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GÉPJÁRMŰ MÁRKAKERESKEDŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
 

A L A P S Z A B Á L Y A 
 
 

Bevezető rendelkezések 
 

A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége 2016.05.19. napján megtartott Közgyűlése az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Ectv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt fogadja el azzal, hogy a dőlt betűvel jelölt 
szöveg tartalmazza az új rendelkezéseket):    
 
A jelen egységes szerkezetű Alapszabályban a törölt szövegrészek áthúzással, az új szövegrészek dőlt 
betűvel kerültek jelölésre, így egyértelműen kitűnik, hogy az egységes szerkezetű Alapszabály 
elkészítésére az Alapszabály mely pontjának változása adott okot. 
 
 
 

I. FEJEZET  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. A Szövetség elnevezése: Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége 
 Rövidített elnevezés:  GÉMOSZ  
 
 Idegen nyelvű elnevezése:  Hungarian Association of Automobile Dealers 
 Idegen nyelvű rövidített név:  HAAD 
 
2.  A Szövetség székhelye:   2040 Budaörs, Malomkő u. 2. 
 
3.  Illetékességi kör:   Magyarország teljes területe 
 
4. A Szövetség jogállása:  A Szövetség független, demokratikusan  
      szervezett, önkormányzati elven működő civil  
      szervezet, szakmai, érdekvédelmi,  
      érdekképviseleti szövetség. 
 
5. A Szövetség pecsétje:   Köriratban a Szövetség neve, középen a  
      Szövetség logója 
 
 

II. FEJEZET  
A SZÖVETSÉG CÉLJAI 

 
 
6. A Szövetség fő célja: 
 
A Szövetséget a Márkaszövetségek és az egyéni tagok szövetkezésből eredő előnyök kihasználására, 
érdekvédelmük és érdekképviseletük ellátására, egymás kölcsönös támogatására hozták létre, illetve 
működtetik. 
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7. A Szövetség céljai: 
 
7.1. A Szövetség, az egyéni tagszervezeteinek, és a Márkaszövetségek érdekvédelme, a 
márkakereskedői érdekek képviselete Magyarországon, az állami, önkormányzati és más szervezetek 
előtt, valamint külföldön, elsődlegesen az Európai Unió területén. 
 
7.2. Együttműködés kialakítása a Magyar és a külföldi kereskedelmi és Iparkamarákkal, a 
Kamarák törvényben szabályozott jogainak a Szövetség érdekében történő érvényesítése céljából. 
 
7.3. A gépjármű kereskedelem és a kapcsolódó tevékenységek tisztaságának őrzése és ápolása. 
 

8. A Szövetség vállalkozási tevékenysége 
 
A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak céljai megvalósítása érdekében folytat. A gazdálkodás 
során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. 
A Szövetség a Szövetség céljának megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 
végzésére jogosult. 
 

9. A Szövetség politika mentessége 

 

A Szövetség politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt. Sem helyi, sem országos képviselőjelölteket nem állít és azokat sem erkölcsi, 

sem anyagi módon nem támogatja. 
 
 

III. FEJEZET  
A SZÖVETSÉG FELADATAI 

 
A Szövetség a II. fejezetben megjelölt célok megvalósítása érdekében a következő feladatokat látja 
el: 
 
10. A Szövetségi tagok és a Márkaszövetségek általános érdekeinek feltárása, az érdekek 
egyeztetése, harmonizálása. 
 
11. Az egyeztetett érdekek megjelenítése, képviselete és érvényesítése. 
 
12. A nemzetgazdaság, azon belül a szövetségi tagsági érdekek szempontjait előtérbe helyező 
részvétel, a szakma vonatkozásában érdemi szerephez jutás a hazánkat érintő teljes európai 
integrációs folyamatban. 
 
13. A Szövetség az önkormányzatokkal, az érintett kamarákkal, érdekképviseleti szervekkel és az 
érintett civil szervezetekkel együttműködik, és részt kér a gazdasági folyamatokat befolyásoló 
tervezésben, a szakmát érintő jogszabályi változások véleményezésében. 
 
14. Tevékenységével tagjai gazdasági fejlődésének támogatása, az üzleti forgalom 
fellendítésének elősegítése. 
 
15. A szakma fejlődésének figyelemmel kísérése, a várható trendek előrejelzése a tagok 
tájékoztatása és felkészítése céljából. 
 
16. Tender és pályázatfigyelés, a tagok tájékoztatása és felkészítése az azokon való részvételre. 
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17. Jogszabályfigyelés, a tagok tájékoztatása és felkészítése a szakmát érintő jogszabályi 
változásokra és megfelelésre. 
 
