség célja, tevékenység

1.           A szövetség célja:   szakmai érdekképviselet.
a./szakmai szövetségbe tömörült hazai fővállalkozók (komplex vállalkozásokra orientálódó gyártó, szerelő,
szolgáltató, tanácsadó gazdasági társaságok, stb.) és megbízói illetőleg fővállalkozói szervezetekben vagy a
szakképzésben  dolgozó  projekt  menedzserek,  akkreditált  PM-szakoktatásban  tanuló  diákok  és  YOUNG
CREW  gyakornokok  összefogása,  eredményesebb  működésének  elősegítése,  a  szűkebb  szakmai
érdekvédelem.
b./a tagság érdekeinek szakmai és gazdasági szempontból való egyeztetése és hatékony képviselete,
c./a vállalkozások, a szakmai információáramlás, a pénzügyi források, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok
és  a  szakterületek  fejlődésének  elősegítése,  kiemelten  az  Uniós  belső  piaci  partnercégekkel,  szakmai
szövetségekkel való együttműködés és kapcsolatépítés jegyében.

2.        A szövetség tevékenysége:

A fővállalkozás szakterületén az érdekképviseleti, érdekegyeztető, kapcsolattartó és egyéb - a közgyűlés által
meghatározott - feladatok ellátása:Kezdeményezi, koordinálja, szervezi a szövetség tagjai (ill. szakágazatok)
összehangolt fellépését, mindazon kérdésekben, amelyet a szakterület presztízse, a tagok érdekének érvényre
juttatása  bármely  téren  megkíván.A tagok  összehangolt  véleménye  alapján  állást  foglal  a  szakmai,  a
vállalkozásokat  érintő  általános  és  alapvető  kormányzati  döntések  és  a  szabályzók  tervezeteivel
kapcsolatban.  A szövetség  állásfoglalásairól  a  gazdaságirányítási  és  az  érintett  társadalmi  szervezeteket
tájékoztatja.Figyelemmel  kíséri  a  szakmai  vállalkozásokra  vonatkozó  jogszabályok  gyakorlati
érvényesülését,  az  illetékes  gazdaságirányítási  szerveknél  kezdeményezi  a  vállalkozásokat  nehezítő
szabályozók,  intézkedések  felülvizsgálatát  és  módosítását,Részt  vesz  más  társadalmi  szervezetek
állásfoglalásának,  a  gazdasági  élénkítést  célzó javaslatainak a Fővállalkozók Magyarországi  Szövetségét  
érintő  szakmai  megalapozásában.Szakmai-etikai  bizottságot  működtet,  amely  más  szakszövetségi,  ill.
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alapítványi  etikai  bizottságokkal  azonos  elvek  alapján  tevékenykedik.Részt  vesz  a  munkaadók  és
munkavállalók közti lényeges keret-megállapodások kialakításában.Projektmenedzser (PM) képzésben való
részvétel. Előadások, tájékoztatók szervezése, tartása, kiadványok szerkesztése a nemzetközileg is elismert
IPMA  minősítések  elismertségének  növelése  céljából.Projektmenedzser  Klubot  működtet  (PM-
Klub).Hírlevél” kiadásával, illetve folyamatosan frissített honlapon keresztül elősegíti a tagok tájékoztatását.

Az érdekegyeztetés területén:Segíti a tagjai és az egyéb vállalkozók közötti együttműködést, közös felkérésre
vitás kérdésekben egyeztetést szervez.A vállalkozások szakmai kérdéseit érintő általános feltételek hatósági
előírások,  ajánlások  és  útmutatók,  rendelkezésre  álló  mintaszerződések  közreadásával  segíti  tagjai
tevékenységét.Információs,  egyeztető,  döntés-előkészítő  együttműködést  épít  ki  és  tart  fenn  az  állami
szervekkel  (minisztériumok,  kormányszervek,  országgyűlési  bizottságok),  társadalmi  és  gazdasági
érdekcsoportokkal mindazon kérdésekben, amelyek a szakterület érdekeinek érvényre juttatását indokolttá és
szükségessé teszik.

