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Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felhatalmazása 
alapján:  

 
Az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségének  

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapszabálya 

Preambulum 

Az 1989. évi alapítás óta eltelt időszak tapasztalatai, a XXI. század kihívásainak és a vállalati elvárásoknak való 
sikeres megfelelés érdekében az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége az élelmiszeripar ágazati 
érdekképviseleteként az iparág versenyképességének hazai és nemzetközi szinten történő folyamatos 
javítását, az iparág általános érdekeinek megjelenítését és képviseletét tekinti a szervezet fő feladatának. E 
feladatokat átláthatóan és felelősen működve valósítja meg, egy proaktív, teljesítményorientált 
munkakultúrában, amelynek elengedhetetlen része a tagság és az érintettek folyamatos és hatékony 
tájékoztatása. 

Az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségének (a továbbiakban: Szövetség) jövőképe:  

 A Szövetség a magyar élelmiszeripar megkerülhetetlen, hiteles szakértője és érdekeinek képviselője.  
 A Szövetség az ágazat fenntartható fejlődésének és versenyképességének erősítéséért tevékenykedik. 
 A Szövetség tevékenységével építi a fogyasztók bizalmát az iparág termékei iránt. 

 
 

I. 

Általános rendelkezések  

1. A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.) és a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. Tv.) szabályai 
alapján működő, nyílt, tulajdon semleges, az élelmiszeripar gazdasági, munkaadói érdekképviseletét ellátó 
országos egyesület.  

2. Alapítás éve: 1989 

3. A Szövetség önálló jogi személy, amely a közgyűlés által elfogadott Alapszabály valamint az Elnökség által 
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat és a Küldöttközgyűlés által elfogadott Etikai Kódex 
rendelkezései szerint működik. 

A Szövetségre a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Alkalmazni kell a Szövetségre a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény szabályait is. 

4. A Szövetség független a politikai pártoktól, a szakszervezetektől, a kormánytól, de azokkal az iparág 
érdekeinek érvényre jutása céljából együttműködik. 

5. A Szövetség székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. 

6. A Szövetség elnevezése: Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 

A Szövetség elnevezésének rövidítése: ÉFOSZ 

A Szövetség elektronikus levélcíme: efosz@efosz.hu 

A Szövetség honlapja: www.efosz.hu 

mailto:efosz@efosz.hu
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7. A Szövetség tagja: 

  az FDE-nek (FoodDrinkEurope – az Európai Unió Élelmiszer- és Italiparainak Konföderációja) 
 

8. A Szövetség idegen nyelvű elnevezései és a használt névrövidítések: 

 Federation of Hungarian Food Industries (FHFI) 
 Verband der Ungarischen Lebensmittelindustrie (VULI) 
 Fedération Hongroise des Industries Agro-Alimentaires (FHIA) 
 Federazione Ungherese dell’Idustria Alimentare (FUIA) 

 

II. 

A Szövetség feladatai 

9. A Szövetség az élelmiszeripar egészét, valamint több szakágazatot érintő kérdésekben az alábbi területeken 
és módon fejti ki tevékenységét: 

 Közreműködés jogalkotásban, jogszabályfigyelés, hatékony érdekképviselet. 
A jogalkotásban való közreműködést a Szövetség a kormányzat, hatóságok, más szövetségek, civil 
szervezetek, nemzetközi szervezetek, valamint a magyar és EU parlament irányában fejti ki. A 
Szövetség ellátja tagjait szakmai információkkal, összegyűjti a hatályos jogszabályokat, értelmezi és 
értékeli ezeknek az iparágra vonatkozó következményeit és megismerteti mindezeket a tagjaival. 
Tagjai részére szakmai ajánlásokat dolgoz ki, felméri tagjai közös szakmai igényeit, szakértői 
támogatást nyújt a szakmai erőfeszítésekhez. 

 Folyamatos és hatékony együttműködés más szervezetekkel. 
Horizontális érdekközösségi együttműködés az előző pontban felsorolt szervekkel/szervezetekkel, 
azzal, hogy a Szövetség nemzetközi szinten a FDE-n túlmenően bilaterális és regionális élelmiszer-
szövetségi kapcsolatokat is fenntart a sikeres munkavégzés érdekében a környező országok hasonló 
szövetségeivel. 
A fogyasztókkal való kapcsolattartás, melyet a Szövetség kiemelt feladatának tekint. A Szövetség a 
magyar fogyasztók felé az élelmiszeripar hiteles és megbízható képviselőjeként jelenik meg minden 
olyan ügyben, amely az ágazatot érintheti. Ezt a tevékenységet a médiával való folyamatos és 
hatékony kapcsolattartás révén éri el, üzeneteit és célcsoportjait kommunikációs tervben rögzíti, és 
minden helyzetben ellátja az iparág szóvivői szerepét a nyilvánosság felé. 

 Váratlan, rendkívüli események kezelése. 
Az elsődleges cél az ilyen esetek megelőzése, a kockázatok felmérése, ismerete és az ezekkel 
kapcsolatos helyesbítő intézkedések kezdeményezése és nyomon-követése.  

 Innováció, know-how, termékfejlesztés. 
A Szövetség egyezteti, összehangolja és képviseli az iparág érdekeit, javaslatokat dolgoz ki a kutatás-
fejlesztéssel, a technológiai transzferrel és egyéb, az innováció kategóriájába sorolható 
tevékenységekkel kapcsolatban az ágazat egésze és egyes szakmai csoportok számára. A fő területek, 
amelyekre összpontosítva a Szövetség összehangolt érdekképviseleti és javaslattevő tevékenységét 
megvalósítja, az Elnökség által létrehozott Munkabizottságok vezetésével történik. 

 

 Ágazati bizottságban való részvétel 
Hozzájárul az Élelmiszeripari Ágazati Párbeszéd Bizottság (ÉÁPB) alapszabálya szerinti céljainak 
megvalósításához. Meghatalmazottja révén ellátja az ÉÁPB munkaadói oldalának elnöki feladatait, az 
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oldalági elnök részt vesz a háromoldalú (munkaadók, munkavállalók, kormány) Ágazati Párbeszéd 
Bizottságok Tanácsának munkájában. 

 
10. A feladatok hatékony és átlátható ellátása érdekében a Szövetség a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban (továbbiakban: SzMSz) meghatározott modell szerint működik. Az SzMSz-t az Elnökség alkotja 
meg és hagyja jóvá. Az SzMSz hatályba lépéséhez Küldöttközgyűlési jóváhagyásra nincs szükség, tartalma 
nyilvános, a Szövetség honlapján minden tag és a nyilvánosság számára elérhető.  

 
11. A Szövetség fent felsorolt feladatainak ellátása érdekében gazdasági társaságot és non-profit gazdasági 
társaságot is alapíthat, illetve ilyen célú társaság alapításában az Elnökség jóváhagyását követően részt vehet.  

 
 

III. 

A Szövetség tagsága  

 
12. A Szövetség nyitott, tagjai lehetnek: 

 mindazon bejegyzett természetes és jogi személyek, akik illetve, amelyek saját tevékenységi 
körükben közvetlenül élelmiszeripari termelő, szolgáltató, kutató, fejlesztő, tanácsadó vagy 
logisztikai tevékenységet végeznek, továbbá mindezek civil szervezetei, egyesületei; továbbá 

 
 mindazok az európai uniós gyártó vállalkozások, amelyeknek ugyan nincs gyártóbázisa a 

Magyarország területén, de van a Magyarország területén bejegyzett, adófizető, az élelmiszeriparral 
kapcsolatos szolgáltató, logisztikai, kutató, fejlesztő, tanácsadó vállalkozása, továbbá elfogadja a 
Szövetség Alapszabályát és személyes közreműködéssel segíti a Szövetség céljainak megvalósítását; 
továbbá 

 
 mindazok, akik az Alapszabály és az Etikai Kódex rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik 

el, és akiknek csatlakozási kérelmét a Szövetség Elnöksége visszaigazolja.  
 

Termelő tevékenységet folytató természetes és jogi személyek esetében az élelmiszeripari termelő 
tevékenységből származó éves nettó árbevételnek el kell érni az 50 %-ot. Határesetekben a mérlegelés az 
Elnökség joga.  
 