18. A korrekt üzleti magatartás ösztönzésével, példaképül állításával, megkövetelésével elérni, 
hogy a szövetségi tagság a gépjármű kereskedelemben garanciát jelenthessen. 
 
19. A fogyasztóvédelem terén működő hatóságok tapasztalatainak közzétételével felkészíti 
tagjait az őket terhelő kötelezettségek betartására. 
 
20. Fórumot biztosít a tagjait foglalkoztató vállalkozási, gazdasági és szakmai kérdések 
megtárgyalására és megoldására. 
 
21. A Szövetség tagjai – illetve a nem tag gépjármű kereskedő vállalkozások – részére, a 
célokban és feladatokban megfogalmazottaknak megfelelően szolgáltatásokat biztosít. A 
szolgáltatások tagjai számára ingyenesek, a vagy kedvezményesek, nem tagoknak térítésesek. 
 
22. Tagjai folyamatos felkészítése érdekében előadásokat és konzultációkat szervez. 
 
23. Szakmai tárgyú tájékozatók, ismertetők készítése és kiadása a tagok folyamatos 
tájékoztatása érdekében. 
 
24. A szakmán belüli Etikai Kódex elkészítése, és érvényesítése. 
 
25. A feladatok végrehajtása érdekében ügyintéző szervezet a Szövetség ügyvezető szervének 
létrehozása és működtetése.  
 

 
IV. FEJEZET 

A SZÖVETSÉG TAGJAI 
 
26. A Szövetség tagja lehet az a Magyarországon bejegyzett, főtevékenységként gépjármű 
márkakereskedelemmel foglalkozó vállalkozás, valamint az a Márkaszövetségi tag, akinek Közgyűlése 
döntött az egységes GÉMOSZ tagsági belépésről, valamint olya egyéni tag, aki autóértékesítés 
és/vagy javítás területén legalább 5 év szakmai gyakorlatot szerzett és:  
 
26.1. Elfogadja a Szövetség alapszabályát 
26.2. Teljesíti a tagsággal járó kötelezettségeket 
26.3. Megfelel a Szövetség tagjaival szemben támasztott etikai elvárásoknak. 
26.4 Fizeti a tagdíjat. 
 
27. Szövetségi tagsági viszony a Szövetség Elnökségének határozatával keletkezik. 
 
28. A tag kérelmét az elnökséghez kell benyújtani, melyhez csatolni kell: 
 
 28.1. A kérelmező kérelmét 

28.2. A kérelmező Alapító Okiratát, 30 napnál nem régebbi hiteles cégmásolatát, vagy 3 
GÉMOSZ tag ajánlását, melyet az Elnökségnek előzetesen jóvá kell hagyni. 

 
A kérelmező tagsági viszonya a tagfelvétel elnökségi jóváhagyásának napjával keletkezik. A tagokról 
a Szövetség nyilvántartást vezet. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 
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29. A pártoló tagra vonatkozó rendelkezések 
 
A Szövetségnek a 26. bekezdésben nem említett magyar, vagy külföldi jogi személyek valamint nem 
jogi személyiségű társaságok és személyek pártoló tagjai lehetnek. A pártoló tagokkal a Szövetség 
Együttműködési Megállapodásban egyedileg állapodik meg a pártoló tag jogairól és 
kötelezettségeiről. Az Együttműködési Megállapodásokat az Elnökség hagyja jóvá. A pártoló tag 
felvételéről az Elnökség dönt. 
 

A pártoló tagság megszűnik: 
- a tagsági viszonyról történő lemondással,  
- a pártoló tag jogi személy jogutód nélküli megszűnésével, a természetes személy 

halálával, 
- e tagsági viszony a Szövetség Elnöksége döntése általi megszüntetésével. 

 

Ha a pártoló tag nem tesz eleget a jelen Alapszabályban vagy az együttműködési Megállapodásban 

foglalt kötelezettségének és bizonyíthatóan akadályozza a Szövetséget az Alapszabályban rögzített 

céljainak elérésében tagsága megszüntethető. A pártoló tagság megszüntetéséről az Elnökség 

határozatot hoz. 
 
A Szövetség pártoló tagjának joga, 

- hogy a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vegyen, 
- hogy a Szövetség működésével kapcsolatban javaslatokat tegyen, 
- hogy a Szövetség szolgáltatásait igénybe vegye. 

 
A Pártoló tagoknak egyebekben szavazati joguk nincs, tisztségviselővé nem választhatóak,   
 
A Szövetség pártoló tagjának kötelessége, 

- hogy a Szövetség Alapszabályát, határozatait, betartsa, 
- hogy a Szövetség céljainak érvényesülését előmozdítsa, 
- a Szövetség tevékenységét az általa vállalt vagyoni hozzájárulással támogassa. 