Egyéb  feladatai  keretében:Szakmai  együttműködést  épít  a  hazai  projektmenedzsment  szervezetekkel,
szövetségekkel, kölcsönösen egyeztetett programok, rendezvények aktív támogatásával mintegy közös hazai
PM-platform  kialakításán  keresztül  közös  érdekeltségű  társult  összefogásra  törekszik.Alapító
tagszövetségként  aktívan  részt  vesz  a  Projektmenedzsment  Kiválóság  Táblában,  amely  a  magyar
projektmenedzsment szervezetek által  létrehozott szakmai grémium. A Tábla az “Év Projektmenedzsere”
pályázat kiírásával és közös ünnepélyes díjátadó gálával járul hozzá a hazai projektmenedzsment kultúra
fejlődéséhez.

A szövetség a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kialakítása érdekében:
- céginformációt szerez be, vagy tagjait céginformáció beszerzési lehetőségéről tájékoztatja,
-  segítséget  nyújt  tagjainak  a  nemzetközi  munkában való  részvételhez,  beérkező külpiaci  információkat
továbbít,
- kapcsolatot tart külföldi szövetségekkel,
-nemzetközi szövetségekben és fórumokon képviseli a szakterületen tevékenykedő tagokat,
-ellátja az IPMA /International Project Management Association/ magyar tagozati feladatait és eleget tesz   a
vonatkozó  IPMA  szerződési  kötelezettségeinek.  Kiemelten  az  IPMA  által  nemzetközileg  akkreditált
projektmenedzsment  szakemberek  kompetencia  alapú  4-szintű  személyi  minősítések,  PM tanácsadók  és
szervezetek  minősítő  és  tanúsító  eljárások  felügyelete  és  folyamatos  fejlesztése,  valamint  az  IPMA
Nemzetközi Projektmenedzsment Díj és szakmai teljesítmények díjazásaiban való támogató részvétel.
-Sajtó- és marketingmunkát végez a szakterületeken tevékenykedő tagok munkájának segítése érdekében
-Rendszeres tájékoztatást nyújt tagjainak tudomására jutott piaci (versenytárgyalási, ügyletkötési) és egyéb
lehetőségekről.
-Egyéb,  a  tagok  által  igényelt  szolgáltatásokat  végez  (pl.  szimpóziumok,  konferenciák,  szakképzés
szervezése).

A szövetség ügyintézése A szövetség feladatainak ellátására saját ügyintéző szervezettel rendelkezik (iroda),
melynek vezetését az ügyvezető főtitkár végzi.Az iroda ügyrendjét a szakszövetség Működési és Szervezeti
Szabályzatában  az  elnökség  hagyja  jóvá.Az  ügyvezető  főtitkárt  a  szövetség  elnökségének előterjesztése
alapján az elnök bízza meg és gyakorolja felette a munkáltató jogokat. Megbízatása határozott időre szól. Az
ügyvezető  főtitkár  feladata  az  ügyintéző  szervezet  működésének  irányítása  a  közgyűlés  és  az  elnökség
iránymutatása alapján. Feladatait a Működési és Szervezeti szabályzatban kell meghatározni.

A gazdasági  szervezetek  gazdálkodási  forma  szerinti  osztályozása  a    21/2012.  (IV.  16.)  KIM rendelet
szerint:  GFO ’2012. kód: 517 /Egyéb szövetség/

Az egyesület tevékenységének alapja: a célok szerint megjelölt  tevékenységek  megvalósitása   

Az  egyesület hatóköre:     nemzetközi.

Az  egyesület  tevékenysége  a  fentiekben  megjelölt  célok  -   megvalósitásához  szükséges,  a  fentiekben
megjelölt tevékenység elvégzése útján, az alábbiak figyelembe vétele mellett:tevékenységének mibenléte:

Oldal 2 / 12



oldal 3 / 12

minden olyan tevékenység, amely a Alapszabályban megjelölt  feladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve
szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez;

A szövetség a cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

III.