Nem lehet tag olyan természetes vagy jogi személy, továbbá ezek civil szervezetei, egyesületei, aki(k) fő 
tevékenységként mezőgazdasági, kis és nagykereskedelmi, éttermi szolgáltató tevékenységet folytatnak. 

 

13. A Szövetségnek rendes és pártoló tagja lehet. 

 
 Rendes tag lehet a 12. pont követelményeit kielégítő 

· szakmai szövetség, egyesület, valamint  

· egyéni tagsági viszonyt létesítő természetes és jogi személy. 

 

 Pártoló tag lehet az, aki a Szövetség tevékenységében csak vagyoni hozzájárulás teljesítésével 
(pártolói tagdíj megfizetésével) vesz részt.   
 A pártoló tag és a pártoló tag képviselője a küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet, de a 
Szövetségben tisztségviselővé nem választható és nincsen szavazati joga. A pártoló tag kötelezettsége 
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a vállalt anyagi hozzájárulás megfizetése. A pártoló tagok felvétele tárgyában a Szövetség elnöksége 
dönt egyszerű többségi határozattal. A pártoló tagok tagsági viszonyának keletkezése és megszűnése 
tárgyában a rendes tagokra vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.  

 
14. Rendes egyéni tag lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, amely a 12. pont követelményeit 
kielégíti és egyéni tagsági viszony létesítésével közvetlenül is részt kíván venni a Szövetség érdekképviseleti 
munkájában. 

A rendes közvetett tagságot a szakmai szövetségek, egyesületek tagjai adják, akik a szakmai szövetségeken, 
egyesületeken keresztül választott küldötteik révén vesznek részt a Szövetség munkájában. 

A tagfelvétel iránti kérelmet az Elnökséghez kell benyújtani. A tagfelvétel kérdésében a Szövetség elnöksége a 
következő ülésén egyszerű szótöbbséggel határoz. A tagfelvételi kérelemről a kérelem benyújtását követő 30 
napon belül kell az elnökségnek határozni. Az elnökség annak a személynek a belépési kérelmét fogadhatja el, 
aki a belépési kérelmében vállalja az alapszabályban foglalt kötelezettségek teljesítését. A tagfelvételi kérelem 
elbírálását követően a felvételt nyert tag köteles a felvétel hónapjában esedékes tagdíjat a Szövetség 
pénztárába vagy számlájára befizetni. A felvételt nyert Tag a befizetés napjától kezdődően gyakorolhatja 
tagsági jogait. A Szövetségi tagság a belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával keletkezik. 

A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 

 
15. A rendes tagok jogai: 

Szakmai Szövetségek, Egyesületek jogai: 

 küldött állítása a Szövetség Küldöttközgyűlésére, 

 képviselőt, szakértőt delegálni a Szövetség Munkabizottságaiba, 

 tisztségviselő-jelöltet állítani, 

 igénybe venni a Szövetség szolgáltatásait, 

 véleményt formálni, javaslatot tenni a Szövetség tevékenységével kapcsolatban, 

 részt venni a Szövetség rendezvényein, 

 tájékoztatást kérni a Szövetség tevékenységébe tartozó bármely ügyről, 

 a Szövetség irataiba betekinteni, 

 kezdeményezni a Szövetség Küldöttközgyűlésének összehívását. 

 

Szakmai Szövetségek, Egyesületek tagjainak jogai: 

 küldöttként részt venni a Szövetség Küldöttközgyűlésén, közvetlenül részt venni a Szövetség 
vállalatvezetői fórumain, 

 szakértőt delegálni a Szövetség Munkabizottságaiba, vállalati méretnagyság szerint részt venni a 
tanácsadó munkacsoportok munkájában, 

 tisztségviselő-jelöltet állítani, 

 tevékenységükkel összhangban a Szövetség szolgáltatásait igénybe venni, 

 véleményt formálni, javaslatot tenni a Szövetség tevékenységével kapcsolatban. 

 

Egyéni tag jogai: 
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 részt venni a Szövetség Küldöttközgyűlésén, rendezvényein, ott véleményt nyilvánítani, 

 tisztségviselő-jelöltet állítani, 

 szakértőket delegálni a Szövetség Munkabizottságaiba, 

 vállalati méretnagyság szerint részt venni a tanácsadó munkacsoportok munkájában, tematikus 
munkacsoportokat létrehozni, 

 igénybe venni a Szövetség szolgáltatásait, 

 felvilágosítást kérni a Szövetség tevékenységébe tartozó bármely ügyről, 

 a Szövetség irataiba betekinteni, 

 kezdeményezni a Szövetség Küldöttközgyűlésének összehívását. 

 

A tagok egyharmada írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli küldöttközgyűlés és rendkívüli elnökségi 
ülés összehívását kezdeményezheti. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.  

 
16. A rendes tagok kötelezettségei: 

 az Alapszabály és az Etikai Kódex rendelkezéseit betartani, 

 a Szövetség Küldöttközgyűlésének és Elnökségének határozatait végrehajtani, 

 ellátni a választott és vállalt tisztséggel járó feladatokat, 

 megfizetni a tagsági díjat. 

 közreműködés a Szövetség munkájában. 

A Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását, és a Szövetség tevékenységét. 

 

17. A rendes tagság megszűnik: 

 a tag kilépésével; 

 a tag kizárásával; 

 a tag jogutód nélküli megszűnésével; 

 a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával 

 a Szövetség megszűnésével. 

 

A tag kilépési szándékát – írásbeli nyilatkozattal – a következő hónap utolsó napjára eső hatállyal az 
Elnökségnél jelentheti be, tagsági viszonyát bármikor indokolás nélkül kilépéssel megszüntetheti. Ezen 
időszakra a még be nem fizetett féléves tagsági díj arányos részét köteles befizetni, valamint a kilépés a tagot 
nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségek alól. 

Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, a Szövetség a tagsági jogviszonyt 30 napos felmondási idővel 
írásban felmondhatja. A tagsági viszony felmondása tárgyában is a küldöttközgyűlés dönt – az Elnökség 
előterjesztésére - egyszerű többségi szavazással. 

 
A tagsági viszony felmondásával szűnik meg a tagság akkor is, ha a tag tagsági díjának megfizetését 6 
hónapnál hosszabb ideig – –igazolható módon átvett, és legalább 30 napos fizetési határidőt tartalmazó- 
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felszólítás ellenére sem rendezte. Az írásbeli felszólításnak tartalmaznia kell, hogy a tartozás rendezésének 
elmulasztása esetén a tag tagsági viszonya törléssel megszüntetésre kerül.  

 
A jogszabályt, az alapszabályt vagy a szövetségi határozatot sértő, vagy a Szövetség céljával 
összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények a figyelmeztetés és a Szövetség 
rendezvényétől illetve rendezvényeitől történő eltiltás legfeljebb egy év időtartamra. A jogszabályt, az 
alapszabályt vagy a szövetségi határozatot sértő, vagy a Szövetség céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás 
miatt jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárást az elnökség javaslatára a küldöttközgyűlés rendeli el.  

 
A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett szövetségi tagot a Szövetség Elnöke, vagy a 
küldöttközgyűlés által e feladatra kijelölt más személy (a továbbiakban: vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele 
mellett meghallgatja.  A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, 
akik az ügyre tartozó bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak. A vizsgáló okiratokat szerez be, tisztázza a 
tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 30 napon belül elkészíti a küldöttközgyűléshez címzett 
határozati javaslatát. 

 
A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnökség köteles összehívni a 
küldöttközgyűlést. A küldöttközgyűlés megtárgyalja a vizsgáló által jogkövetkezmény alkalmazása tárgyában 
hozott határozati javaslatot. A vizsgálat adatainak ismeretében bármely szövetségi tag indítványozhatja a 
határozati javaslat módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását. Az összehívott 
küldöttközgyűlés a megvitatott illetve módosított határozati javaslatról az ügy megtárgyalását követően 
nyomban határoz. A küldöttközgyűlés a szövetségi taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként – 
fentieknek megfelelően - figyelmeztetést, a Szövetség valamely rendezvényétől illetve rendezvényeitől 
legfeljebb egy év időtartamra eltiltást alkalmazhatja.  