 
30. A tagsági viszony megszűnik: 
 

30.1. Ha a Szövetség  a tag vállalkozása, a tagsággal bíró Márkaszövetség jogutód nélkül 
megszűnik, vagy a Márkaszövetségi tag kilép a Szövetségből, 

30.2. Ha az egyéni tag, vagy a tagszövetség a tagsági viszonyt kilépéssel megszünteti, 
30.3. Kizárással, amennyiben a tag vállalt kötelezettségeit előzetesen megadott 

figyelmeztetésre, és határidőre sem teljesíti. A felhívást tértivevényes levélben kell 
kiküldeni, vagy a felhívás átvételét egyéb módon kell igazolni. A kizárásról a 
Szövetség Elnöksége előterjesztése alapján a  Közgyűlés határoz. 

30.4. a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával, 
30.5. A tag tagsági jogviszonyát a Szövetség Elnökségéhez intézett írásbeli  

nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A Tag kilépését az 

Elnökségnek írásban köteles bejelenteni.  A kilépés a nyilatkozat Elnökséghez történő 

beérkezést követő naptól lép hatályba. 
 
30/A. A tagsági viszony megszűnésére vonatkozó eljárás szabályozása 
 

30/A.1. A tagdíj meg nem fizetés esetén a  jogkövetkezmények alkalmazására csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha a tagot írásban felhívta a Szövetség  60 napos póthatáridő 
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kitűzésével a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésére, és a tag ennek ellenére nem 
teljesíti  a tagdíjfizetési kötelezettségét. A felhívásban a tagot figyelmeztetni kell, 
hogy a tagdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése a kizárás jogkövetkezményét vonja 
maga után. 

 
30/A.2. Tag kizárására csak akkor kerülhet sor, ha az az Alapszabályban foglaltakat vagy a 

Közgyűlés határozatainak betartására vonatkozó kötelezettségét vétkesen megszegi. 
A Tag kizárásáról az Elnökség határozatot hoz. 

 
30/A.3. A tag kizárására az alábbi okokból kerülhet sor: 

- ha a Tag annak jelét adja, hogy a Szövetség céljaival nem ért egyet, 
- ha a Tag 60 napon túl -  a felszólítás ellenére – nem fizet tagdíjat.  

 
30/A.3. A jogszabályt, az Alapszabályt vagy a szövetségi határozatot sértő vagy a  Szövetség 

céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények 
és a taggal szembeni eljárás szabályai: 

- ezekben az esetekben az Elnökségi  előterjesztést készít, amely előterjesztést az 
Elnökség az elnökségi ülésen fogalmaz meg és határoz az előterjesztés Közgyűlés elé 
terjesztésére vonatkozóan. Az Elnökség  köteles az előterjesztés okán Közgyűlés 
összehívását kezdeményezni és a Közgyűlés részére az előterjesztést 
határozathozatalra felterjeszteni.  

 

30/A.4. Ha a Szövetség tagja jogi személy és bármilyen okból az jogutód nélkül megszűnik , 
amint erről a körülményről az Elnökség tudomást szerez, törli a megszűnt tagot a tagok 
sorából. 

30/A.5. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 

30/A.6.Ahol a jelen Alapszabály tagot nevez meg, azalatt a rendes tagokat kell érteni. 

 
31. A tagsági viszonyból eredő jogok: 

 
31.1. Szavazati joggal részt vehet a Szövetség Közgyűlésein. A Szövetség tagjai 

egyenjogúak. 
31.2. Választó és választható a Szövetség Elnökségébe és Felügyelő Bizottságába, 

valamint Szakbizottságaiba. 
31.3. Részvétel a Szövetség rendezvényein, fórumain. 
31.4. A Szövetség szolgáltatásainak kedvezményes, vagy térítésmentes 

igénybevétele. 
 

32. A tagsági viszonyból eredő kötelezettségek: 
32.1. Az alapszabályban és a Szövetség más szabályzataiban, egyéb közgyűlési és 

testületi határozataiban a tagok számára előírt kötelezettségek betartása. 
32.2. A tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése. 
32.3. Személyiségi jogait, üzleti érdekeit nem sértő adatokat szolgáltasson a 

Szövetségrészére annak indokolt kérése esetén, rendelkezve a nyilvános 
alapadatokon túli információk felhasználhatóságáról. 

32.4. A Szövetség Etikai Kódexében rögzített normák betartása, betartatása. 
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V. FEJEZET 
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 

 
33. A Szövetség szervei: 
 

33.1. Közgyűlés  
33.2. Elnökség 
33.3. Felügyelő Bizottság 

 
 
34. A Közgyűlés 
 
34.1. A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve. A Közgyűlésen jogosultak részt venni a Szövetség jogi 
személy tagjai képviseletében megjelent személyek, valamint az egyéni vállalkozó tagok. 
összességéből áll. A Szövetség jogi személy tagja tagsági jogait kijelölt képviselője útján gyakorolja. a 
tagszövetségek a Szövetség Közgyűlésén jogosultak a saját tagjaik képviseletének ellátására.  
 
