ALAPSZABÁLY

Érvényes: 2016. június 29-től

amelyet a Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége (továbbiakban „a Szövetség”) közgyűlése
2016. június 29-én hozott 6/II.(2016.06.29.)sz. határozataival a Polgári Törvénykönyv, a 2013 évi V.
törvény-, az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel fogadott el alulírott helyen és
feltételek szerint:

1.

Általános rendelkezések

1.1.

A Szövetség elsősorban szakmai és gazdasági érdekképviseletet ellátó független egyesület, olyan
önálló jogi személy, amely nyilvántartott tagsággal rendelkezik.
A Szövetség célja: a hűtő- és klímatechnikával foglalkozó egyéni és társas vállalkozások,
intézmények szakmai érdekeinek védelme, a szakmai tevékenység elméleti és gyakorlati
színvonalának emelése ismeretterjesztés és oktatásszervezés útján, a szakma környezetvédelmi
tevékenysége hatékonyságának növelése és a fogyasztók jogait fokozottan érvényesítő környezet
kialakításának elősegítése.
A Szövetség bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan
feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a
pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti
juttatás alapjául nem szolgálhat.
A Szövetség ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat.
A Szövetség adatai:
- neve:
Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége
- rövidített neve:
HKVSZ
- neve angolul:
Hungarian Refrigeration and Air Conditioning Association
- neve németül:
Verband der Ungarischen Kälte- und Klima Unternehmen
- székhelye:
1191 Budapest, Ady Endre út 28-30.
- működési területe: Magyarország
- honlapjának címe: www.hkvsz.hu

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

A Szövetség tagjai: Magyarországon működő hűtés- és klímatechnikai, valamint az ezekhez
kapcsolódó oktatási tevékenységet végző egyéni vállalkozók és társas vállalkozások, amelyek
szakmailag és etikailag egyaránt alkalmasak a szakma képviseletére. Továbbá tagjai lehetnek
természetes és jogi személyek, akik a Szövetség céljait elfogadják.
A Szövetségnek a Magyar Szabadalmi Hivatalnál a 165868 lajstromszámú ábrás védjegyként
bejegyzett emblémája hatágú jégvirág-motívum, mellette vagy alatta a HKVSZ – Hűtő- és
Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége felirat. Színe fekete-fehér, vagy Pantone Reflex Blue. A
jégvirág motívum különleges: áganként két-két mellékága van, amelyek közül a baloldaliak a
következő ág tetejéig elvékonyodóan el vannak húzva. Az embléma pozitív vagy negatív
színezéssel egyaránt használható.
A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

2.

A Szövetség feladatai

2.1.

A Szövetség érdekvédelmi, érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenységének keretében
elsősorban a következő feladatokat látja el:
Képviseli és védi a tagok érdekeit a központi államhatalmi és helyi önkormányzati szervek, a
kormány és kormányzati szervek előtt, és minden egyéb szervezettel fenntartott kapcsolatában.
Képviseli és védi a tagok érdekeit a szakma tevékenységét érintő jogszabályok, gazdasági döntések
és egyéb szabályozások előkészítése során, közvetíti a tagjai által kialakított javaslatokat, képviseli
véleményüket, összehangolja és egyezteti az esetleges ellentétes érdekeket.
Az előző pontokban foglaltakat különösen annak érdekében gyakorolja, hogy tagjainak érdekeit és

2.2.
2.3.

2.4.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
2.12.

2.13.

2.14.

jogait érvényre juttató, esélyegyenlőséget biztosító szabályozás valósuljon meg. Céljainak elérése
érdekében a Szövetség állandó kapcsolatot épít ki a szakterület irányító főhatóságaival és
szakhatóságaival, a működési területet érintő és egyéb államigazgatási intézményekkel, kamarákkal,
valamint érdekképviseleti szervezetekkel. A kiépített kapcsolatokon keresztül egységes
jogalkalmazási gyakorlat kialakítását célozza meg.
A Szövetség alapfeladata a szakmai területen a feladatok sikeres ellátásához szükséges jogi és
szakmai, a hűtés- és hűtőtechnikát, klíma- és hőszivattyú technikát, alternatív energiaforrásokat és
szerviztechnológiát is érintő műszaki-gazdasági információk megszerzése és terjesztése. Ennek a
célnak elérésére a Szövetség közvetíti, támogatja és szervezi ezeknek a tudnivalóknak az oktatását.
Ennek érdekében a Szövetség:
Állandó és alkalmi szakmai fórumokat hoz létre és biztosítja működésük feltételeit. A szakmai
fórumok feladata a tagok felé történő és a tagok közötti információáramlás elősegítése. A Szövetség
által működtetett szakmai fórumok: konferenciák, tanácskozások, konzultációk, bemutatók, állandó
és alkalmi szakbizottságok, bel- és külföldi tanulmányutak, kiállítások, rendszeres és alkalmi
kiadmányok, szakelőadások.
Szakosztályai és eseti bizottságai véleménye alapján állást foglal mindazon jogi, pénzügyi,
környezetvédelmi és műszaki-gazdasági kérdésekben, amelyek állami, hatósági vagy testületi
kezdeményezésűek és a szakterületet érintik. Ezt az állásfoglalást a Szövetség az illetékes
fórumokon kifejti és annak érvényre juttatására törekszik.
Szakmai tanácsadással és oktatási együttműködéssel támogatja az állami, önkormányzati és
magánszakképzést, átképzést és továbbképzést.
Részt vesz a szakterülethez tartozó és környezetvédelmi szakirodalom (alkalmi kiadványok,
folyóiratok, szakkönyvek, röplapok), valamint a közvélemény formálását elősegítő
tömegkommunikációs közlemények és ismertető műsorok kiadásában, illetve kezdeményezi és
támogatja azok megjelentetését.
Kapcsolatot kezdeményez és tart fenn rokonterületek bel- és külföldi szakmai szövetségeivel,
szervezi az együttműködést és elősegíti a tagok kapcsolatfelvételét.
Tagjai együttműködésének elmélyítésére javaslattevő, véleményező és közvetítő tevékenységet lát
el, hozzájárul vitás helyzetek társadalmi úton, egyeztetéssel való tisztázásához és megoldásához.
A Szövetség tagjai részére tevékenységüket előmozdító szolgáltatásokat nyújt, amelyeket az általuk
fizetett tagdíj ellenében ingyenesen (alapszolgáltatások), vagy térítés fizetése ellenében (kiegészítő
szolgáltatások) vehetnek igénybe.
Feladatai ellátása érdekében kiegészítő jelleggel, kizárólag cél szerinti tevékenysége elősegítésére
gazdasági társaságot alapíthat, gazdasági társaságban részt vehet, alapítványt hozhat létre, illetve
már működő alapítványokhoz csatlakozhat, oktatási intézményt hozhat létre, már működő oktatási
intézmény működtetésében részt vehet.
Hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének igénybevétele, valamint médianyilvánosság
felhasználása útján törekszik a hűtő- és klímatechnikával foglalkozó vállalkozói réteg társadalmi
elismertségének megteremtésére, illetve fokozására.