 
A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező küldöttközgyűlési határozatban fel kell tüntetni a jogorvoslati 
jogra vonatkozó tájékoztatást. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező küldöttközgyűlési határozatot 
meg kell indokolni. A határozatot a taggal írásban közölni kell. A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag a 
Szövetség székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszéktől kérheti a küldöttközgyűlési határozat 
felülvizsgálatát. 

 
18. A tagsági viszony kilépéssel, kizárással való megszűnése esetén a volt tag a Szövetséggel szemben vagyoni 
igényt nem támaszthat. 

 
A tagnak jogszabályt, a Szövetség alapszabályát vagy küldöttközgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten 
sértő magatartása esetén a küldöttközgyűlés - bármely szövetségi tag vagy szövetségi szerv 
kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. Különösen akkor tekinthető súlyosnak a 
tag magatartása, ha bűncselekmény elkövetésében mondja ki a Bíróság jogerős határozatában bűnösnek.  

 

A tag kizárására irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A bejelentett kezdeményezést az 
elnökség terjeszti a küldöttközgyűlés elé. A kizárásra irányuló eljárás megindítását a küldöttközgyűlés 
határozattal rendeli el. A kizárás elrendelésére irányuló eljárásban a személyek meghallgatására, a tényállás 
tisztázására, a jegyzőkönyv felvételére, a határozati javaslat előterjesztésére, megtárgyalására, és a határozat 
hozatalra az előző bekezdésekben foglaltak az irányadóak. 

 
A kizárásra irányuló eljárásban a tagot minden esetben megilleti a védekezés joga, módot kell adni a számára, 
hogy a kizárási kezdeményezésre, írásban vagy szóban reagálhasson, illetve a kizárási eljárásban hozott 
minden határozatot, intézkedést az eljárás alá vont személlyel igazolható módon írásban közölni kell. A tag 
kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia 



 7 

kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való 
tájékoztatást. A kizárás tárgyában a küldöttközgyűlés a jelen lévő szavazásra jogosultak kétharmadának 
szavazatával hoz határozatot. A kizárásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a 
kizárt tag a Szövetség székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszéktől kérheti a küldöttközgyűlési 
határozat felülvizsgálatát. 

 
 

IV. 

Tagdíjrendszer 

19. A szakmai szövetségek, egyesületek és az egyéni tagok – az Igazgatóság tagdíj számlája alapján – éves 
tagdíjat kötelesek fizetni. A tagdíj alapja a tárgyévet két évvel megelőző évben a tagvállalatok által elért nettó 
árbevétel. 

20. A tagdíj mértéke: 

Egyéni tagok esetében a tagdíj mértéke az éves nettó árbevétel 0,11 ezreléke, ami: 

 nem lehet kevesebb 70 ezer Ft-nál; 

 25 milliárd Ft éves nettó árbevételig legfeljebb 1,6 millió Ft lehet; 

 25 milliárd Ft éves nettó árbevétel felett pedig nem lehet több 2,5 millió Ft-nál. 

Évközi belépésnél a tagdíjfizetési kötelezettség időarányos. A holding rendszerben működő vállalkozások 
csoport szinten, konszolidált nettó árbevétel alapján fizethetik meg a tagdíjat. 

 

Szakmai szövetségek, egyesületek tagjaik után fizetnek tagdíjat, amelynek: 

 alapja a tagonként az Éfosz egyéni tagdíjrendszerével kiszámított tagdíjak összesítésével kapott 
összeg; 

 mértéke az alap összegének a 25 %-a, ami nem lehet több mint évi 4,0 millió Ft.  

A szakmai szövetségek, egyesületek csak az élelmiszer-, és italipari termelő tevékenységet folytató tagjaik 
után kötelesek tagdíjat fizetni. Olyan tag esetében, amely egyidejűleg több, a Szövetséghez tartozó szakmai 
szövetségnek, egyesületnek is tagja, az adott szakmai szövetség jogosult tagjának az éves nettó árbevételét a 
szakmai szövetség tevékenysége szerint megosztva figyelembe venni. 

A szakmai szövetségek, egyesületek – az előzőek figyelembe vételével – kötelesek a tagdíjfizetés évét 
megelőző év október 30-ig a Szövetség Igazgatóságának megküldeni a hatályos termelő tevékenységet 
folytatók tagsági jegyzékét. A jegyzékben a későbbi viták elkerülése érdekében jelezni kell, hogy van-e olyan 
tag, aki év közben lépett be. Ilyen tag esetében ugyanis arányosításnak van helye. Jelezni kell azt is, hogy mely 
tag esetében, milyen arányban (százalékban) kell a tag nettó árbevételét figyelembe venni.  

 

Az egyéni tagok két részletben kötelesek a tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tenni: 

 első részlet: (február 28-án) 

 második részlet: (július 31-én) esedékes. 

 
A szakmai szövetségek, egyesületek négy részletben kötelesek tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tenni: 

 első részlet február 28-án 

 második részlet május 20-án 
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 harmadik részlet augusztus 19-én 

 negyedik részlet november 20-án esedékes. 

 
Amennyiben az Alapszabály rendelkezései szerint kiszámlázott tagdíjat a tag vitatja, jogosult egyeztetést kérni 
az Igazgatóságtól. Eredménytelen egyeztetés esetén a tag jogosult/köteles az Elnökség állásfoglalását kikérni. 
Az egyeztetés és az állásfoglalás kérés nem mentesíti a tagot a kiszámlázott éves tagdíj részlet megfizetése 
alól. A korrekciót a következő tagdíj részlet megfizetésekor kell érvényesíteni. 

 
Bizonyítottan pénzügyi nehézséggel küzdő tagok évente egyszeri alkalommal tagdíjfizetési kedvezményt 
kérhetnek a Szövetség Elnökségétől. A kérelmet írásban kell benyújtani legkésőbb a tárgyév február végéig. Az 
Elnökség a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt. Az Elnökség legfeljebb egy alkalommal és 
maximum 50% mértékű kedvezményt adhat. 

 

V. 

A Szövetség szervezete 

21. A Szövetség szervezete: 

 Küldöttközgyűlés 

 Elnökség 

 Munkabizottságok 

 Ellenőrző Bizottság 

 Etikai Bizottság 

 Igazgatóság 

 

22. A küldöttközgyűlés 

A Küldöttközgyűlés a Szövetség legfőbb döntéshozó szerve, amelynek kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 a Szövetség Alapszabályának elfogadása és módosítása; 

 a Szövetség Elnökségének, Elnökének, az Ellenőrző Bizottságnak, az Etikai Bizottságnak, a 
megválasztása, megerősítése, visszahívása, díjazásuk megállapítása, döntés az Elnökség által kooptált 
tisztségviselők megválasztásáról, a tisztségviselők és vezető tisztségviselők visszahívása, díjazásuk 
megállapítása, 

 az Elnökség beszámolójának (az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 
törvény rendelkezései szerint készített beszámoló - ezen belül az Elnökségnek a Szövetség vagyoni 
helyzetéről szóló jelentésének) elfogadása, a következő éves tervének elfogadása; 

 a Szövetség költségvetésének, pénzügyi tervének elfogadása; 

 a Szövetség feloszlással történő megszűnésének kimondása; 

 a tag kizárása, tagsági viszony felmondása; 

 a Szövetség más civil szervezettel való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának elhatározása; 

 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, az elnökség 
tagjával, az ellenőrző bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával, illetőleg a Szövetség további 
tisztségviselőjével köt; 
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 a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és a 
végelszámoló kijelölése; 

  nemzetközi szervezetbe való belépés elhatározása, kilépés nemzetközi szervezetből; 

 az Etikai Kódex elfogadása;  

 a tagfelvétel elnökségi elutasítása elleni kérelem elbírálása; 

 az ellenőrző bizottság beszámolójának elfogadása; 

 mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a küldöttközgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe utal. 