34.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

a) A Szövetség Alapszabályának elfogadása és módosítása. 

b) A Szövetség éves költségvetési tervének jóváhagyása. 

c) A Felügyelő Bizottság jelentését követően az éves mérlegbeszámoló elfogadásáról való 

döntés. 

d) A Szövetség Etikai Kódexének elfogadása. 

e) A Szövetség elnökének, alelnökeinek, a Felügyelő Bizottság elnökének, az Elnökség, valamint 

a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása. 

f) Döntés a Szövetség vagyonát érintő kérdésekben (10 millió Ft értékhatár felett). 

g) Döntés a Szövetség ingatlan-ügyeiben (értékhatártól függetlenül). 

h) Döntés más szervezethez való csatlakozásról, egyesülésről. 

i) Döntés azon ügyekben, amelyeknek eldöntését a Közgyűlés magához vonta, valamint azon 

ügyekben, amelyeket az Elnökség, vagy a Felügyelő Bizottság a Közgyűlés elé terjeszt. 

j) Döntés külföldi Szövetségi képviselet létesítéséről. 

k) Döntés a Szövetség feloszlatásáról, a megszűnő Szövetség vagyonáról. 

l) A tagdíj vetítési alapjának meghatározása. 
m) A tag kizárása, 
n) A tagsági jogviszony megszűnésének megállapítása. 

o) A tagdíjat a felhívás ellenére meg nem fizető tagszervezet tagsági jogviszonyának törléssel 

történő megszüntetése.  

p) A Szövetség más szervezettel való egyesülésének kimondása. 
q) döntés a tagsági jogviszony felmondással történő megszüntetéséről. 
r) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a 

Szövetséggel munkaviszonyban áll. 
s) a jelenlegi és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők, és a felügyelő bizottsági tagok vagy más 

szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés. 
t) a végelszámoló kijelölése. 

u) Döntés azokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 

utal. 
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34.3. A Közgyűlés összehívása  
 

a) A Közgyűlést évente legalább egyszer – minden év május 31-ig-  az éves beszámoló, és a 
tárgyév költségvetésének az elfogadása céljából össze kell hívni. 

b) Négyévenként tisztújító Közgyűlést kell összehívni, a testületi szervek tagjai és a 
tisztségviselők megválasztása céljából. 

c) A Szövetség Közgyűlése zárt. Azon a Szövetség tagjai és a meghívottak vehetnek részt. 
d) A Közgyűlés állandó tanácskozási jogú meghívottai, a Szakbizottságok vezetői, Elnökség. 
e) A Közgyűlést a Szövetség Elnöke, akadályozatása esetén valamelyik alelnöke hívhatja össze - 

a Közgyűlés időpontját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően - a tagok írásban, ajánlott 
levélben, faxban vagy visszaigazolható e-mailben történő kiértesítésével. A meghívónak 
tartalmaznia kell Közgyűlés helyét, idejét, napirendi pontjait. A meghívót az Elnökség 
nevében az elnök írja alá és ugyanő gondoskodik annak kiküldéséről is. A Közgyűlés helye: a 
Közgyűlést főszabályként Budapesten kell megtartani a Szövetség székhelyén vagy bármely 
Tag székhelyén vagy telephelyén, de a Tagok dönthetnek akként is, az összehívandó 
Közgyűlést megelőző Közgyűlésen, hogy a Közgyűlést Budapest területén kívüli helyre hívja 
össze az Elnökség. 

f) Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha azt: 
-  az elnök 
-  az Elnökség 
-  a Felügyelő Bizottság vagy 
-  a tagok egyharmada írásban kezdeményezi az ok és cél megjelölésével. 
A rendkívüli Közgyűlést a kérelem Szövetséghez történő beérkezését követő 30 napon 
belül össze kell hívni. 
-  ha azt a bíróság elrendeli. 
-  az Elnökség köteles a Közgyűlést 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. 

 
Az előzőek alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot 
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetség 
megszüntetéséről dönteni. 

 
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 5 napon belül a tagok és a 
Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 
A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése 
iránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról 
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

 
34.4. A Közgyűlés határozatképessége 
 

a) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a szavazati joggal rendelkező tagok 
képviselőinek, több mint fele jelen van.  Amennyiben a határozatképes Közgyűlés munkája 
során határozatképtelenné válik, úgy a Közgyűlést határozatképtelenség miatt félbe kell 
szakítani, és új Közgyűlést összehívni. 
 