A szövetség működésére vonatkozó általános szabályok

A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.

IV.

Tagdíj

A jelen Alapszabály a tagságot feltételekhez köti, miszerint, csak az  maradhat egyesületi tag, aki mindig
határidőben  kifizeti  az  egyesület  által  megállapított  tagdíjat.  Ha  a  tag  ezen  fizetési  kötelezettségének
határidőben  nem  tesz  eleget,  az  egyesület  a  tagsági  jogviszonyt  harmincnapos  határidővel  irásban
felmondhatja.  A felmondásról  az  egyesület  közgyűlése  dönt.  Az  érintett  tag     tagsági  jogviszonyát  a
közgyűlés akkor mondhatja fel, ha az elnökség a tagot a póthatáridő tűzésével irásban felhivta az elmaradt
tagdij megfizetésére és a póthatáridő is eredménytelenül telt el.

Az  egyesület  Alapszabálya  a  különleges  jogállású  tagságról  e  jogállás  tartalmának  meghatározásával
rendelkezik.  Az   egyesület  Alapszabálya  pártoló  tagságot  hoz  létre,  igy   az  ilyen  tag  az  egyesület
tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. Pártoló tag felvételéről az elnökség dönt.

Az egyesület Alapszabálya    tiszteletbeli tagságot is alapit, igy az ilyen tagot az egyesület tagjai választják
meg e tagságra. A pártoló és a tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt
és vezető tisztségviselővé nem választható. Tiszteletbeli taggá az válhat, akit két egyesületi tag ajánl, és az
elnökség elfogadja a személyét. Tiszteletbeli tagok csak jogi személyek lehetnek.

Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. Az egyesület tagjait – ide nem értve a
pártoló tagokat és a tiszteletbeli tagokat - egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.  A
tag tagsági jogait személyesen és képviselő útján is gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és
nem örökölhetők. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek. A tagok szavazati joga gyakorlásának feltétele, hogy érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkezzen a
tag. Ennek megállapitása az elnök útján az elnökség feladata.

A rendes tagok kötelezettsége:

Az egyesület tagja köteles az Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. Az egyesület
tagja nem veszélyeztetheti  az egyesület  céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.  A rendes
tagok kötelezettségei közé tartozik a tagdij megfizetésének kötelezettsége. A tagdij megfizetésének módja az
egyesület  bankszámlájára  történő  átutalás,  vagy  az  egyesület  pénztárába  történő  készpénz  befizetés,
határideje minden tárgyév január 31-e.

V.

A tagság

A szövetség olyan egyesület,  amely két  tag részvételével  is  alapítható,  működtethető.  A szövetség tagja
egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság
lehet;  szövetség  tagja  természetes  személy  nem lehet.  A szövetség  tagja  lehet  az  a  jogi  személy,  jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a szövetség célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása
érdekében tevékenységében aktívan részt  kíván venni,  továbbá az alapszabályban foglalt  rendelkezéseket
elfogadja.
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VI.

A tagsági jogviszony keletkezése

A  szövetségi  tagság  az  alapításkor  a  szövetség  nyilvántartásba  vételével  keletkezik.  A  szövetség
megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az
elnökséghez  kell  benyújtani,  amely  szerv  a  kérelem beérkezésétől  számított  30  napon  belül,  egyszerű
szótöbbséggel,  nyílt  szavazással határoz a tagfelvételről.  Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon
belül  írásba  foglaltan,  igazolt  módon  kell  megküldeni  a  tagfelvételt  kérelmező  számára.  A tagfelvételi
kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

VII.

A tagsági jogviszony megszűnése

1. A tagsági jogviszony megszűnik:

a./ A tag kilépésével.

b./ A tag jogutód nélküli megszűnésével.

c./ A tag kizárásával.