 

A Szövetség küldöttközgyűlése nem nyilvános, azon a tagok képviselőin és az ügyvezetésen kívül a 
küldöttközgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a küldöttközgyűlés 
határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 
 

A Küldöttközgyűlés határozatait nyílt szavazással – a kizárás kivételével, amikor a küldöttközgyűlésen 
szavazati joggal jelenlévők 2/3-os többsége kell – egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 
A Szövetség alapszabályának módosításához a szavazati joggal jelen lévő küldöttek háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség 
megszűnéséről szóló küldöttközgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező küldöttek háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

Szavazategyenlőség esetén a felvetett kérdést elvetettnek kell tekinteni. 

Titkos szavazással hoz határozatot a küldöttközgyűlés a tisztségviselők, vezető tisztségviselők 
megválasztásakor, valamint ha a szavazásra jogosultak egyharmada ezt indítványozza. Egy jelölt esetén, illetve 
a testületi keretet meg nem haladó számú jelölésnél a választás a küldöttközgyűlés többségi határozata 
alapján nyílt szavazással is történhet.  

A Küldöttközgyűlés határozatképes, ha a mandátum vizsgáló bizottság jelentése szerint a küldöttek 50%-a 
plusz 1 fő (a küldöttek többsége) megjelent.  

Ha a küldöttközgyűlés eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a 
küldöttközgyűlést el kell halasztani és a megismételt küldöttközgyűlést a meghiúsult küldöttközgyűlés 
napjától számított 15 napon belül ismételten össze kell hívni. A megismételt küldöttközgyűlés kitűzhető a 
meghiúsult küldöttközgyűlés napjára is egy órával a meghiúsult küldöttközgyűlés időpontját követő időpontra 
abban az esetben, ha az eredeti küldöttközgyűlés meghívója egyértelműen tartalmazza a megismételt 
küldöttközgyűlés időpontját és helyét valamint a megismételt küldöttgyűlés határozatképességére vonatkozó 
a meghívó tartalmánál rögzített figyelmeztetést.  Az ismételten összehívott küldöttközgyűlés az eredeti 
napirendbe felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a fentiekről a 
tagokat (küldötteket) az eredeti meghívóban már előre tájékoztatták. 

A Küldöttközgyűlésre a Szövetség szakmai szövetségei, egyesületei egyenként 5 küldöttet állíthatnak. 

Az egyéni tag egy küldöttet delegálhat. 

A küldöttek személyére vonatkozó tájékoztatást legkésőbb a Küldöttközgyűlés előtti napon írásban meg kell 
küldeni az Igazgatóság számára. 

A küldöttközgyűlésen minden küldött egy szavazattal rendelkezik. A küldöttközgyűlésen szavazati jogát 
mindegyik küldött csak személyesen gyakorolhatja. 
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A Küldöttközgyűlés nem nyilvános, rajta a küldöttek, az értesített tagok, egyéb meghívott személyek vehetnek 
részt, és csak a mandátummal bíró küldöttek szavazhatnak. A küldöttek mandátuma az adott 
Küldöttközgyűlésre szól. 

A tag – képviselője (képviselői) útján – jogosult a küldöttközgyűlésen részt venni, szavazati jogát 
gyakorolni, a küldöttközgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és 
észrevételeket tenni. 

A küldöttközgyűlést a Szövetség Elnöke, akadályoztatása esetén, illetve ha nem vállalja a küldöttközgyűlés 
levezetését, a küldöttközgyűlés által erre megválasztott más személy vezeti le. A küldöttközgyűlési 
tisztségviselő (hitelesítők és a jegyzőkönyv-vezető), a levezető elnök, a szavazatszámlálók, illetve más személy 
megválasztására bármelyik küldött, illetve szövetségi tag javaslatot tehet. A küldöttközgyűlési tisztségviselők, 
a levezető elnök, a szavazatszámlálók megválasztásáról a küldöttközgyűlés a küldöttközgyűlésen szavazati 
joggal rendelkező tagok szótöbbségével határoz.  

 

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 (tag képviselője); 

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

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  

 

A küldöttközgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak (küldötteknek) több mint a fele jelen van. 

A Küldöttközgyűlés a jelölő bizottság javaslata alapján titkos szavazással választja meg a tisztségviselőket és a 
vezető tisztségviselőket. A Küldöttközgyűlés által választott tisztségekre bármely aktív jogállású rendes tag 
mandátummal rendelkező képviselője megválasztható, küldötteken keresztül bármely tag is javaslatot tehet. 

A vezető tisztségviselőket és a tisztségviselőket a tisztújító küldöttközgyűlés három évre választja. 
Amennyiben valamely tisztségviselő vagy vezető tisztségviselő mandátuma a három éves mandátumidőn 
belül megszűnik, a helyére megválasztott tisztségviselő, vezető tisztségviselő mandátuma az eredeti tisztújító 
küldöttközgyűlés időpontjától számított három évig az eredetileg megválasztott tisztségviselő, vezető 
tisztségviselő mandátumidejének végéig tart. 

Amennyiben valamely vezető tisztségviselő mandátuma a mandátumidejének lejárta előtt megszűnik, a 
helyére az elnökség jogosult a soron következő Küldöttközgyűlés időpontjáig terjedő időszakra elnökségi 
tagjelöltet kooptálni. Az ily módon kooptált elnökségi tagjelölt tanácskozási joggal vehet részt az elnökség 
ülésein mindaddig, ameddig a küldöttközgyűlés nem dönt a megüresedett vezetői tisztségviselői státusz 
pótlásáról. 

A tisztújító küldöttközgyűlés napja előtt két hónappal a Szövetség elnöksége jelölőbizottságot választ. A 
jelölőbizottság köteles a Szövetség rendes tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét 
megadni. Jelölt lehet az a személy, akit a jelölőbizottság tisztségre jelöl, vagy aki a küldöttközgyűlésen 
jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének "igen" szavazatával a jelölőlistára felkerül.  

A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szövetség elnökét, alelnökeit, majd és 
további elnökségi tagokat, ezt követően pedig az ellenőrző bizottság elnökét és további tagjait kell 
megválasztani. 
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A titkos szavazást megelőzően legalább három tagú szavazatszámláló bizottságot kell választani a jelölésnél 
nem érintett tagok közül, akik a titkos szavazást lebonyolítják, szavazatokat megszámolják. 

 
Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének "igen" 
szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt (vagy a betöltendő 
tisztségek számának megfelelő számú jelölt) sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot, újabb 
választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt, valamint az 
a jelölt, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak 15 %-ának szavazatát sem kapta meg, már nem vesz részt. A 
választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg 
nem szerzi. Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni. 

 
A küldöttközgyűlés által választott tisztségviselő és vezető tisztségviselő egyszerű többségi határozattal 
bármikor indokolás nélkül visszahívható, a tisztségviselő visszahívására vonatkozó indítványnak azonban a 
küldöttközgyűlés napirendjén kell szerepelnie. A visszahívást a Szövetség küldötteinek egyharmada 
kezdeményezheti. 

 
A Küldöttközgyűlést az Elnökség hívja össze. 

 
A küldöttközgyűlés napirendjét az Elnökség állapítja meg és terjeszti a küldöttközgyűlés elé. A 
küldöttközgyűlésnek évente meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv 
teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. 

Ha a küldöttközgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a küldöttközgyűlést akkor lehet megtartani, 
ha az ülésen a részvételre jogosultak (tagok képviselői)  háromnegyede jelen van, és egyhangúlag 
hozzájárul az ülés megtartásához. 

A küldöttközgyűlésen csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 
határozat, kivéve, a napirend kiegészítés esetét, illetve ha valamennyi részvételre jogosult (tag 
képviselője) háromnegyede  jelen van a küldöttközgyűlésen és a napirenden nem szereplő kérdés 
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

A fentiekben meghatározott körbe nem eső, nem szabályosan összehívott vagy megtartott 
küldöttközgyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára 
visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a küldöttközgyűlés napjától számított 
harminc napon belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el.  

 

A küldöttközgyűlés időpontját az elnökségnek legalább harminc nappal korábban meg kell állapítania és 
annak helyéről, időpontjáról, továbbá a tervezett napirendjéről a küldötteket írásban – a meghívó, a 
napirendek és a kapcsolódó írásos előterjesztések egyéb dokumentumok megküldésével, igazolható módon 
történő kézbesítésével - kell értesítenie, legalább a Küldöttközgyűlés időpontját megelőző 15 nappal. A 
meghívóhoz csatolni kell a már rendelkezésre álló határozati javaslatokat és az előterjesztők indokolását.  