A Közgyűlési meghívóban meghatározásra kerül a megismételt Közgyűlés időpontja és helye. 
A megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített időpontban / ami max. 30 napon 
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belül lehet/ össze kell hívni. A megismételt Közgyűlés napirendje azonos a határozatképtelen 
Közgyűlés napirendjével. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül 
határozatképes.  

 
Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, akkor lehet megtartani, ha a Közgyűlésen 
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a Közgyűlés 
megtartásához. 

 
b) A tagok legalább 2/3-os szótöbbséggel hozott határozata szükséges: 

 
 - a Szövetség Alapszabályának elfogadása és módosítása. 
 - Döntés más szervezethez történő csatlakozásról, vagy egyesülésről. 
 - És minden más olyan ügyben való döntéshez, amelynek eldöntését a törvény,  
  vagy az alapszabály 2/3-os többséghez köti. 

-  a Szövetség céljának módosítása. 
 

A Közgyűlésen  
-  szavazati joggal rendelkezik a tag egy-egy képviselője, 

-  tanácskozási joggal vesz részt: 

 az Elnökség tagja, amennyiben nem a Közgyűlés szavazati jogú 
résztvevője, valamint  

 a pártoló tag . 
 
34.5. A Közgyűlés határozathozatala 
  

a) A Közgyűlés a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség 
esetén a Szövetség elnökének a szavazata dönt. Érvényes döntéseket csak olyan kérdésben 
lehet hozni, amelyek szerepelnek a napirendben.  

b) A Közgyűlés minden tagját egy szavazati jog illeti meg. 
c) A tagszervezet kijelölt képviselője közgyűlési jogait személyesen vagy meghatalmazottja 

útján gyakorolhatja. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 
d) A Közgyűlés valamennyi határozatát nyílt szavazással hozza meg. 

 
A Közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának szabályai: 
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 jogi személynek nem tagja vagy 

alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

A határozatok kihirdetése akként történik, hogy a határozat szövegét a Közgyűlés elnöke felolvassa 
és azt is elmondja, hogy a határozat meghozatalakor hány darab igen, hány darab nem szavazat 
született és hányan tartózkodtak a szavazás során. 
 
34.6. A Közgyűlés levezetése, jegyzőkönyv 
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a) A Közgyűlés levezető elnöke a Szövetség Elnöke. Akadályoztatása esetén, 
vagy kérésére a Közgyűlés az alelnökök egyikét, vagy az Elnökség valamely tagját 
választhatja levezető elnöknek. A Közgyűlést az elnök, távolléte esetén az 
Elnökségnek a Közgyűlés által levezető elnöknek megválasztott tagja vezeti. 
A közgyűlés tisztségviselőit, így a Közgyűlés Levezető Elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, 
a jegyzőkönyvet hitelesítő tagot, a szavazatszámlálókat (két főt) nyílt szavazással, 
egyszerű többséggel választja meg a Közgyűlés megnyitását követően a Közgyűlés.  

 
b) A Közgyűlésen jelenlévő tagok jelenléti ívet írnak alá. 

 
c) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Közgyűlés napjától számított 20 

naptári napon belül kell írásban rögzíteni.  
 

A jegyzőkönyv tartalmazza: 
 

 A Közgyűlés helyét, idejét. 

 A Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és a két 
jegyzőkönyv hitelesítőnek a nevét és aláírását. 

 A Közgyűlés fontosabb eseményeit, az elhangzott indítványokat, az 
indítványozó nevének a feltüntetésével. 

 A határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok 
és tartózkodások számát. 

 A Közgyűlés meghozott határozatait, és külön igény esetén a kisebbségi 
véleményt. 

 
A meghozott határozatokat a Közgyűlési Határozatok Tárába kell felvenni. 
 
A Közgyűlés jegyzőkönyvének hiteles példányát, a jelenléti ívet, a meghívás dokumentumait, a 
Közgyűlésről készült hang és/vagy videofelvételt az Ügyintéző Szervezet a Szövetség Ügyvezető 
Szerve köteles tárolni. 
 
 
35.  Az Elnökség 
 
35.1. Az Elnökség testületi szerv, feladata a Közgyűlések közti időszakban a Közgyűlés 

határozatainak megfelelően a Szövetség működésének az irányítása. Az Elnökség ülései a 
Szövetség tagjai számára nyilvánosak. 
 
Az Elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi jelleggel, ellenszolgáltatás nélkül végzik. 
 