2. A tagsági  jogviszonyát  a  tag  a  szövetség  elnökségéhez  címzett  írásbeli  nyilatkozatával  bármikor,
indokolás  nélkül  megszüntetheti.  A tagsági  jogviszony  a  nyilatkozatának  az  elnökséghez  történő
megérkezése napján szűnik meg.

3. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a szövetség tagjai közül azt a tagot,
aki  jelen  alapszabály rendelkezéseit  vagy a  közgyűlés  határozatát  súlyosan  vagy ismételten  sértő
magatartást tanúsít.

Kizárható  a  tag  akkor  is,  ha  hat  hónapon  keresztül  elmaradt  a  tagdíj  megfizetésével.  A tagdíj
megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás
elteltét  követően  az  elnökség  írásban  –  póthatáridő  tűzésével  és  a  jogkövetkezményekre,  azaz  a
kizárásra  történő  figyelmeztetéssel  –  felszólította  a  tagdíjhátralék  teljesítésére,  mely  felszólítás  a
póthatáridőn  belül  is  eredménytelen  maradt.A kizárási  eljárást  bármely tag  vagy szövetségi  szerv
kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell
hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés
megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési
lehetőséget. Az ülésen a tag a törvényes képviselő mellett, illetve helyett meghatalmazott képviselővel
is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell
ellátni;  az  indokolásnak  tartalmaznia  kell  a  kizárás  alapjául  szolgáló  tényeket  és  bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati  lehetőségről való tájékoztatást.  Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a
tagkizárási  eljárás megindulásától  számított  30 napon belül  meghozza és 8 napon belül  igazolható
módon közli az  érintett taggal.  A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a
kézbesítéstől számított 15 napon belül a szövetség közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés
beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze
kell  hívnia a rendkívüli közgyűlést.  A közgyűlés nyílt  szavazással,  egyszerű szótöbbséggel dönt.  A
közgyűlés  határozatát  annak meghozatalakor szóban kihirdeti  és  8 napon belül  írásban,  igazolható
módon is közli az  érintett taggal

VIII.

A tagok jogai

1. A szövetség tagja jogosult:

a./ a szövetség tevékenységében részt venni
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b./ a szövetség szolgáltatásait igénybe venni

A szövetség tagja – képviselőjén keresztül - jogosult:

a./  a  közgyűlésen  részt  venni,  szavazati  jogát  gyakorolni,  a  közgyűlés  rendjének  megfelelően
felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni

b./ a szövetség irataiba betekintetni

c./  arra,  hogy  a  szövetség  tisztségviselőjévé  válasszák,  amennyiben  vele  szemben  jogszabályban
meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát törvényes képviselője helyett meghatalmazott képviselője útján
is  gyakorolhatja.  A  képviselő  részére  adott  meghatalmazást  teljes  bizonyító  erejű  magánokirati
formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni

 A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

IX.

A tagok kötelezettségei

1. A szövetség tagja:

a./ Nem veszélyeztetheti a szövetség céljának megvalósítását és a szövetség tevékenységét.

b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.

c./ Köteles a szövetség alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait,
rendelkezéseit betartani.

d./  Köteles székhelyének, továbbá képviselője lakcímének megváltozását  az adatváltozást  követő 8
napon belül az elnökséghez bejelenteni.

X.

A szövetség szervei

1.       A szövetség szervei:

a./ Közgyűlés

b./ Elnökség

c./ Felügyelőbizottság

A Közgyűlés

2. A közgyűlés a szövetség döntéshozó szerve.

3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály módosítása;

b) a szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c) a vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottsági tag megválasztása, visszahívása;

d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;

e)  az  éves  beszámoló  -  ezen  belül  az  ügyvezető  szervnek  a  szövetség  vagyoni  helyzetéről  szóló
jelentésének – elfogadása;

f) közhasznúsági melléklet elfogadása;