 A részvételre jogosult egyéb személyeket, és a tagokat a küldöttközgyűlés helyéről és időpontjáról ugyancsak 
tájékoztatni kell a meghívó, a napirendek és a határozati javaslatok megküldésével. A küldöttközgyűlést az 
elnökség írásban a javasolt napirend közlésével a Szövetség székhelyére vagy a Küldöttközgyűlés 
lebonyolítására alkalmas más helyre hívja össze. 

 
A meghívónak tartalmaznia kell: 

g) a) a Szövetség nevét és székhelyét; 

h) b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
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i) c) az ülés napirendjét; 

j) d) azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt küldöttközgyűlés az írásban közölt napirendi pontok 
tekintetében a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.  

A küldöttközgyűlés összehívására irányuló meghívóban megjelölhető meg kell jelölni a megismételt 
küldöttközgyűlés napja napját és helyét is. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, 
hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

A küldöttközgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 8 napon belül a tagok és a Szövetség szervei az 
elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolása mellett. A napirend 
kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelmet az 
Elnökség elutasítja, vagy nem dönt róla, a küldöttközgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

 
A Küldöttközgyűlést évente egyszer össze kell hívni. A rendes tagság 1/3-ának kezdeményezésére azonban az 
Elnökség - az ok és a napirend megjelölésével – a kezdeményezés beérkezésétől számított 60 napon belüli 
időpontra rendkívüli küldöttközgyűlést köteles összehívni.  

 
A küldöttközgyűlésen hozott határozatokat a levezető elnök szóban kihirdeti. A küldöttközgyűlésen 
jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a javasolt illetve elfogadott napirendet, az elhangzott 
lényeges észrevételeket és határozati javaslatokat, valamint indítványokat, a küldöttközgyűlésen 
lezajlott fontosabb eseményeket, valamint a hozott határozatokat és a pontos szavazati arányokat (a 
leadott szavazatok, ellenszavazatok és a szavazástól tartózkodók számát), a küldöttközgyűlés helyét és 
idejét, a Szövetség nevét és székhelyét, a küldöttközgyűlés levezető elnökének, a 
jegyzőkönyvvezetőnek és a jegyzőkönyv hitelesítőinek nevét. A jegyzőkönyv kötelező melléklete a 
jelenléti ív, mely teljes körűen tartalmazza a küldöttközgyűlésen megjelent személyeket nevük, lakcímük, 
aláírásuk és a küldöttközgyűlésen betöltött szerepük megjelölése mellett. A jegyzőkönyvet a küldöttközgyűlés 
levezető elnöke és két, a közgyűlés elején a tagok közül megválasztott személy hitelesíti, valamint a 
jegyzőkönyvvezető írja alá.  A jegyzőkönyvet a küldöttközgyűlésen résztvevő személyek részére kérésükre 
meg kell küldeni. A küldöttközgyűlés határozatainak kivonatát az összes tag és pártoló tag részére meg kell 
küldeni a küldöttközgyűlés időpontjától számított 15 napon belül. 

A küldöttközgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, 
valamint képviselője nevét és lakóhelyét, székhelyét. A jelenléti ívet a küldöttközgyűlés levezető 
elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 

Az Elnökség köteles a küldöttközgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet a Szövetség 
dokumentumai között elhelyezni és megőrizni. 

 Bármely tag a küldöttközgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét      
tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az Elnökségtől. 

A küldöttközgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az Elnökség a tagnak - kérelmére - 
köteles felvilágosítást adni. 

 

A Szövetség rendkívüli küldöttközgyűlése 

Rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni:   

a) a Szövetség elnökségének többségi határozata alapján,   

b) ha a Szövetség tagjainak, illetve küldötteinek egyharmada ok és cél megjelölésével kéri,   

c) ha a bíróság elrendeli,   

d) ha az Elnökség létszáma 14 fő alá csökken, vagy az ellenőrző bizottság létszáma két főre csökken,  
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e) ha az elnöki tisztség megüresedik.  

A rendkívüli küldöttközgyűlést az az erre irányuló kezdeményezés Szövetséghez történő megérkezésétől 
számított 15 napon belül össze kell hívni. 

A rendkívüli küldöttközgyűlésre egyebekben a rendes küldöttközgyűlésre vonatkozó szabályokat kell 
értelemszerűen alkalmazni. 

A Szövetség minden évben május 31. napjáig, a nyilvántartást vezető az Országos Bírósági Hivatalnál a 
mindenkori előírásoknak megfelelően letétbe helyezi, illetőleg közzéteszi a pénzügyi beszámolóját (mérleg és 
eredmény levezetés), a pénzügyi beszámolóhoz tartozó szöveges kiegészítést, illetve könyvvizsgálat esetén a 
könyvvizsgálói záradékot. 

A Szövetség szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag - a 
különleges jogállású tag (pártoló tag ) csak érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától számított 
harminc napos határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság 
azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék 
hatáskörébe tartozik. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, 
kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. 

 

23. Elnökség 

Az Elnökség a Szövetség Ügyvezető szerve. Az Elnökség a két Küldöttközgyűlés között, a Küldöttközgyűlés 
határozatainak megfelelően általános hatáskörrel irányítja a Szövetséget, üléseit évente négyszer, illetve 
szükség szerint tartja.  

 
A Szövetség irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a 
küldöttközgyűlés hatáskörébe, a vezető tisztségviselőkből álló elnökség jogosult. A vezető tisztségviselők 
ügyvezetési tevékenységüket a Szövetség érdekének megfelelően köteles ellátni. A vezető tisztségviselői 
megbízás a tisztségnek a megválasztott által történő elfogadásával jön létre. 

 
Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben nem korlátozták. Az Elnökségi tag ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet 
elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet elnökségi tag az, akit e 
foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás 
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató egyesület Elnökségi tagja nem lehet. Az eltiltást 
kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet elnökségi tag az, akit eltiltottak a vezető 
tisztségviselői tevékenységtől. 

 
Az Elnökség az érdekképviseleti tevékenység erősítése céljából Munkabizottságokat hozhat létre és 
működtethet. Ezen Munkabizottságoknak csak az Elnökség tagjai lehetnek a vezetői. 

 
Az Elnökség létszáma 21 fő. Az Elnökség mandátuma három évre szól, a Küldöttközgyűlés rendkívüli esetben 
ennél rövidebb idejű mandátumot is megállapíthat. 

 
Az Elnökség tagjai: 

 az Elnök 

 az alelnökök (5fő) 

 az Elnökség további tagjai (15 fő). 
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Az Elnökségi üléseken állandó meghívottként részt vesznek: 

 az Etikai Bizottság elnöke 

 az Ellenőrző Bizottság elnöke 

 az Ügyvezető Igazgató. 

 
A 21 fős Elnökség összetétele: 

 6 fő, akik a szakmai szövetségek, egyesületek érdekeit, 

 6 fő, akik a nagyvállalatok érdekeit, 

 5 fő, akik a kis- és közepes méretű vállalkozások érdekeit, 

 4 fő, akik az egyéni tagok érdekeit képviselik. 

 
Az Elnökség összetételét úgy indokolt kialakítani, hogy az a gazdasági súly szerint reprezentálja az 
élelmiszeripar tevékenységi, valamint tulajdonosi szerkezetét is. 

 
Az Elnökség ülései a tagok számára nyitottak. Az Elnökség határozatképes, ha legalább 11 tagja jelen van, de a 
Küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozó ügyek megvitatásakor a határozatképességhez 16 fő jelenléte 
szükséges. Szavazategyenlőség esetén a felvetett kérdést elvetettnek kell tekinteni. 

 
Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:   

a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,  

b) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével összefüggő kérdésekben, 

c) javaslattétel rendkívüli küldöttközgyűlés, elnökségi ülés összehívására,  

d) a Szövetség képviselete, az önálló képviseleti joggal nem rendelkező elnökségi tag az Elnök, vagy az 
Ügyvezető Igazgató írásbeli meghatalmazása alapján képviselheti a Szövetséget, 

e) a Szövetség határozatainak és ajánlásainak megtartása, illetőleg végrehajtása, 

f) folyamatos kapcsolattartás a Szövetség tagjaival és szerveivel, 

g) beszámolás az Elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról, 

h) felvilágosítás kérése a Szövetséggel, illetőleg a Szövetség szerveinek működésével és a gazdálkodással 
összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban, 

i) az elnökség tagjai jogosultak a Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról 
másolatot készíteni. 