35.2. Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 
 

a) A Közgyűlés dokumentumainak és döntéseinek előkészítése. 
b) Az éves költségvetésre vonatkozó javaslat összeállítása és annak a Közgyűlés  
 elé terjesztése. 
c) Szakmai munkabizottságok létrehozása. 
d) Közhasznú Társaság, Alapítvány, vagy egyéb gazdálkodó szervezet létrehozása és 

felettük a tulajdonosi jogok gyakorlása. 
e) Döntés minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály az Elnökség hatáskörébe utal, 

illetve nem utal a Közgyűlés, vagy más testületi szerv kizárólagos hatáskörébe. 
f) Döntés a Szövetségen belüli vitás ügyekben. 
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g) az éves tagsági díj összegének meghatározása. 
h) az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala. 
i) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése. 
j) a Szövetség vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 

vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 
végrehajtása. 

k) a Szövetség jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése. 

l) a Közgyűlés összehívása, a tagság és a Szövetség szerveinek értesítése. 
m) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre. 
n) a tagság nyilvántartása. 
o) a Közgyűlés határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése. 
p) a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése. 
q) a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele; és 
az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételének előkészítéséről való 
döntés. 

r) a Szövetség Alapszabály szerinti tevékenysége feltételeinek biztosítása és folyamatos 

működésének megszervezése, a gazdálkodás jogszabályoknak megfelelő szervezése és 

ellátása. 

s) a saját ügyrendje, munkarendje és éves ülésterve meghatározása. 

t) a tagdíját határidőre meg nem fizető tag – 60 napos határidővel történő – felhívása a 

tagdíj megfizetésére. 

u) a felszólítás ellenére tagdíjelmaradását nem rendező tag tagsági jogviszonya törléssel 

történő megszüntetésének kezdeményezése. 
 
35.3. Az Elnökség létszáma tizennégy (14) kilenc (9) fő. Az Elnökségnek hivatalból tagja az elnök és 
a három (3) alelnök. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés négy (4) évre nyílt szavazással választja meg. Az 
Elnökség a Szövetség ügyintéző és képviseleti Ügyvezető Szerve. Az Elnökség tevékenységéről a 
Közgyűlésnek évente beszámolni köteles. Az Elnökség tagjai vezető tisztségviselők. 
 

Az Elnökség tagjaival szembeni követelmények és kizáró okok: 
- az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
- ha az Elnökség tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, 
aki az elnökség tagjának feladatait nevében ellátja. Az Elnökség tagjaira vonatkozó szabályokat a 
kijelölt személyre is alkalmazni kell. 
- az Elnökség tagjai feladataikat személyesen kötelesek ellátni. 

- 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 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 az Elnökség tagja az, 
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

Az Elnökség tagjának megbízatása megszűnik: 
* a megbízatásra meghatározott időtartam elteltével, 
* megbízatási idejének lejárta előtt a Közgyűlés általi felmentéssel (visszahívással), 
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* lemondásával, 
* az Elnökség tagjának halálával. 

A második, harmadik és negyedik francia bekezdésben foglalt esetekben a legközelebbi Közgyűlés új 
elnökségi tagot választ a hivatalban lévő Elnökség megbízatásának időtartamára. 
 
A Közgyűlés visszahívással megszünteti az Elnökség tagjának megbízatását abban az esetben, ha 
annál a tagnál, amelyik őt a tisztségére jelölte, munkaviszonya megszűnt, és/vagy visszahívta, 
valamint az őt delegáló tag Szövetség tagsági viszonya megszűnik. 
 
35.4. Az Elnökség állandó tanácskozási jogú meghívottai: 
 
a) A Felügyelő Bizottság elnöke, 
b) A Szövetség által alapított Közhasznú Társaság(ok), Alapítvány, vagy egyéb gazdasági társaság 

első számú vezetője, 
c) Regionális képviselő. 
 
35.5. Az Elnökség féléves munkaterv alapján működik. Szükség szerint, de évente legalább 6 
alkalommal ülésezik. Üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Határozatképes, ha az Elnökség összes 
tagjának több, mint fele jelen van. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 
hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. a határozat elvetettnek tekintendő.  
 Elnökség üléseit a tervezett napirendi pontok és az ülés helyének és idejének egyidejű közlésével – 
kell összehívni. Az ülés összehívása írásos meghívóval (visszaigazolható) elektronikus levélben) 
történik. 

 
35.6. Az eredeti napirendi pontok közt nem szereplő új napirendi pont aznapi tárgysorozatba 
vételéhez az Elnökség legalább kétharmados támogatásával meghozott határozata szükséges 
 
35.7. Rendkívüli ülés összehívását az Elnökség bármely tagja kezdeményezheti. Haladéktalanul 
össze kell hívni az Elnökséget, ha azt az Elnökség tagjainak legalább egyharmada (3 fő), vagy a 
Felügyelő Bizottság kéri. 
 