3.

A tagsági viszony

3.1.

A Szövetség tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében
tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket
elfogadja.
A tag jogállása lehet:
 rendes tag
 pártoló tag
 tiszteletbeli tag
Rendes tag lehet:
 Hűtő- és klímatechnikai tevékenységet Magyarországon jogszerűen – az esetlegesen szükséges
engedélyek birtokában – végző természetes személy, gazdasági társaság,

3.2.

3.3.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.
3.8.1.

3.8.2.

 A mindenkori jogszabályban előírt engedéllyel rendelkező szakmai képzést végző oktatási
intézmény és gazdasági társaság,
 A Szövetség tagvállalatainak tevékenységével összefüggő szakértői névjegyzékben szereplő,
tervező és szakértő,
amennyiben:
- elfogadja a Szövetség Alapszabályát, és egyéb szabályzataiban foglaltakat,
- támogatja a Szövetség céljait,
- és befizeti a tagdíjat.
Pártoló tag lehet:
Minden természetes személy és gazdasági társaság, azzal a feltétellel, hogy
- elfogadja a Szövetség Alapszabályát, és egyéb szabályzataiban foglaltakat
- támogatja a Szövetség céljait,
- és befizeti a támogatás összegét.
Tiszteletbeli tag lehet: akit a HKVSZ Elnöksége tiszteletbeli tagnak megválaszt és aki a tagságot
elfogadja.
Tiszteletbeli taggá az a természetes személy választható, aki tevékenységével jelentősen hozzájárult
a hűtő-és klímatechnika fejlődéséhez, a Szövetség céljainak megvalósításához.
Az Elnökség a „Szövetség tiszteletbeli tagja” elismerő címet adományozhatja annak, aki
tekintélyével, tudásával a Szövetség tevékenységét vagy a hűtő és klímatechnika fejlődését
előmozdította. Az adományozást megelőzően ki kell kérni az illetékes regionális elnökök
véleményét.
A tiszteletbeli tag különleges jogállású tag, a Szövetség tevékenységében és a Szövetség nyilvános
rendezvényein tanácskozási joggal részt vehet, azonban választójog/szavazati jog nem illeti meg és
tisztségviselővé nem választható.

A tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez
kell benyújtani, amely szerv a soron következő elnökségi ülésen, de legkésőbb 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, és az új tagot bejegyezni a tagnyilvántartásba.
A tagsági jogok forgalomképtelenek, nem örökölhetők.
A tag jogai:
A rendes tag jogosult:
 a Szövetség tevékenységében részt venni
 a Szövetség szolgáltatásait igénybe venni
 a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
 a Szövetség irataiba betekintetni
 arra, hogy a Szövetség tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben
jogszabályban meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi ok nem áll fenn
 a Közgyűlés, vagy a Szövetség bármely más szervének jogszabálysértő vagy
alapszabályba ütköző határozatának bírósági felülvizsgálatát kezdeményezheti,
 levélpapírján, névjegyén, gépkocsiján feltüntetheti, hogy a HKVSZ tagja és díjmentesen
használhatja a Szövetség logóját,
 részvétel a Szövetség bármely nyilvános rendezvényén, a Szövetség által szervezett
konferencián, tanulmányúton, oktatáson, stb.,
 a Szövetség alapszolgáltatásainak ingyenes igénybevétele,
 a Szövetség kiegészítő szolgáltatásainak igénybevétele térítés mellett,
 a Szövetségben bármilyen választott vagy kinevezéshez kötött tisztséget csak szövetségi
tag vagy annak alkalmazottja tölthet be, legfeljebb a tagsági viszony fennállásáig.
A Szövetség természetes és jogi személy tagjai a közgyűlésen a szavazati jogukat meghatalmazott
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3.8.3.
3.8.4.

3.8.5

képviselőjük útján is gyakorolhatják. A képviselő részére adott meghatalmazást legalább teljes
bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének
vagy a regisztrációnál a közgyűlés kezdetén átadni.
A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.
A pártoló tag jogai: a rendes tagra vonatkozó valamennyi jog megilleti a szavazati és a
választhatósági jog kivételével, ezen kívül nem jogosult a Közgyűlés, illetve a Szövetség egyéb
szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát kezdeményezni.
A tiszteletbeli tag jogai: a pártoló taggal azonos jogok illetik meg.

3.9.

A rendes tag kötelezettségei:
 az alapszabály rendelkezéseinek betartása és a Szövetség határozatainak maradéktalan
végrehajtása,
 a Szövetség egyéb szabályzataiban foglaltak betartása,
 a Szövetség tagjához méltó magatartás tanúsítása,
 a Szövetség támogatása a céljainak elérése és vállalt feladatainak eredményes
végrehajtása érdekében,
 a megállapított tagdíj határidőben történő megfizetése,
 amennyiben székhelye vagy lakcíme (természetes személy) megváltozik, 8 napon belül
az Elnökséghez bejelenteni
 a Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és
tevékenységét.

3.10.

A tagsági jogviszony megszűnése:
 a tag kilépésével
 a tag kizárásával
 a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével
 a Szövetség megszűnésével.

3.10.1.

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.
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, ajánlott, tértivevényes levél útján – legalább 8 napos
póthatáridő kitűzésével 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 egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A
kizárási eljárásról a tagot értesíteni kell és meghívni az Elnökség ülésére 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,
hogy a védelmében felhozható tényeket és bizonyítékokat előterjeszthesse. Az ülésen a tag
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.

3.10.2.

3.10.3.

3.10.4.

3.10.5.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15
napon belül a Közgyűléshez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron
következő éves rendes ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés
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határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is
közli az érintett taggal.

4.