A Szövetség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 

Az elnökség tagjai kötelesek a küldöttközgyűlésen részt venni, a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre 
válaszolni. A Szövetség tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. A vezető tisztségviselők a 
Szövetség vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Szövetség 
érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.  

 

Az Elnökség tagjai kötelesek továbbá: 

 az Elnökség munkájában a szakmai és a vállalati nagyság szerinti érdekeket megjeleníteni; 
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 a Munkabizottságok munkájába bekapcsolódni,  

 személyes közreműködéssel segíteni a Szövetség cél szerinti működését; 

 egy-egy szakmai szövetség, egyesület és a Szövetség közötti együttműködést elősegíteni. 

 
 Az Elnökség feladata, hogy meghatározza a Szövetség jövőképét, stratégiáját. Az Ügyvezető Igazgató ezeknek 
megfelelően dolgozza ki a Szövetség aktuális éves tervét, amelyet az Elnökség hagy jóvá. Az Elnökség feladata 
továbbá, hogy a Szövetség működésének részleteit meghatározó SzMSz-t összeállítsa és elfogadja. 

 
Az Elnökség részletes feladata és hatásköre:  

a) a Szövetség rendes és rendkívüli küldöttközgyűlésének összehívása, a tagság és a Szövetség 
szerveinek értesítése, a küldöttközgyűlések napirendi pontjainak meghatározása, 

b) a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása, 

c) a Szövetség szervei által hozott határozatok végrehajtása és azok ellenőrzése, 

d) a Szövetség szabályzatainak (Szervezeti és Működési Szabályzat, Számviteli Szabályzatok és a 
jogszabályok által megkívánt további szabályzatok) megállapítása és módosítása, 

e) munkáltatói jogkör gyakorlása a Szövetség alkalmazottai felett,  

f) a Szövetség éves programjának jóváhagyása, éves beszámolójának (pénzügyi és szakmai) elkészítése 
és küldöttközgyűlés elé terjesztése, 

g) a Szövetség működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, 

h) az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala, 

i) küldöttközgyűlés és más szövetségi szerv hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 
végrehajtása, valamint a küldöttközgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése és a végrehajtás 
ellenőrzése, 

j) az éves költségvetés elkészítése és annak a küldöttközgyűlés elé terjesztése, 

k) a Szövetség éves programjának kidolgozása, az éves program jóváhagyása, 

l) a Szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 
küldöttközgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, 

m) a tagfelvételi kérelmek elbírálása, 

n) az elnök által kötött megállapodások jóváhagyása, 

o) a Szövetség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 
megválasztatásának előkészítése, 

p) a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, 

q) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, alapszabály, vagy a küldöttközgyűlés a 
hatáskörébe utal. 

 
Az elnökség tevékenységéről a Szövetség küldöttközgyűlésének tartozik beszámolási kötelezettséggel. 

 
Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjai a Szövetség tagjai részére kötelesek a Szövetségre vonatkozóan 
felvilágosítást adni, és számukra a Szövetségre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést 
biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az elnökségi és az ellenőrző bizottsági tag a jogosult által tett 
írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az elnökségi és az ellenőrző bizottsági tag megtagadhatja a 
felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Szövetség üzleti titkát sértené, vagy ha a felvilágosítást 
kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a 
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felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó Fővárosi 
Törvényszéktől kérheti a Szövetség kötelezését a felvilágosítás megadására. 

 
Az elnökség köteles a küldöttközgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

a) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

c) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került. 

d) A fentiek alapján összehívott küldöttközgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetség megszüntetéséről dönteni. 

 
A Szövetség Elnökét a Küldöttközgyűlés – tagjai közül – három évre választja meg. 

 
Az Elnökség működése 

 
Az elnökség maga készíti el - a Szervezeti és Működési Szabályzatában - éves munkatervét és ügyrendjét, 
amely összhangban van a Szövetség küldöttközgyűlésének határozataival.  Rendkívüli ülést kell összehívni, ha 
azt elnök, vagy legalább három elnökségi tag az ok és cél megjelölésével indítványozza. Az elnökség ülései 
nem nyilvánosak. Az elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó 
kérdésekről legalább egy héttel korábban - írásban, a tervezett napirendet is tartalmazó meghívó 
megküldésével –az átvétel igazolására alkalmas módon - értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. 
Halaszthatatlanul sürgős esetekben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. Valamennyi tag egy 
szavazattal rendelkezik. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Bármelyik elnökségi tag 
titkos szavazást kérhet egy-egy döntéshez. Ehhez a jelenlévő elnökségi tagok többségének hozzájárulása 
szükséges. Az elnökség ülésein szavazási kötelezettség áll fenn. A határozatképtelenség miatt elhalasztott 
elnökségi ülést 3-5 napon belül ismételten össze kell hívni.  

Az elnökség ülésén az Ellenőrző bizottság elnöke, állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesz részt. 

 
Az elnökségi tagság megszűnik: 

a) a mandátum lejártával, 

b) lemondással, 

c) visszahívással, 

d) elhalálozással, 

e) az egyesületből történő kizárással, 

f) a cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben    történő korlátozásával, 

g) a tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével (Ptk. 3:22.§). 

  
Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek 
felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat a 
pontos (személyre szólóan beazonosítható) szavazati arányok feltüntetése mellett. Az elnökség a 
határozatairól az érintett szerveket, valamint a Szövetség tagságát 15 napon belül köteles írásban értesíteni. 

 
Az elnökség ülésének összehívására, az elnökségi ülés helyének meghatározására, az elnökségi ülés 
meghívójának tartalmára, az elnökségi ülés napirendjére, az elnökségi ülés határozatképességére, az ülés 
lebonyolítására, és az elnökségi ülés jegyzőkönyvének elkészítésére valamint a határozatok kihirdetésére az 
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alapszabályban a Küldöttközgyűlés vonatkozásában meghatározott rendelkezéseket kell megfelelően 
alkalmazni.  

 
A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Szövetség működőképessége ezt 
megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a 
Küldöttközgyűlés az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás 
hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalába, illetve az ilyen 
intézkedések megtételében köteles részt venni. 

 
A Szövetség 2017. május 03-ai küldöttközgyűlésen megválasztott elnökségi tagjai: 

Elnök:_ Éder Tamás (lc.: 2100 Gödöllő, Hold utca. 6.) Csonka Endre (lc.: 1026 Budapest, Pasaréti u. 80.), 

Alelnök: dr. Fischer Béla (lc.: 1113 Budapest, Ulászló u. 72.),   

Alelnök: dr. Losó József (lc.: 2730 Albertirsa, Égerfa u. 1/b),   

Alelnök: Szautner Péter (lc.: 1112 Budapest, Fatörzs u. 12.), 

Alelnök: dr. Tompa Gábor (lc.: 1172 Budapest,, IV. u. 28.) 

Elnökségi tag: Jeskó Zsuzsanna (lc.: 5000 Kecskemét, Belsőnyír 46b), 

Elnökségi tag: Keleti Zsolt (lc.: 2083 Solymár, Kossuth u. 63.),  

Elnökségi tag: Kovács Gergely (lc.: 1153 Budapest, Beller Imre u. 145-147. B/I./3.), 

Elnökségi tag: Lakatos Tibor (lc.: 4400 Nyíregyháza, Fészek u. 66), 

Elnökségi tag: Magyar József (lc.: 6600 Szentes, Munkácsi u. 2/b), 

Elnökségi tag: Dr. Miklósvári Géza (lc.: 2081 Piliscsaba, Kossuth L. u. 53/A), 

Elnökségi tag: Molitorisz Károly (lc.: 5000 Kecskemét, Domb lakópark 19.), 

Elnökségi tag: Mucska Péter (lc.: 1022  Budapest, Törökvészi u. 10.), 

Elnökségi tag: Najdenova Anna (lc.: 1085 Budapest, Üllői út 16/a), 

Elnökségi tag: Oláh László (lc.: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 16-18.), 

Elnökségi tag: Sánta Sándor (lc.: 1026 Budapest, Lepke utca 9.), 

Elnökségi tag: Sebesta Péter (lc.: 1132 Budapest, Visegrádi u. 9.), 

Elnökségi tag: Soós Zoltán (lc.: 1186 Budapest, Csörszárok u. 6.), 

Elnökségi tag: Várkonyi Beáta (lc.: 1138  Budapest, Párkány u. 35.) és 

Elnökségi tag: Vince Beáta (lc.: 5000 Szolnok, Pozsonyi út 361/1.) szerepeljen. 