Oldal 5 / 12



g)  a  vezető  tisztségviselő  feletti  munkáltatói  jogok  gyakorlása,  ha  a  vezető  tisztségviselő  a
szövetséggel munkaviszonyban áll;

h)  az  olyan  szerződés  megkötésének  jóváhagyása,  amelyet  a  szövetség  saját  tagjával,  vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;

i)  a  jelenlegi  és  korábbi  szövetségi  tagok  és  a  vezető  tisztségviselők  elleni  kártérítési  igények
érvényesítéséről való döntés;

j) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

4. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

5. A  közgyűlést  az  elnökség  legalább  15  nappal  az  ülés  időpontja  előtt  kiküldött  meghívóval,
elsődlegesen  a  szövetség  székhelyére  hívja  össze  írásban,  igazolható  módon.  Írásbeli  igazolható
módon  történő  kézbesítésnek  minősül:  pl.  ajánlott  vagy  tértivevényes  küldeményként,  továbbá  a
tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra
kerüljön (elektronikus tértivevény).Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor
lehet  megtartani,  ha  az  ülésen  a  részvételre  jogosultak  legalább  háromnegyede  jelen  van,  és
egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A közgyűlési  meghívó  tartalmazza  a  szövetség  nevét,  székhelyét,  a  közgyűlés  helyét,  idejét  és  a
javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell
rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia
kell  továbbá  a  közgyűlés  határozatképtelensége  esetére  a  megismételt  közgyűlés  helyszínét  és
időpontját,  és az arra  történő felhívást,  hogy a  megismételt  közgyűlés  az  eredeti  napirendi  pontok
tekintetében a megjelentek számára tekintet  nélkül  határozatképes lesz,  ha azt az eredeti  időpontot
legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.  A közgyűlési meghívót a
szövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.   A közgyűlési meghívó kézbesítésétől
vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2
napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat.
Döntését,  továbbá  elfogadás  esetén  a  kiegészített  napirendi  pontokat  minden  esetben  annak
meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja úgy a
közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában,  azzal,  hogy a szabályszerűen nem közölt  napirenden szereplő kérdésben
csak  akkor  hozható  határozat,  ha  a  részvételre  jogosultak  legalább  háromnegyede  jelen  van  és  a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

6. Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából,
ha

a./ a szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b./ a szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c./ a szövetség céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben  az  esetekben  az  összehívott  közgyűlésen  a  tagok  kötelesek  az  összehívásra  okot  adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a szövetség megszüntetéséről dönteni.

7. A közgyűlés  határozatképes,  ha  azon  a  leadható  szavazatok  több  mint  felét  képviselő  szavazásra
jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

8. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az
aktuális  taglétszámhoz  képest  a  megjelent  és  szavazásra  jogosult  tagok  számát.  A közgyűlés  a
napirendi  pontok tárgyalását  megelőzően egyszerű szótöbbséggel,  nyílt  szavazással  megválasztja a
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levezető  elnök  személyét,  továbbá  a  jegyzőkönyvvezető  és  két  jegyzőkönyv  hitelesítő  személyét,
valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

9. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint
– ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és lakóhelyét
vagy  székhelyét,  és  –  ha  a  tagokat  nem azonos  számú  szavazat  illeti  meg  –  a  tagot  megillető
szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával
hitelesíti

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza

 a) a szövetség nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés helyét és idejét;
 c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a  határozati  javaslatokat,  a  leadott  szavazatok  és  ellenszavazatok,  valamint  a  szavazástól
tartózkodók számát.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre megválasz-
tott, jelen lévő tag hitelesíti.

10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével
hozzák meg. 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 szövetségnek nem tagja;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  egyszerű
szótöbbséggel,  nyílt  szavazással  hozza.  A szövetség  alapszabályának  módosításához,  a  szövetség
egyesüléséhez  és  szétválásához  a  közgyűlés  háromnegyedes  szótöbbséggel  hozott  határozata
szükséges.  A szövetség  céljának  módosításához  és  a  szövetség  megszűnéséről  szóló  közgyűlési
döntéshez  a  szavazati  joggal  rendelkező  tagok  háromnegyedes  szótöbbséggel  hozott  határozata
szükséges.