Szövetség bevételei és kiadásai
- Tagdíj
A pártoló és a tiszteletbeli tagok kivételével minden tagnak tagdíjat kell fizetnie. A tagdíj
naptári évre vonatkozik. A mindenkori tagdíj meghatározása a Közgyűlés hatáskörébe
tartozik.
A rendes tag részére, gazdasági helyzetére tekintettel, egyedi elbírálás alapján, eseti
kedvezmény biztosítása, valamint eseti tagdíjának meghatározása a Szövetség
Elnökségének hatáskörébe tartozik.
- Támogatás
Támogatást a Szövetség részére bárki, így a pártoló tagok is adhatnak, melynek mértékét
önállóan döntik el, és írásban hozzák a Szövetség tudomására. A pártoló tagok vállalják,
hogy a Szövetség által kiküldött emlékeztető alapján – a pártoló tag által kitöltött belépési
szándéknyilatkozatban foglaltak szerint – támogatják a Szövetség munkáját.
- A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevétel
- Költségvetési támogatás
- Egyéb bevételek
Kiadások:
- Az alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek.
- A gazdasági-vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek.
- A Szövetség szerveinek, szervezetének működési költségei, valamint az immateriális javak és
tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása.
- Egyéb költségek.

5.

A Szövetség szervezete

5.1.

A Szövetség szervei:
- Közgyűlés
- Elnökség
- Felügyelő Bizottság
- Regionális elnökség(ek)
- Szakosztályok
- Eseti vagy állandó Bizottságok

5.2.

A Szövetség szervei feladataik ellátása során folyamatos kapcsolattartást, kölcsönös tájékoztatást és
együttműködést folytatnak.
Szervezeti egységenként - illetve ezen belül az elkülönült munkaterületek szerint - folyamatosan
nyilván kell tartani azokat a dokumentumokat amelyek a munkavégzés kereteit meghatározzák,
vagy lényegesek.
A Szövetség szervei (szervezeti egységek) ügyintézésének egysége és az egyes ügyek iratainak
együttes kezelése érdekében a Főtitkár a Szövetségi Irodában/Főtitkárságon irattárat működtet, az
iratok elsődleges tárolása központilag, rendszerezetten történik.
Közgyűlés
A Szövetség döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.

5.2.1.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az Alapszabály módosítása
- a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása
- A Szövetség alapcéljának módosítása
- a választott tisztségviselők (Elnökség tagjai), valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak
megválasztása, visszahívásuk, díjazásuk megállapítása
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-

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

az éves költségvetés elfogadása
a tagdíj és fizetési rendjének megállapítása
az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének – elfogadása
az Elnökség javaslata alapján az éves és hosszabb távú munkaprogram elfogadása
tag kizárása elleni felülvizsgálati kérelem elbírálása
választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
végelszámoló kijelölése
befektetési tevékenység esetén a befektetési szabályzat elfogadása
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a
Szövetséggel munkaviszonyban áll
a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés
döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

Közgyűlés összehívása:
A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
Sürgős testületi döntést igénylő kérdésben rendkívüli Közgyűlést kell összehívni. A Közgyűlést
akkor is össze kell hívni, ha azt a tagok 25%-a az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezi, a
Felügyelő Bizottság azt indítványozza, vagy a bíróság az összehívást elrendeli.
Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
- a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
- a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
- 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.
A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval,
elsődlegesen a Szövetség székhelyére, vagy a közgyűlési meghívóban megjelölt, megfelelő
befogadóképességű helyszínre 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 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.
A meghívókat a Közgyűlés napja előtt legalább 15 nappal, a napirend megjelölésével kell a
tagoknak ajánlott levél vagy visszaigazolható email útján megküldeni, illetve egyidejűleg a
Szövetség székhelyén és honlapján is közzétenni.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és a
Szövetség 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 kiegészített napirendi
pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal,
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hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha
valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárulnak.
Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha
az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés
megtartásához.

5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.

5.2.11.

A Közgyűlés ülése nem nyilvános. A Közgyűlésen a tagok személyesen vagy meghatalmazottaik
útján vehetnek részt. A jogi személy tagot egy személy képviselheti. Amennyiben ez a személy
nem a társaság törvényes képviselője, képviseleti jogosultságát írásbeli meghatalmazással kell
igazolnia.
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a nyilvántartott és szavazásra jogosult tagoknak több
mint a fele részt vesz. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A határozatképességet
minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, akkor őt az
adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.
Határozatképtelenség esetén a meghirdetett időpontot követő 30 perc eltelte után és legfeljebb 15
napon belül azonos napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától
függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontját és azt, hogy a megismételt
Közgyűlés az eredeti napirendek tárgyában a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, a
meghívón fel kell tüntetni.
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
levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét,
valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

5.2.12.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv
hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát,
időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges,
személyét).

5.2.13.

A tagok határozatukat nyílt szavazással, a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett
szavazatok többségével hozzák meg. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek
minősül.
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.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
Személyi kérdésekben a szavazás titkos. A tisztségviselők megválasztása szavazólapon, írásban
történik.
A szavazás lebonyolítása minden esetben a Szövetség Választási Szabályzata szerint történik.

5.2.14.

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

5.2.15.
5.2.16.

A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tagokkal a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak a
Szövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
A közgyűlésről felvett jegyzőkönyvet és a nyilvántartást - mint a határozatok nyilvántartását
szolgáló okiratot - lefűzve és sorszámozva kell a Szövetség iratai között megőrizni. Folyamatos
kezelését a Szövetség Főtitkára látja el.
A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, a beszámolóba a Szövetség
székhelyén – a Szövetség képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bármely tag
betekinthet.
Szövetség Elnöke - a tag ilyen irányú kérelme esetén - köteles a Szövetségre vonatkozóan
felvilágosítást adni, és a Szövetség irataiba és nyilvántartásaiba betekintést biztosítani. A
felvilágosítást és az iratbetekintést az Elnök a kérelmező tag által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat
tételéhez kötheti.
Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) a Szövetség képviselője részére kell írásban
eljuttatni.
A Szövetség Elnöke megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a
Szövetség üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő ezen jogát visszaélésszerűen gyakorolja,
vagy felhívás ellenére sem tesz titoktartási nyilatkozatot.

5.2.17.