35.8.  Az elnökségi ülésekről emlékeztetőt kell készíteni, mely a határozatokat a szavazatszámmal 
együtt tartalmazza. Az emlékeztetőt a levezető elnök, vagy távollétében a megválasztott személy 
hitelesíti. 
 
35.9. Az Elnökség határozatait az Elnökségi Határozatok Tárában kell felvenni. 
 
35.10. Az Elnökség meghatározott célra, határozott vagy határozatlan időtartammal, de legfeljebb 
két évre szóló megbízatással munkacsoportokat hozhat létre. A Szövetség munkacsoportjai 
tevékenységüket – az Elnökség felügyelete mellett – önállóan végzik.  

 
 
36. A Felügyelő Bizottság 
 
36.1. A Felügyelő Bizottság a Szövetség ellenőrző szerve, vizsgálja, hogy a Szövetség tevékenysége, 
gazdálkodása megfelel-e a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és más szabályzatoknak. A Felügyelő 
Bizottság vizsgálja a gazdálkodás célszerűségét is.  
 
36.2. A Felügyelő Bizottság testületi szerv, tagjainak száma három (3) fő. Amennyiben a tagok 
száma három fő alá csökken, a következő Közgyűlésen a hiányzó tagok helyébe újakat kell választani.  
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A Felügyelő Bizottság tagja – amennyiben megbízatása nem visszahívással vagy lemondásával szűnt 

meg – tisztségébe újraválasztható. 
A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság 
tagja, akivel szemben az Elnökség tagjaira vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a 
hozzátartozója az Elnökség tagja. 
A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. 
A Felügyelő Bizottság tagjai az Elnökségtől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjának megbízatása megszűnik: 
- a megbízatásra meghatározott időtartam elteltével, 
- megbízatási idejének lejárta előtt a Közgyűlés általi felmentéssel (visszahívással), 
- lemondásával, 
- a Felügyelő Bizottság tagjának halálával. 
A  második, harmadik és negyedik  francia bekezdésben foglalt esetekben rendkívüli Közgyűlés új 
Felügyelő Bizottsági  tagot választ a hivatalban lévő Felügyelő Bizottság megbízatásának 
időtartamára. 
 
A visszahívás okai: 
- megszűnik azon tagnak a tagsági viszonya, aki delegálta a Felügyelő Bizottságba az adott 
felügyelő bizottsági tagot, 
- összeférhetetlenségi ok keletkezik, 
- a Felügyelő Bizottság tagja méltatlanná válik a tisztségre. 

 
36.3. A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységüket társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül 
végzik. 
 
36.4. A Felügyelő Bizottság a Szövetség tevékenységével, gazdálkodásával kapcsolatos bármely 

ügyet megvizsgálhat, a Szövetség tisztségviselőitől és ügyintéző szervezetétől Ügyvezető 
Szervétől minden olyan adatot, tájékoztatást megkérhet, minden olyan iratot megtekinthet, 
amely feladatának ellátásához szükséges. Munkája elvégzése során külső szakértőt vonhat 
be. 

 
36.5. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Közgyűlésnek számol be, tagjainak részére feladatik 

ellátása körében utasítás nem adható. 
 
36.6. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét és éves munkaprogramját maga állapítja meg. A Felügyelő 

Bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja, üléseit a 
Bizottság elnöke – akadályoztatása esetén az erre kijelölt bizottsági tag – hívja össze és 
vezeti. Az ülés összehívása elektronikus levélben történik. A Felügyelő Bizottság ülése akkor 
határozatképes, ha azon a Felügyelő Bizottság tagjainak több mint fele jelen van. A Felügyelő 
Bizottság határozatait egyhangúlag hozott  döntéssel, nyílt szavazással hozza.  

 

 
VI. FEJEZET 

A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐI, AZ ÜGYINTÉZŐ SZERVEZET, ÜGYVEZETŐ SZERV 
A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE 

 
 

37. a Szövetség tisztségviselői: 
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 a)  Az elnök 
b) A három alelnök 
c) A Felügyelő Bizottság elnöke 

 
 
38. Az elnök 
 
38.1. Az elnök a Közgyűlés által a Szövetség önálló képviseletére megválasztott tisztségviselő. 

Tevékenységével a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel, ahol minden évben beszámolni 
köteles. 

38.2. Az Elnökség határozata alapján – vagy önállóan is – összehívja a Közgyűlést, ellátja az elnöki 
teendőket, összehívja és vezeti az elnökség üléseit. 

38.3. Irányítja a Szövetség tevékenységét két elnökségi ülés között. Dönt mindazon kérdésekben, 
amelyeket az Alapszabály, vagy más szabályzatok nem soroltak más szerv kizárólagos 
hatáskörébe. 