12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat  meghozatalát  követő 8 napon belül  írásban,  igazolható módon is  közli  a határozatnak a
szövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

Elnökség

13. Az elnökség a szövetség 7 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben,
amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.

14. Az  elnökség  tagjait  a  közgyűlés  választja  3  év  határozott  időtartamra.  A vezető  tisztségviselői
megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával
jön létre.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
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a./ a megbízás időtartamának lejártával;

b./ visszahívással;

c./ lemondással;

d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;

f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A közgyűlés a vezető tisztségviselőt bármikor – indokolás nélkül – visszahívhatja. A visszahívásról a
közgyűlés az általános szabályok szerint dönt.

A  vezető  tisztségviselő  megbízatásáról  a  szövetséghez  címzett,  a  szövetség  másik  vezető
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége
ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával,  ennek
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

15. Vezető  tisztségviselő  az  a  nagykorú  személy  lehet,  akinek  cselekvőképességét  a  tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy
köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.A
vezető  tisztségviselőkre  vonatkozó  szabályokat  a  kijelölt  személyre  is  alkalmazni  kell.  A vezető
tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki
közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő
az,  akit  e  foglalkozástól  jogerősen  eltiltottak.  Akit  valamely  foglalkozástól  jogerős  bírói  ítélettel
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

16.    A szövetség vezető tisztségviselői 3 év határozott időtartamra, azaz:  2020. szeptember 24-től 2023.
szeptember 24-ig:

A szövetség elnöke:

Dr.Végh Imre Antal, anyja neve: Kolozs Julianna, lakik: 1163 Budapest, Budapesti út 5.

Az elnökség további tagjai:

főtitkár: Tárnoki Péter, anyja neve: Sárvári Kornélia, lakik: 1142 Budapest, Tengerszem utca 46. .

Bálint Ágnes /anyja neve: Orbán Éva, lakik: 1038 Budapest, Tündérliget utca 4. D. ép. fsz. 4./

Halmos Sándor János /anyja neve: Galcsek Mária, lakik: 2000 Szentendre, Nap utca 20./

Tompos Attila /anyja neve: Plicher Katalin, lakik: 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 79./

Éliás Péter /anyja neve: Soltész Erika Gabriella, lakik: 9172 Győrzámoly, Duna utca 15.

Károlyi László /anyja neve: Farkas Mária, lakik: 1037 Budapest, Remetehegyi út 88. 2/5./

A szövetség törvényes képviseletét az elnök látja el, önálló képviselei joga gyakorlása útján. A további
elnökségi tagok képviseleti joga gyakorlásának terjedelme: általános, a képviseleti jog gyakorlásának
módja: Tárnoki Péter főtitkár önálló, további elnökségi tagok közül ketten együtt /együttes/.

17. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
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a./ a szövetség napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

d./ a szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e./ a közgyűlés összehívása, a tagság és a szövetség szerveinek értesítése;

f./ az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

g./ részvétel a közgyűlésen és válaszadás a szövetséggel kapcsolatos kérdésekre;

h./ a tagság nyilvántartása;

i./ a szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

j./ a szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

k./  a szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

l./ a tag felvételéről való döntés.

m/döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

18.    Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. Az elnökségi ülést az
elnök  legalább 15 nappal  az  ülés  időpontja  előtt  kiküldött  meghívóval,  elsődlegesen a  szövetség
székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek
minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési
címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza a szövetség nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét,
idejét  és  a  javasolt  napirendi  pontokat.  A  napirendi  pontokat  a  meghívóban  legalább  olyan
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

       Az elnökségi ülésre szóló meghívót a szövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

19.  Az elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha
ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi
tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.