Az Elnök a küldöttközgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással három évre megválasztott vezető 
tisztségviselő, aki a Szövetség szervezetének képviseletére önállóan jogosult személy, egyúttal az elnökség 
vezetője. 

A Szövetség Elnöke ellátja a Szövetség működésének irányítását, valamint felügyeli a Szövetség tevékenységét.  

 
Az Elnök feladatai: 

 irányítja a Szövetség tevékenységét és képviseli a Szövetséget harmadik személyekkel szemben; 
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 az Elnökség határozata alapján összehívja a Küldöttközgyűlést;  

 összehívja az Elnökség üléseit, és az éves program keretében meghatározza a napirendjét; 

 kiadja a Küldöttközgyűlés, az Elnökség határozatait; 

 javaslatokat tesz az Elnökség működésének ügyrendjére; 

 ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Küldöttközgyűlés, az Elnökség megbízza; 

 kinevezi, felmenti a Szövetség Ügyvezető Igazgatóját, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat; 

 önálló aláírási jog és a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása; 

 az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a küldöttközgyűlési és elnökségi határozatok 
végrehajtásának felügyelete; 

 tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja a Szövetség Elnökségét; 

 ellátja mindazokat a feladatokat, amire a jogszabályok, illetve a Szövetség szabályzatai kötelezik. 

 
A Szövetség jegyzése úgy történik, hogy a Szövetség nevéhez a képviseleti joggal rendelkező vezető 
tisztségviselő (elnök, illetve az ügyvezető igazgató) önállóan csatolja a névaláírását a hitelesített aláírási 
címpéldány (névaláírási nyilatkozat) szerint.  

 
A Szövetség vezető tisztségviselői (az elnökség tagjai) az ügyvezetési tevékenységük során a Szövetségnek 
okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Szövetséggel 
szemben. 

 
24. Munkabizottságok 

A Munkabizottságokat az Elnökség hozza létre a stratégiai dokumentumban megfogalmazott feladatoknak 
megfelelően. A Munkabizottságok munkarendjét az SzMSz rögzíti. A Munkabizottságok vezetőit az Elnökség a 
tagjai közül jelöli ki, a Munkabizottságok vezetői a Szövetség alelnökei.  

 
25. Ellenőrző Bizottság 

Az Ellenőrző Bizottság munkáját a Küldöttközgyűlés által választott Ellenőrző Bizottság-i elnök irányítja. 

Az Ellenőrző bizottság elnökből és két tagból áll. Az Ellenőrző Bizottság feladata, hogy az ügyvezetést a 
Szövetség érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze, illetve a szövetségi szervek valamint a jogszabályok, az 
alapszabály és a szövetségi határozatok végrehajtásának, betartását, a Szövetség jogszerű működését 
ellenőrizze. 

 Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi az SzMSz-ben foglaltak Szövetség általi betartását. 

 
Az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja, akivel szemben a 
vezető tisztségviselőkre (elnökségi tagokra) vonatkozó az alapszabály 23. pontjában meghatározott kizáró ok 
áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője (elnökségi tagja). Az 
Ellenőrző Bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. Az Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja a 
Szövetséggel munkaviszonyban álló, illetőleg a Szövetség részére gazdasági feladatokat ellátó személy, 
továbbá ilyen személy hozzátartozója.  

 
Az ellenőrző bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. Az ellenőrző bizottság éves ellenőrzési terv alapján 
dolgozik, melyről a Szövetség elnökségét tájékoztatja. 
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Az ellenőrző bizottság tagjai az ellenőrző bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. Az 
ellenőrző bizottság tagjai a Szövetség ügyvezetésétől (elnökségétől és ügyvezető igazgatójától) függetlenek, 
tevékenységük során nem utasíthatóak. 

 
Az Ellenőrző Bizottság feladata a Szövetség szerveinek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és a szövetségi 
határozatok végrehajtásának, betartásának, az alapszabály szerinti működésnek az és az egyesület 
gazdálkodásának ellenőrzése, így különösen: 

a) a Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, 

b) a civil szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának 
ellenőrzése, 

c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,  

d) az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata,  

e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások 
teljesítésének évenkénti vizsgálata,  

f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,  

g) a Szövetség jogszabályoknak megfelelő szervezeti működésének ellenőrzése, 

h) a szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése. 

 
Az ellenőrző bizottság köteles a Küldöttközgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel 
kapcsolatos álláspontját a Küldöttközgyűlésén ismertetni. 

 
Az Ellenőrző Bizottság feladatának ellátása során a Szövetség irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Szövetség 
fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és 
szakértővel megvizsgáltathatja. 

 Az ellenőrzések megkezdéséről az Ellenőrző Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a Szövetség elnökségét. Az 
ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a 
Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek 
megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet. A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban 
meghatározott határidő elteltétől számított 30 napon belül a bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.  

Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, 
az Ellenőrző Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén 
kezdeményezheti rendkívüli küldöttközgyűlés összehívását. 

Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet vagy személyt tájékoztatni és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

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

b) a vezető tisztségviselők (elnökségi tagok) felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

Az intézkedésre jogosult szervet az Ellenőrző Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon 
belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására az Ellenőrző 
Bizottság is jogosult. 
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Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, 
az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Az 
Ellenőrző Bizottság tevékenységéről a Szövetség küldöttközgyűlésének köteles beszámolni.        

Az ellenőrző bizottsági 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. 

Az ellenőrző bizottság 2017. május 03-ai küldöttközgyűlésen 3 éves időtartamra megválasztott tagjai: 

 

Ellenőrző Bizottság Elnöke: Gál Szilvia (lc.: 2721 Pilis, Vásár utca 15.) 

Ellenőrző Bizottság tagja: Miskolczi Tamás (lc: 6800 Hódmezővásárhely, Dajamnich u. 152/a) 

Ellenőrző Bizottság tagja: Dr. Bikfalviné dr. Hamza Kinga (lc.: lc.: 1112 Budapest, Irhás köz 8.), 

 

26. Etikai Bizottság 

Az Etikai Bizottság feladata a Szövetség Etikai Kódexében foglaltak betartatásának biztosítása.  

Az Etikai Kódexet a Küldöttközgyűlés jogosult elfogadni és módosítani. 

Az Etikai Bizottság ügy- és eljárás rendjét maga dolgozza ki. Az Etikai Bizottság elnöke, vagy meghatalmazottja 
tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vesz a Szövetség Elnökségének ülésein.  

Az Etikai Bizottság tevékenységéről csak a Küldöttközgyűlésnek tartozik beszámolni, de a Szövetség 
Elnökének felkérésére tevékenységéről az Elnökséget és megkeresésre az érintett szakmai szövetséget is 
tájékoztatni kell. 

Az Etikai Bizottság Elnökét és hat tagját az elnökség három éves időtartamra választja meg. 

 
27. Igazgatóság 

A Szövetség folyamatos működését, céljának megvalósítását biztosító ügyintéző szervezet az Igazgatóság. 