A tagok, az Elnökség tagjai, az Elnök, vagy a Felügyelő Bizottság tagjai kérhetik a bíróságtól a
Közgyűlés vagy az Elnökség által meghozott határozat hatályon kívül helyezését, amennyiben az
jogszabálysértő, vagy az Alapszabály rendelkezésébe ütközik.
A keresetet attól az időponttól számított 30 napon belül kell benyújtani, amikor a jogosult a
határozatról tudomást szerzett, vagy arról tudomást szerezhetett volna.
A határozat meghozatalától számított egyéves jogvesztő határidőn túl ilyen per nem indítható.
Nem jogosult ilyen per megindítására az, aki a határozat meghozatalához szavazatával maga is
hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés, vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a
határozat mellett.
A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó
hatálya nincs, azonban a bíróság indokolt esetben a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

5.3.

Az Elnökség

5.3.1.

Az Elnökség a közgyűlések közötti időben a Szövetség ügyvezető szerve, tagjai vezető
tisztségviselők.
Az Elnökség dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály nem utal a
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
Az Elnökség a Szövetség Elnökéből, a Közgyűlés által választott szakosztályvezető elnökségi
tagokból, a regionális elnökökből, mint vezető tisztségviselőkből áll.
Az Elnökség tagjai testületi ülésen csak személyesen járhatnak el.
Az Elnökség tagjainak száma megegyezik a szakosztályok mindenkori számával, és kiegészül a
mindenkori regionális elnökök számával.
A szakosztályvezetőket a Közgyűlés titkos szavazással 4 (négy) évre választja meg a Választási
Szabályzat szerinti módon.

5.3.1.1.

Az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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Nem lehet az Elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült. Nem lehet az Elnökség tagja, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2)
bek. i) pont).
Nem lehet az Elnökség tagja 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.
Az Elnökség tagjai ügyvezetői tevékenységük során a Szövetségnek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Szövetséggel szemben.

5.3.1.2.

Az Elnökségi tagság megszűnik:
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
h) az elnökségi tagot delegáló jogi személy tag vagy a természetes személy tag bármilyen
okból történő tagsági jogviszonyának megszűnésével;
A Közgyűlés visszahívhatja azt az elnökségi tagot, aki méltatlanná válik a tisztségre, mert
magatartása ellentétes a Szövetség alapszabályával, a Szövetségben való maradása tevékenysége,
(mulasztása) vagy egyéb magatartása miatt nagymértékben veszélyeztetné a Szövetség működését,
céljának elérését és tisztségéből eredő feladatait nem látta el.

5.3.1.3.

Az elnökségi tagi tisztség bármely jogcímen való megszűnés esetén a kiesett elnökségi tag helyébe
a póttag lép, elnökségi tagot megillető hatáskörrel. Amennyiben a szakosztálynak nincs póttagja,
úgy a szakosztály-vezetői tisztség a következő rendes vagy rendkívüli választásokig betöltetlenül
marad.
Bármely vezető tisztségviselő (elnök vagy elnökségi tag) megbízatásáról a Szövetséghez címzett, a
Szövetség másik vezető tisztségviselőjéhez (másik elnökségi taghoz) 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.

5.3.2.

A Szövetség vezető tisztségviselői:

5.3.2.1.

A Szövetség elnöke:
Diós Tibor (a.n.: Bokros Mária, lakhelye: 2016. Leányfalu, Jázmin utca 8.)
Az Elnökség tagjai:
Baricz László (a.n.. : Thuna Éva, lakhelye: 114. Budapest, Heveder utca 7.)
Kecse-Nagy Mátyás (a.n.: Valkai Julianna, lakhelye: 2536 Nyergesújfalu, Sánc u. 64. 1/14)
Major Károly (a.n.: Ligeti Ágnes, lakhelye: 9351 Babót, Dózsa György u. 36.)
Nagy József (an: Nagy Erzsébet, lakhelye: 1184. Budapest, Vadkert utca 6.)
Solymosi Péter (a.n: Czilik Alice Anna, lakhelye: 2096. Üröm, Rókahegyi út 24.
Tóth Árpád (a.n.: Kasa Judit, lakhelye: 6723 Szeged, Budapesti körút 22/A)

5.3.2.2.
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5.3.2.3.
5.3.3.
5.3.3.1.

5.3.3.2.

Tóth László (a.n.: Gáll Gizella, lakhelye: 4100 Berettyóújfalu, Árpád u. 25.)
Várkonyi Nándor ( a.n: Bogner Vilma, lakhelye: 1192 Budapest, Előd utca 6/1.)
A vezető tisztségviselők feladatukat társadalmi megbízatásként látja el; tevékenységük
elismeréseként tiszteletdíj és tisztsége ellátása körében felmerült tényleges készkiadásai erejéig
költségtérítés illetheti meg.
A Szövetség képviselete
A Szövetség törvényes képviseletét az elnök látja el, akadályoztatása esetére helyette és nevében a
főtitkár jogosult a képviselet ellátására.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
Az Elnök feladatai:
- összehívja és vezeti az Elnökség üléseit, javaslatot tehet – az Elnökség tagjai mellett- annak
napirendjére,
- közgyűlésen javaslatot tesz a levezető elnök személyére,
- koordinálja az Elnökség munkáját, vezeti üléseit,
- az Elnökség felhatalmazásának megfelelően gyakorolja a Szövetség szavazati jogát a
Szövetség által vagy részvételével alapított jogi személyek legfőbb szervei ülésein,
- gyakorolja a Főtitkár felett az Elnökség hatáskörébe nem utalt munkáltatói jogokat.
- javaslatot tehet a Szövetség Főtitkárának személyére,
- figyelemmel kíséri és gondozza a két- és többoldalú szövetségi kapcsolatokat.
- javaslatot tehet állandó vagy eseti bizottság létrehozására, és azok tagjaira
- javaslatot tehet az irányítás és ellenőrzés rendszerére,
- akadályoztatása esetére kijelöli a teljes jogkörben eljáró főtitkárt.

5.3.3.3.

Megválasztása és visszahívása:
- az Elnökség maga választja elnökét tagjai közül és az Elnökség jogosult a visszahívására

5.3.3.4.

Az elnöki megbízatás megszűnik:
- megbízás időtartamának lejártával;
- az elnök halálával;
- az elnökségi tagot delegáló jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével
- az elnökségi tagot delegáló jogi személy tag vagy a természetes személy tag bármilyen
okból történő tagsági jogviszonyának megszűnésével;
- lemondással;
- a Szövetség megszűnésével;
- visszahívással;
- az elnök cselekvőképességének a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben történő
korlátozásával;
- az elnökkel szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével.