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 szövetségnek nem tagja;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

 f)      aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

20. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak alá. A
jegyzőkönyv  tartalmazza  a  határozatok  sorszámát,  a  döntésének  tartalmát,  időpontját  és  hatályát,
illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).
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Az elnökség határozatait  az elnökségi  ülésen szóban kihirdeti  és az érintett  tag(okk)al  a határozat
meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak a szövetség
honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

A szövetség törvényes képviselője az elnök. A szövetséget harmadik személyek előtt a szövetség
elnöke, és a főtitkár önállóan jogotulstak képviselni, míg a további elnökségi tagok ketten együttesen
jogosultak  képviselni  az  egyesületet.A  szövetség  elnöksége  útján  saját  nevében  közvetlen
kapcsolatot  tart  a  főhatóságokkal,  országos  hatáskörű  szervekkel,  társadalmi  és  egyéb
szervezetekkel.A választott vezető tisztségviselők feladataikat társadalmi munkában végzik.

Felügyelőbizottság

A  felügyelőbizottság  a  szövetség  3  felügyelőbizottsági  tagból álló  felügyelő  szerve.  Dönt  a
hatáskörébe utalt kérdésekben.

21. A  felügyelőbizottság  tagjait  a  közgyűlés  választja  meg  3  év  határozott  időtartamra.  A
felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadásával jön létre.

Megszűnik a felügyelőbizottsági megbízatás:

a/ visszahívással;

b/ lemondással;

c/ a felügyelőbizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

d/  a  felügyelőbizottsági  tag  cselekvőképességének  a  tevékenysége  ellátásához  szükséges  körben
történő korlátozásával;

f/ a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A  közgyűlés  a  megválasztással  azonos  eljárással  bármikor  –  indokolás  nélkül  –  dönthet  a
felügyelőbizottsági tag visszahívásáról.  A visszahívásról a közgyűlés az általános szabályok szerint
dönt.

A  felügyelőbizottsági  tag  megbízatásáról  a  szövetséghez  címzett,  a  szövetség  vezető
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége
ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

22. 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.[Ptk. 3:26. § (2)]

A felügyelő  szerv  tagja  a  szövetség  vezető  szervének  ülésén  tanácskozási  joggal  részt  vehet.  A
felügyelő szerv tagja kötelezően vesz részt a vezető szerv ülésén, ha jogszabály így rendelkezik.

A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy
az ügyvezető szervet  tájékoztatni  és annak összehívását  kezdeményezni,  ha arról  szerez tudomást,
hogy

a)  a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan
sértő  esemény  (mulasztás)  történt,  amelynek  megszüntetése  vagy  következményeinek  elhárítása,
illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől
számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte
esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
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Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

23.    A felügyelőbizottság  tagjai   3  év  határozott  időtartamra,  azaz  2020.  szeptember 24-től  2023.
szeptember 24-ig:

A felügyelőbizottság elnöke:

Boros Péter /anyja  neve: Czibik Erzsébet, lakik: 2045 Törökbálint, Szent István utca 68./,

A felügyelőbizottság további tagjai:

Polónyi István Emil /anyja neve: Czitrovszky Gizella, lakik: 1139 Budapest, Üteg utca 29. 9/57./

Loppert Zoltán Jenő /anyja neve: Adler Ilona, lakik: 1112 Budapest, Eper utca 17./

A felügyelőbizottság tagjai  a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt  venni.  A
felügyelőbizottság tagjai a szövetség ügyvezetésétől (elnökség) függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak.

24. A felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik:

- az ügyvezetés ellenőrzése a szövetség érdekeinek megóvása céljából;

- a szövetség működésének, gazdálkodásának ellenőrzése.