38.4. Az elnök kapcsolatot tart, illetve koordinálja a kapcsolattartást a tagokkal, a kormányzati, 
közigazgatási, önkormányzati, egyéb társadalmi és civil szervezetekkel. 

 
39. Az alelnökök 
 
Az elnök akadályoztatása esetén, vagy az elnök írásbeli meghatalmazása esetén – egy-egy adott 
kérdéskörben – bármelyik alelnök jogosult a Szövetség képviseletére. 
 
40. A Szövetség Ügyintéző Szervezete Ügyvezető Szerve 
 
40.1. A Szövetség a feladatok operatív megvalósítása céljából Ügyintéző Szervezetet Ügyvezető 
Szervet hoz létre és működtet. 
 
40.2. A Szövetség Ügyintéző Szervezetének Ügyvezető Szervének működési szabályait a Szövetség 

Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) tartalmazza. 
 
41.  A Szövetség képviselete 
 
41.1. A Szövetséget a Szövetség elnöke önállóan képviseli.  
 
41.2. Az elnök képviseleti jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve az alelnökökre írásban 
átruházhatja. 
 
41.3. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott 
személy aláírása szükséges oly módon, hogy az egyik aláíró minden esetben választott tisztségviselő, 
a másik aláíró pedig az Ügyintéző Szervezet Ügyvezető Szerv tagja lehet. 
 
41.4. A Szövetség általános képviseletére az elnök akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök 
jogosult. 

 
 

VII.FEJEZET 
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA 
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42. A Szövetség vagyona 

 

42.1.  A Szövetség vagyona a tagszervezetek által fizetett éves tagdíjakból,  a pártoló tagsági díjakból, 

és a Szövetség gazdálkodási tevékenységéből származik, a Szövetség vagyontárgyaiban és vagyoni 

értékű jogaiban testesül meg. 

 

 

42.2. A Szövetség cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó 

bevételeit elkülönítetten kezeli. 

 

42.3. A Szövetség tartozásaiért vagyonával felel. 

 

42.4. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a Szövetség vagyona tagjai között osztható 

fel, a megszűnést kimondó határozat által megállapított arányban. 

 
43. A Szövetség tagdíja 
 
43.1. A Szövetség tagjai éves tagdíjat fizetnek. 
 
43.2. A tagdíj számításának alapját, a vetítési alapot a Közgyűlés határozza meg. 
 A mindenkori éves fizetendő tagdíj összegét az Elnökség határozza meg. 
 
43.3. A Márkaszövetség belépése esetén az összes tag után számított, 50%-os mértékű tagdíjat 

fizet, ha a Márkaszövetség tagja a Szövetségbe is belép tagként, úgy kell tekinteni, hogy az őt 
terhelő tagdíjat a Márkaszövetség által az összes tagja után fizetendő 50%-os díj magában 
foglalja. 

 
43.4. A rendes éves tagdíjat a tagoknak a Szövetség által kiállított számla alapján kell megfizetni. A 

tagdíjról az új belépőknek a belépést követően a Szövetség számlát állít ki és küld meg. 
 
43.5.1. Amennyiben a tag felszólítás ellenére  60 napon belül nem fizeti meg a tagdíjat, tagsága a 

következő elnökségi ülés javaslatára törlésre kerül. 
 
43.6. A pártoló tagsági díj mértékét és fizetésének módját a Szövetség és a pártoló tag közt 

létrejött megállapodás tartalmazza. 
 
 

VIII. 
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 

 
44.1. A Szövetség megszűnik, ha 

- a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy 
- 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. 

 
44.2. A jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a Szövetség jogutód nélkül 
megszűnik, ha 

-  a Szövetség megvalósította célját vagy a Szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és 
új célt nem határoztak meg; vagy 

-  a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 
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44.3. A Szövetség megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után megmaradó vagyonról a 
Közgyűlés határoz.  
 

IX. FEJEZET 
A SZÖVETSÉG TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSE 

 
45. A Szövetség törvényességi felügyeletét működése felett az ügyészség - az Ectv.-ben, valamint 
a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel - az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint 
törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, 

amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. az Ügyészség 
gyakorolja. 
 
 

X. FEJEZET  
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
46. Jelen Alapszabályt a Szövetség Közgyűlése 2016. 05. 19. napján fogadta el.  
 
Az jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló és a 2011. évi CLXXV. Törvény (Ectv.), a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. Törvény (Cet.), 
illetve a civil szervezetekre vonatkozó egyéb jogszabályokat kell alkalmazni. rendelkezései az 
irányadóak. 
 
 
 
Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-
módosítások alapján hatályos tartalmának. 
 
Budapest Budaörs, 2016. 05. 19. 
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1052 Budapest, Városház u. 16. 
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