5.3.3.5.

Az Elnökség visszahívhatja az elnököt, ha méltatlanná válik a tisztségre, mert magatartása ellentétes
a Szövetség alapszabályával, a Szövetségben való maradása tevékenysége, (mulasztása) vagy egyéb
magatartása miatt nagymértékben veszélyeztetné a Szövetség működését, céljának elérését és
tisztségéből eredő feladatait nem látta el.

5.3.3.6.

A Szövetség bankszámlája felett az Elnök vagy meghatalmazottja önállóan, egyéb esetben a főtitkár
és egy irodai alkalmazott vagy elnökségi tag együttesen rendelkezik

5.3.4.

Az elnökségi ülés
Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tart ülést.
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
11

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.
Össze kell hívni az Elnökségi ülést, ha azt tagjai egyharmada vagy a Felügyelő Bizottság az ok
megjelölésével, írásban az Elnöknél indítványozza. Rendkívüli elnökségi ülés tartásának van helye
sürgős döntést igénylő ügyekben és rendkívüli helyzetben.
Sürgős elnökségi döntést igénylő ügyekben, vagy rendkívüli helyzetben rendkívüli elnökségi ülést
kell összehívni az elnök vagy legalább három elnökségi tag együttes indítványára. A rendkívüli
elnökségi ülés időpontját a közléstől számított 3 napon belül ki lehet tűzni.

5.3.4.1.

5.3.4.2.
5.3.4.3.

Az elnökségi ülések közti időszakban, vagy határozatképtelen elnökségi ülést követően indokolt
esetben- tagfelvétel, sürgős döntést igénylő ügyben - az Elnökség döntéseit levélbeli vagy
elektronikus szavazás útján is meghozhatja.( elektronikus úton is lehet elnökségi határozatot hozni,
az elnökségi tagok a határozati javaslatról szavazatukat írásban – elektronikusan scannelve, faxon,
vagy levélben – leadják.)
Azok az ügyek tartozhatnak ebbe a körbe, melyek eldöntése igennel, nemmel vagy tartózkodással
lehetséges, az ügy döntésre elő van készítve, előzetes vitát, kiegészítést vagy döntési javaslat
módosítást nem igényel és így az
Elnökség összehívása mindehhez képest felesleges
költségtöbbletet vagy időveszteséget jelentene. Az ilyen üggyé nyilvánítás annak a hatásköre, aki a
testület összehívására jogosult. Ha a levélbeli vagy elektronikus szavazás során bármely tagja az
ülés megtartását kívánja, az Elnökség ülését az Elnöknek össze kell hívnia.
Az írásbeli és elektronikus szavazás részletes szabályait az Alapszabály 1 számú melléklete
tartalmazza
Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az Elnök és két felkért hitelesítő
elnökségi tag ír alá.
Az Elnökség határozatait – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – az
elnökségi tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek
minősül. Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít,
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

5.3.4.4.

Az Elnökség üléseire a Felügyelő Bizottság Elnökét tanácskozási joggal, valamint a Regionális
Szervezet(ek) Elnöke(i)t szavazati joggal meg kell hívni, és jelen lehet mindenki, akit a Szövetség
Elnöke meghív, vagy az Elnökség felkér.

5.3.5.

Az Elnökség kizárólagos hatásköre:
a) beszámol a Közgyűlésnek tevékenységéről, gazdálkodásáról ezen belül a Szövetség
vagyoni helyzetéről,
b) átruházott hatáskörben dönt a Szövetség költségvetéséről és a gazdálkodás, a
vagyonkezelés, a vállalkozási tevékenység stratégiai jelentőségű kérdéseiben, határoz egyes
beszámolók elfogadásáról, valamint biztosítja a működéshez szükséges feltételeket,
c) határoz a tagdíjfizetések eseti kedvezményeinek rendjéről,
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d) javaslatot tesz az Alapszabály módosítására,
e) megállapítja a saját ügyrendjét, jóváhagyja a Főtitkárság Szervezeti és Működési
Szabályzatát,
f) normatív döntéseket hoz a Szövetség gazdasági, vállalkozási, tulajdon-hasznosítási,
vagyongazdálkodási rendszeréről, megszabja ezek garanciális elemeit, biztosítja a
működéshez szükséges forrásokat, előmozdítja és ellenőrzi az e körben folyó
tevékenységet.
j) meghatározza a főtitkár alkalmazási és képesítési feltételeit, továbbá kinevezi, illetve
felmenti a Főtitkárt,
k) állandó vagy eseti szakbizottságokat hozhat létre és működteti azokat,
l) választott tisztségviselővel szemben, annak felróható kötelesség-szegése vagy mulasztása
esetében, illetve, ha vélelmezhetően etikai vagy fegyelmi vétség, továbbá felhívás ellenére sem
megszüntetett összeférhetetlenség merül fel, a tisztségviselés alól történő, legfeljebb 6 hónapig
terjedő felfüggesztést alkalmazhat vagy súlyosabb esetben tisztségviseléstől való megfosztást –
visszahívást – illetve kizárást indítványozhat a tisztségviselőt megválasztó testület irányába,
n) meghatározza a tiszteletbeli cím adományozásának rendjét, illetve tiszteletbeli tag címet
adományoz,
o) jelen Alapszabály és Választás Szabályzat keretei között megállapítja a tisztújítás választási
ütemtervét, a név-jegyzék összeállításának eljárási rendjét annak adat-tartalmát, az arra történő
felvétel módjait, eljárását és biztosítékait,
p) összehívja a közgyűlést és meghatározza napirendi pontjait
q) a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele
r) dönt a tagfelvételi kérelmekről és tag kizárásáról
s) az elnökségi ülések napirendi pontjait meghatározza
Továbbá:
a) folyamatosan fenntartja a Szövetség működőképességét,
b) átruházott hatáskörben jóváhagyja az olyan szerződések megkötését, amelyet a Szövetség
választott tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,
c) tájékoztatást kérhet a Felügyelő Bizottságtól a Szövetség tevékenységének ellenőrzéséről,
d) dönt a Szövetség nemzetközi kapcsolatait érintő kérdésekben.
A Szövetség Elnökségének hatásköreit halaszthatatlan esetben a Szövetség Elnöke és Főtitkára
együttes döntéssel gyakorolhatja. E döntésükről az Elnökség legközelebbi ülésén tájékoztatást
adnak. Az Elnökség e döntést - nem visszamenőleges hatállyal - felülvizsgálhatja.
Az Elnökség az előző bekezdésben rögzített általános felhatalmazás alapján eljárhat mindazon
ügyekben, amelyet nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

5.4.

A Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, feladata az Elnök és az Elnökség működésének ellenőrzése a
Szövetség érdekeinek megóvása céljából.
A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés titkos szavazással választja négy (4) évre szavazólapon,
írásban, a Szövetség Választási Szabályzata szerinti módon.
A Felügyelő Bizottságnak tagjává a Szövetség rendes tagjai választhatók.
A felügyelő bizottság 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 Szövetség Elnökségének tagja vagy Elnöke.
A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.
A Felügyelő Bizottság tagjai a Szövetség ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem
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utasíthatóak.
A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel
kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni.
A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek.
A Felügyelő Bizottság tagjai megbízásukat elfogadó nyilatkozattal vállalják, amelyben nyilatkoznak
az összeférhetetlenségi okokra kiterjedően is.
A Felügyelő Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen:
jogosult a Szövetség működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve
felvilágosítást kérni a Szövetség szerveitől, illetve munkavállalóitól, a Szövetség könyveibe és
irataiba betekinthet, a Szövetség fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
A Felügyelő Bizottság Elnöke az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelő
Bizottság jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni.
A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, működésének
rendjét maga állapítja meg.
A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze az ülés napja előtt legalább
15 nappal kézbesített, a napirend megjelölését tartalmazó meghívóval, amelyet postán vagy a
Felügyelő Bizottság tagja által az elnök részére megadott hivatalos e-mail címére küld meg a tagok
részére.
Sürgős felügyelő bizottsági döntést igénylő ügyekben, vagy rendkívüli helyzetben rendkívüli ülést
kell összehívni. Ennek időpontját a közléstől számított 3 napon belül ki lehet tűzni.
A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha az elnök és legalább egy tagja azon részt vesz.
A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyhangú határozatával/
szótöbbségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek minősül.
A Felügyelő Bizottság ülései nem nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít,
határozatait ugyancsak sorszámozza.
A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a
jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát.
A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya
(lehetőség szerint személye is) megállapítható legyen. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság
ülésén a résztvevő tagok aláírják.
A felügyelő bizottsági tagsági tisztség megszűnésére az Elnökségi tisztség megszűnésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a
Szövetség Elnökéhez intézi.
A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő
teljesítésével a Szövetségnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség
szabályai szerint felelnek a Szövetséggel szemben.

5.5.

Regionális Szervezetek

5.5.1.

A regionális szervezetet az adott régióban (megyében vagy megyékben) működő szövetségi tagok
hozhatják létre alakuló ülésen. A Szövetségnek maximum négy Regionális Szervezete lehet.
Az alakuló ülés akkor határozatképes, ha azon a Szövetség régióbeli tagjainak több mint 1/3-a részt
vesz. Az alakuló ülésen nyílt szavazással, egyszerű többséggel választják meg a Regionális
Szervezet Elnökét és elnökségi tagjait. A regionális szervezet nem külön jogi személy.
Amennyiben a régióbeli tagok kezdeményezésére regionális szervezet megalakulására kerül sor,
abban az esetben a Szövetség Elnöksége gyakorolja az egyeztetési és ellenőrzési jogot, tudomásul
veszi a megalakulást, és a legközelebbi Közgyűlésen előterjeszti azt, tudomásulvétel érdekében.
A regionális szervezet meghatározza a szervezetnek a régió megnevezését tartalmazó, a

5.5.2.
5.5.3.
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5.5.4.
5.5.5.
5.5.6.

5.5.7.

5.5.8.
5.5.9.
5.6.
5.6.1.

5.6.2
5.6.3.

5.8.