A felügyelőbizottság a hatáskörébe tartozó feladatok gyakorlása során – annak érdekében - a vezető
tisztségviselőktől  jelentést,  a  szervezet  munkavállalóitól  pedig  tájékoztatást  vagy  felvilágosítást
kérhet, továbbá a szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

25. A felügyelőbizottság köteles a tagok döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és
ezekkel  kapcsolatos  álláspontját  a  döntéshozó  szerv  ülésén  ismertetni.  A  felügyelőbizottság  a
szövetség irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a
jogi  személy  munkavállalóitól  felvilágosítást  kérhet,  a  jogi  személy  fizetési  számláját,  pénztárát,
értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

26. A  felügyelőbizottság  üléseit  szükség  szerint,  de  évente  legalább  egy  alkalommal  tarja.  A
felügyelőbizottsági  ülést  a  felügyelőbizottság  elnöke  legalább  15  nappal  az  ülés  időpontja  előtt
kiküldött meghívóval, elsődlegesen a szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon.
Írásbeli  igazolható  módon  történő  kézbesítésnek  minősül:  pl.  ajánlott  vagy  tértivevényes
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a
kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A  felügyelőbizottsági  ülésre  szóló  meghívó  tartalmazza  a  szövetség  nevét,  székhelyét,  a
felügyelőbizottsági  ülés  helyét,  idejét  és  a  javasolt  napirendi  pontokat.  A napirendi  pontokat  a
meghívóban  legalább  olyan  részletezettséggel  kell  rögzíteni,  hogy  a  felügyelőbizottsági  tagok
álláspontjukat kialakíthassák.

27. A felügyelőbizottság  határozatát  –  az  alapszabály  vagy  törvény  eltérő  rendelkezése  hiányában  –
egyszerű  szótöbbséggel,  nyílt  szavazással  hozza.  A felügyelőbizottság  határozatképes,  ha  ülésén  a
szavazati  jogában  nem  korlátozott  felügyelőbizottsági  tagok  több  mint  a  fele  jelen  van.  Két
felügyelőbizottsági tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.

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;
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c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a szövetségnek nem tagja;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

28.   A felügyelőbizottság határozatait a felügyelőbizottsági ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak a
szövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

Irásbeli szavazás

A közgyűlés, az elnökségi ülés, a felügyelő bizottsági ülés  megtartható

 vagy elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével,

 vagy pedig határozathozatalra - az elnökség kezdeményezésére - ülés nélkül is sor kerülhet. Az utóbbit csak 
jogszabály zárhatja ki. Ha ilyen nincs, akkor az elnökség kezdeményezésére   ülés tartása nélkül is sor 
kerülhet a döntéshozatalra .

Az elektronikus jelenlétnél
 meg kell határozni az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai alkalmazásokat, és

 ha a társaság ügyvezetése a tagokat (képviselőiket) személyesen nem ismeri, meg kell határozni a 
személyazonosság igazolásának módját.

Az írásbeli szavazás részletszabályait - ideértve az eredmény megállapítását is - a közgyűlési meghívóban 
kell megállapítani. Az írásbeli szavazás eredményét az elnökség   a szavazásra megjelölt határidőt követő 
nyolc napon belül - írásban köteles a tagokkal közölni

Választottbirósági eljárás kikötése

Az egyesület jelen Alapszabálya a tagsági jogviszonyból, továbbá az egyesületi szervek és a tagok egymás
közti  jogviszonyából  eredő  jogvitákra  állandó  vagy eseti  választottbíróság  eljárását  köti  ki  az  alábbiak
szerint:Bármely  vita  eldöntésére,  amely  a  jelen  Alapszabállyal  vagy  azzal  összefüggésben,  annak 
megszegésével,  megszűnésével,  érvényességével  vagy  értelmezésével  kapcsolatban  keletkezik,  a  felek
alávetik  magukat  az  Magyar  Kereskedelmi  és  Iparkamara  mellett  szervezett  Állandó  Választottbíróság,
Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.

X.

Záró rendelkezések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 24.

Alulirott Dr.Végh Imre Antal, mint a szövetség elnöke, ezennel aláirásommal igazolom, hogy az Alapszabály
eegységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módositásának alpján hatályos tartalmána. A
módositott alapszabály dátuma megegyezik a 2020. szeptember 24-i közgyűlés időpontjával.

……………………………..

Dr.Végh Imre Antal elnök                                                                                                            

Ellenjegyzem 2020. szeptember 24.

KASZ 36060754
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