Szövetséggel egyebekben megegyező nevét, valamint székhelyét.
A szervezet ügyintéző szerve a Regionális Elnökség, amely a regionális szervezet tagjai által
választott három tagból áll, képviseletét a Regionális Elnök látja el.
A Regionális Szervezet Elnöke tagja a Szövetség Elnökségének, annak ülésein szavazati joggal vesz
részt.
A Regionális Szervezet Elnökének távollétében, akadályoztatása esetén vagy tisztségének bármely
okból való megszűnése esetén az alelnök látja el a helyettesítéssel, képviselettel járó feladatokat,
teljes jogkörrel.
A regionális szervezet önálló költségvetéssel rendelkezhet.
A Szövetség regionális alszámlája felett a Szövetség Elnöke, a Regionális Elnök és a regionális
elnökség 1 tagja együttesen rendelkezhet.
A regionális szervezetek is a Szövetség Alapszabálya szerint működnek.
A regionális szervezet megalkothatja a saját Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely nem lehet
ellentétes a Szövetség alapszabályával, és amelyet a Szövetség Elnöksége véleményez és hagy jóvá.
A regionális szervezetek elsődleges feladatai:
- a Szövetség működésének megismertetése a regionális területen
- közreműködés szakmai rendezvények szervezésében
- kapcsolattartás a Szövetség regionális tagjaival
- taglétszám növelése
- rendszeres kapcsolattartás a Szövetség elnökségével.
A Szövetségnek a jelen Szabályzat elfogadásakor három regionális szervezete van:
- HKVSZ Dél-, és Dél-kelet magyarországi Regionális Szervezete
- HKVSZ Észak-nyugat-dunántúli Regionális Szervezete
- Észak-kelet magyarországi Regionális Szervezet
A regionális szervezet szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart, amelyről jegyzőkönyvet
készít, és megküldi a Szövetség Elnökének és Főtitkárának.
A regionális szervezet megalakulását követően a regionális szervezet rendes választásai a Szövetség
rendes választásait követő második évben történhetnek, majd ezt követően rendre négy évente.
Szakosztályok
A Szövetség tagjainak tevékenysége a hűtő- és klímatechnikai ágazaton belül szakterületekre
tagozódik, így a Szövetségben a szakmai munkát szakosztályok végzik.
A szakosztályok számát, elnevezését és szakterületét az Elnökség határozza meg.
A Szövetség tagjai szabadon csatlakozhatnak bármely szakosztály munkájához.
A szakosztály vezetője egyben az Elnökség tagja, aki a szakosztály munkáját irányítja.
A Szövetségnek a jelen Szabályzat elfogadásakor hat szakosztálya van:
1.) Háztartási és Kereskedelmi Hűtőkészülékek Szakosztály
2.) Telepített Légkondicionáló Berendezések Szakosztály
3.) Telepített Hűtőberendezések Szakosztály
4.) Mobil Hűtés és Légkondicionálás Szakosztály
5.) Megújuló Energia Szakosztály
6.) Oktatási és Szakképzési Szakosztály
FŐTITKÁRSÁG és FŐTITKÁR
A Főtitkárság Szervezeti és Működési Szabályzatát a Főtitkár ajánlásával az Elnökség határozza
meg.
1. A Főtitkárság – élén a Szövetség főfoglalkozású munkaviszonyban álló Főtitkárával - az
Elnökség országos hatáskörű döntés-előkészítő és végrehajtó, továbbá szervezési, igazgatási és
ügyviteli szervezete.
Felelős a Szövetség munkájának adminisztratív rendjéért.
Részt vesz annak összehangolásában, szabályszerűségének és eredményességének biztosításában.
Irányítja a Szövetség tulajdoni részesedésével működő gazdasági tevékenységet. A Főtitkár jelez a
Szövetség országos vagy regionális szervezetének, továbbá választott tisztségviselőinek, ha belső
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szabályzat, jogszabály vagy a Szövetség érdekeinek megsértését tapasztalja vagy ilyen sérelem
bekövetkezése valószínűsíthető.
2. A Főtitkár a hatóságok és más külső szervezetek előtt védi és képviseli a Szövetség tagságának
az érdekeit, vélemény-nyilvánításával, országos érdekvédelmi szerepével közreműködik a szakmai
kérdésekkel kapcsolatos döntéshozatalban.
3.Főtitkárság figyelemmel kíséri a szakmát érintő pályázati lehetőségeket, és arról tájékoztatást ad
honlapján,
4. Szakmai fórumokat, programokat szervez,
5. A Főtitkár határozatlan időre kinevezett vezető állású munkavállaló. A Főtitkárt akadályoztatása
esetén a marketing és ügyviteli vezető helyettesíti.
6. A Főtitkárság/Iroda gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség, valamint az egyéb szervek
előterjesztéseinek megalapozásáról, jogi, közgazdasági, szakmai és hatékonyságbeli
megfelelőségéről, és a hozott határozatok szervezett és eredményes végrehajtásáról, s az ezzel
kapcsolatos számadásról.
7. A Főtitkár gyakorolja azokat a hatásköröket, amelyek biztosítják a Szövetség hatékony
működtetését és a Szövetség által nyújtott szolgáltatások szervezését. A szövetségi működés
körében a Főtitkárnak utasítást csak az Elnökség illetve a Szövetség Elnöke adhat, míg a Főtitkárt
a Szövetséggel munkaviszonyban állók felett utasításadási jog illeti meg. A Főtitkár a feladatkörébe
tartozó tevékenységekről szükség szerint tájékoztatja az Elnökséget. A Főtitkár együttműködik a
Felügyelő Bizottsággal és más testületekkel a tevékenység hatékony ellenőrzésében.
8. A Főtitkár gondoskodik arról, hogy a Szövetség gazdasági, vállalkozási, tulajdon-hasznosítási,
szolgáltatási tevékenysége, ezek fejlesztése és a vagyonkezelés rendszere megfelelő legyen, és a
Szövetségi vagyon fedezetet nyújtson a Szövetség működésének a finanszírozására. A Főtitkár
biztosítja a Szövetség fizetőképességét és likviditását, melyek veszélybe kerülése esetén soron kívül
értesíti az Elnökséget.
9. A Főtitkár feladatai különösen:
a) a Főtitkár képviseli a Szövetséget a napi szintű működés minden területén, e körben önállóan
jogosult képviseletre és aláírásra,
- helyettesíti az elnököt annak akadályoztatása esetén
b) munkáltatói jogokat gyakorol a Szövetség alkalmazottai felett, meghatározza az alkalmazási és
képesítési feltételeket
c) tanácskozási joggal részt vesz a Közgyűlés és az Elnökség munkájában,
d) jóváhagyásra az Elnökség elé terjeszti a javaslatokat, a Főtitkárság Szervezeti és Működési
Szabályzatát, a gazdálkodás stratégiai rendjére és szervezetére, továbbá a vagyongazdálkodás
rendjére vonatkozó javaslatot,
e) javaslatot tesz a Szövetség költségvetésére, folyamatosan biztosítja a Szövetség
működőképességét, és fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt
tartásával a szükséges intézkedéseket kezdeményezi,
f) javaslatot tesz a tagdíj mértékére,
g) a Főtitkárság Szervezeti és Működési Szabályzatának keretei között meghatározza az irányítása
alá tartozó operatív szervezeti egységek és funkciók működési rendjét, biztosítja a mindennapi
operatív működés és irányítás feltételeit
h) szakmai, pénzügyi, hatékonysági, jogi és igazgatási célú ellenőrzést végez, melyet összehangol
az ellenőrzést végző más szervezetekkel, testületekkel,
i) ellátja a szövetségi vagyonnal gazdálkodó szervezet és a szolgáltatásokat szervező egységek
működésének operatív irányítását,
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j) a Szövetség zavartalan működése érdekében kialakítja az üzletfolytonossági rendszereket,
biztosítja az adatvédelmet.
6.
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
7.

8.
8.1.

A Szövetség gazdálkodása
A Szövetség céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében kiegészítő jelleggel
gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely nem lehet a Szövetség fő tevékenysége, és
nem veszélyeztetheti az alapcél szerinti tevékenységet.
Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a szövetségi célokban megfogalmazott
tevékenységre használja fel.
Amennyiben a Szövetség befektetési tevékenységet kíván végezni, úgy megkezdése előtt köteles
befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni. A befektetési szabályzat elfogadása a Közgyűlés
hatáskörébe tartozik.
A Szövetség csak olyan módon vehet fel hitelt vagy vállalhat kötelezettséget, amely nem
veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.
Működésének anyagi alapját a tagdíjakból, támogatásokból, a végzett gazdálkodási-vállalkozási
tevékenység ellenértékéből és a nyújtott szolgáltatások díjaiból biztosítja.
Az elnökség jogosult – a 2.3.9. pont szerinti célra - gazdálkodó szervezet létrehozására, vagy már
működő szervezetben való részesedés megszerzésének elhatározására. Az ilyen módon elért
bevételek a Szövetség vagyonát képezik és kizárólag az alapcél szerinti működésre fordíthatóak.
A Szövetség tartozásaiért kizárólag saját vagyonával felel.
A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
A Szövetség kapcsolata más szervekkel
A Szövetségnek más egyesülettel és gazdálkodó szervezettel, egyéb intézménnyel, valamint
nemzetközi szervezetekkel való együttműködésének rendjét jelen Alapszabály szellemében, külön
megállapodásban kell rögzíteni. A megállapodásokat az Elnök vagy meghatalmazottja köti a
Szövetség nevében, amelyről a következő Közgyűlést tájékoztatja. A jogalkotó és szabályozó állami
hatóságokkal a tagokat érintő és a Szövetség feladatkörébe tartozó egyeztetésekre és javaslattételre
valamint állásfoglalás és véleménykérésre irányuló feladatokat az adott ügy jellegétől függően az
Elnökség vagy a Főtitkár látja el.
A Szövetség etikai ügyeinek kezelése
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. (továbbiakban Gktv.) 10. §-nak rendelkezései
határozzák meg a gazdasági kamarák üzleti forgalom biztonságával kapcsolatos feladatait. A Gktv.
12.§-nak (1) bek. f) pontja az országos kamarák feladatává teszi a valamennyi gazdálkodó
szervezetre általánosan érvényes, a tisztességes piaci magatartásra vonatkozó etikai szabályokat
tartalmazó etikai szabályzat kidolgozását. Fentiek értelmében az MKIK küldöttgyűlése által
elfogadott Etikai Kódex és Etikai Eljárási Szabályzata irányadó minden magyarországi
vállalkozásra, tekintet nélkül arra, hogy tagja-e az adott területi kamarának vagy sem.

8.2.

A Szövetség Közgyűlése T10/2005. számú határozata értelmében a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara országos küldöttgyűlésén elfogadott Etikai Szabályzatát tagjaira nézve elismeri, és
etikai ügyekben azt tekinti irányadónak.

8.3.

A Szövetség tagjai az MKIK Etikai Kódexének iránymutatása alapján, annak betartásával végzik
tevékenységeiket, különös tekintettel a vállalkozásokra vonatkozó általános etikai elvárások, a
tisztességes piaci magatartás egyes különös szabályainak, valamint a vállalkozó tevékenységével
összefüggő egyéb kapcsolatokra vonatkozó etikai elvárások betartására vonatkozóan.
Az MKIK Etikai Kódexe és Etikai Eljárási Szabályzata az MKIK (www.mkik.hu) honlapján
megtekinthető.

9.
9.1.

A Szövetség megszűnése
A Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak
egyesületekre válhat szét.
A Szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha
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a) a Szövetség megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált,
és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
a c) a tagok kimondják megszűnését,
d) az arra jogosult szerv megszünteti,
feltéve mindegyik esetben, hogy a Szövetség vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő
eljárás lefolytatását követően a bíróság a Szövetséget a nyilvántartásból törli
9.2.

A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, a Szövetség céljával megegyező vagy
hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság
jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz
rendelkezést a megszűnő Szövetség vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú
szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon
feletti rendelkezési jog a Szövetség törlésével száll át az új jogosultra.

10.
10.1.

Záró rendelkezések
Az alapszabályban nem szabályozott ügyekben / 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.

Budapesten, 2016. június 29-én

_____________
Diós Tibor
elnök

Hitelesítési záradék
Alulírott dr. Buzásiné dr. Ócsai Edit ( 1024. Budapest, Keleti Károly u. 36.) ügyvéd jelen
egyesületi alapszabály aláírásával igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel a létesítő okirat utolsó, 2016. június 29-i, dőlt betűkkel szedett módosítás alapján
hatályos tartalmának.
Készítettem és ellenjegyzem:
Budapesten 2016. június 29
______________________
Dr. Buzásiné dr. Ócsai Edit
ügyvéd
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1. sz. melléklet
Az elnökség levélbeli és az elektronikus szavazásának részletes szabályai
Levélbeli és elektronikus szavazást az Elnökség kezdeményezi a határozat tervezetének a szavazati
joggal rendelkezők részére történő megküldésével, akik annak kézhezvételétől számított legalább
háromnapos (Elnökség, és egyéb testületek) határidőn belül küldhetik meg szavazataikat a Főtitkárság
részére.
Levélbeli és elektronikus szavazás esetén a határozatképesség szabályait úgy kell alkalmazni, hogy
eredményes a levélbeli és elektronikus szavazás, ha legalább annyi arra jogosult szavazott, amennyi
szavazati jogot képviselő tag jelenléte szükséges lenne ülés tartása esetén.
A szavazatszámlálást a főtitkár irányítása mellett a Főtitkárság végzi.
A szavazatszámlálásról jegyzőkönyv kerül felvételre, a szavazólapokat ki kell nyomtatni és a szavazást
követően egy évig meg kell őrizni. A szavazás során biztosítani kell a szavazásra jogosultak
beazonosítását. A szavazatot levélbeli szavazás esetén a szavazatot leadó aláírása hitelesíti,
elektronikus szavazás esetén pedig az elektronikusan továbbított aláírt szavazólap vagy az előzetesen
rögzített jelszó.
Elektronikus úton titkos szavazás nem bonyolítható.
Levélbeli szavazás esetén nyílt szavazás egyszerű egy borítékos, titkos szavazás kétborítékos módon
bonyolítható (a második borítékban van a titkos szavazat). Nyílt levélbeli szavazás – amennyiben
ennek a biztosítékai megvannak - telefaxon vagy közvetlen számítógépes kapcsolat útján is
lebonyolítható.
A szavazás során minden szavazásra jogosult annyi szavazattal rendelkezik, mint a testületi ülés
keretében lebonyolított szavazás során. Érvénytelen a levélbeli szavazás a nyílt szavazás
érvénytelenségeinek eseteiben, továbbá akkor is, ha nem állapítható meg a szavazatot leadó személye,
szavazati jogosultsága, vagy ha a leadott szavazat bármely okból a megadott határidő után érkezik be.
A levélbeli szavazás rendjével kapcsolatos vitát a főtitkár véleményezi, majd az Elnökség dönt. A
szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata
ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon
belül – a főtitkár megállapítja a szavazás eredményét, és azt az Iroda további három napon belül közli a
szavazati joggal rendelkezőkkel. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha
valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
Ha bármely szavazásra jogosult tag az ülés megtartását kívánja, a testület ülését az Elnöknek össze kell
hívnia
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