Az Igazgatóság feladata, hogy: 

 előkészítse és megszervezze a Küldöttközgyűlést és az Elnökség üléseit; 

 elemzéseket, javaslatokat készítsen a Szövetség szervei által eldöntendő kérdésekről; 

 Küldöttközgyűlést megelőző Elnökségi jóváhagyásra előkészítse a Szövetség éves munkatervét és 
költségvetését; 

 koordinálja és segítse a szakmai szövetségek, egyesületek érdekfeltáró, képviseleti tevékenységét; 

 szervezze a Szövetség nemzetközi kapcsolattartását; 

 gondoskodjon a hatékony tájékoztatásról és információáramlásról a kommunikációs tervben 
maghatározott módon; 

 nyilvántartsa a Szövetség tagságát, ellenőrizze a tagdíjak befizetését; 

 folyamatosan figyelemmel kísérje az élelmiszeripar gazdasági- és jogi feltételeit és döntés előkészítő 
javaslatokat készítsen; 

 segítse a munkabizottságok működését; 

 intézze a Szövetség napi ügyeit, lássa el annak adminisztratív feladatait; 
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 végezze el a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzésével összefüggő tevékenységeket; 

 ellássa mindazokat a feladatokat, amelyekkel az Elnökség, vagy a Küldöttgyűlés megbízza. 

 
Az Ügyvezető Igazgató a Szövetség vezető tisztségviselője, aki a Szövetséggel megkötött határozatlan idejű 
munkaszerződés alapján munkaviszonyban áll. 

 
28. A Ügyvezető Igazgató feladatai 

 a Küldöttközgyűlésen, illetve az Elnökség határozatainak végrehajtása során önállóan képviseli a 
Szövetséget. Ennek keretében a Szövetség nevében anyagi kötelezettséget is vállalhat, bankszámláról 
való kifizetésre az Ügyvezető Igazgató önállóan jogosult; 

 jóváhagyásra az Elnökség elé terjeszti a Szövetség éves munkatervét és pénzügyi terveit, 
költségvetését; 

 felelős a Szövetség elfogadott munkatervének pontos és hatékony végrehajtásáért 

 irányítja az Igazgatóság munkáját, gyakorolja az Igazgatóság munkatársai tekintetében a munkáltatói 
jogkört; 

 felelős a teljesítményorientált, konstruktív, hatékony munkacsapat kialakításáért és fenntartásáért, 
munkatársai célkitűzéséért és a teljesítménymenedzsmentért; 

 legalább évente beszámolási kötelezettsége van az Elnök illetve az Elnökség felé és a Szövetség 
pénzügyi helyzetéről is részletes ismertetést ad. 

 a Szövetség nevében és képviseletében ellátja a szóvivői feladatokat; 

 teljes felelősséggel szervezi a Szövetség pénzügyet és biztosítja annak számviteli rendjét; 

 állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz az Elnökség ülésein. 

Az Ügyvezető Igazgató a Szövetség működési területére eső vállalkozásban nem vehet részt. 

 

29. Projektcsoportok 

A Szövetség szakmai tervei előmozdítása érdekében, több ipari ágazatot, szereplőt érintő kérdésekben a 
Szövetség tagjai az Ügyvezető Igazgató bevonásával jogosultak projektcsoportokat létrehozni. A projekt 
finanszírozása – Elnökségi jóváhagyás után – a Szövetség és a résztvevő tagok közös feladata. 

 

VI. 

A Szövetség tisztségviselői 

30. Vezető tisztségviselők: 

a) az elnök, 

b) alelnökök, 

c) elnökségi tagok, 

d) ügyvezető igazgató. 

 
31. Tisztségviselők: 

 az Ellenőrző Bizottság elnöke 
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 az Etikai Bizottság elnöke, 

 az Ellenőrző Bizottság tagjai. 

 Etikai Bizottság tagjai. 

 

32. A Szövetség képviselete 

Az Elnök és/vagy az Ügyvezető Igazgató teljes joggal és valamennyi ügyre kiterjedően önállóan képviseli a 
Szövetséget harmadik személyekkel vagy hatóságokkal szemben. Az Elnök egyedi, írásos megbízása alapján az 
alelnökök és az elnökségi tagok, illetve a Szövetség tisztségviselőinek valamelyike is egyedi képviseleti 
jogosultsággal rendelkezhet. 

 
A Szövetség bankszámlája feletti rendelkezéshez:  

 az Elnök és az Ügyvezető Igazgató önálló rendelkezése, aláírása szükséges. 

 

VII. 

Záró rendelkezések 

A Szövetség gazdálkodása 

33. A Szövetség tagdíjakból, adományokból, támogatásokból, szolgáltatási és egyéb (pl. projektfinanszírozás, 
EU projektek) bevételekből gazdálkodik. 

A Szövetség a céljának megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 

A Szövetség éves költségvetés alapján önállóan gazdálkodik vagyonával az alapszabályában meghatározott cél 
megvalósítása érdekében.  

A Szövetség alapcél szerinti és gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat. 

A Szövetség vagyonát a Civil Tv. (2011. évi CLXXV. Tv.) 17. § (3) bekezdése szerint folytatott gazdasági-
vállalkozási tevékenység eredménye is gyarapíthatja. 

 

A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és 
ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A Szövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból 
tevődnek össze:  

a) tagdíj; 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 

c) a költségvetési támogatás: 

d) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 

e) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből 
juttatott támogatás; 

f) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás; 

g) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; 

h) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; 

i) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 
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j) befektetési tevékenységből származó bevétel; 

k) az a) - f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

 
 A Szövetség vagyona: 

a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg), 

b) készpénzre szóló követelés, 

c) értékpapír, 

d) ingatlan- és ingó vagyon, 

e) egyéb vagyoni értékű jog. 

 
A Szövetség ráfordításai (kiadásai): 

a) alapcél szerinti  tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek; 

c) a Szövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az 
egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak 
és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 

d) az a) - c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 

 
A Szövetség a bevételeit a fentiek szerinti részletezésben, költségeit ráfordításait (kiadásait) a fentiek szerinti 
részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. 

A Szövetség a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a tárgyi eszközök 
értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló törvény szerint veheti figyelembe. 

A gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytató Szövetség azokat a költségeket, ráfordításokat, amelyek sem 
az alapcél szerinti tevékenységéhez, sem a gazdasági-vállalkozási tevékenységéhez nem rendelhetők 
közvetlenül hozzá, a bevételek (ide nem értve az ilyen költséget, ráfordítást ellentételező bevételt) összege 
arányában osztja meg a két tevékenység között. Ilyen költségnek, ráfordításnak minősül különösen a 
Szövetség vezető tisztségviselőjét megillető tiszteletdíj és más juttatás, valamint az azokhoz kapcsolódó 
közteher (kivéve, ha a vezető tisztségviselők közötti munkamegosztás alapján egyértelműen megállapítható, 
hogy ezek a költségek, ráfordítások mely tevékenységhez kapcsolódnak), továbbá a székhely fenntartásával, a 
nem kizárólag meghatározott tevékenységhez kapcsolódóan fenntartott pénzforgalmi számla vezetésével 
kapcsolatban felmerült költség, ráfordítás. A Szövetség az ilyen költséget, ráfordítást ellentételező bevételt 
(így különösen az ilyen költség, ráfordítás fedezetére kapott támogatást és a fedezetére képzett céltartalék 
feloldott összegét) az alapjául szolgáló költségeknek, ráfordításoknak megfelelően osztja meg az alapcél 
szerinti tevékenysége és gazdasági-vállalkozási tevékenysége bevételei között. 

A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség tagjai a 
Szövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek, kivéve, ha a 
károkozásban közreműködtek.  

A Szövetség vállalkozási tevékenységet céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet 
kiegészítő jelleggel.  
A Szövetség a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdálkodási-vállalkozási tevékenységét az 
ebből származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek, illetve közhasznú szervezetek 
gazdálkodási tevékenységéről, valamint számviteli kötelezettségeiről szóló hatályos jogszabályok alapján 
végzi (2000. évi C. Törvény, valamint 224/2000. sz. Kormányrendelet, 350/2011. sz. Kormányrendelet). 
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A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott cél 
szerinti tevékenységére fordítja. A Szövetség csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, 
amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. A 
Szövetség ügyvezető szervének (elnökségének) feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető 
fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, 
illetve kezdeményezése. 

 
34. A Szövetség megszűnik: 

 megszűnésének a küldöttközgyűlés által történt kimondásával, 

 más egyesülettel való egyesülésével, 

 az arra jogosult szerv megszünteti, 

 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, 

feltéve mindegyik esetben, hogy a Szövetség vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás 
lefolytatását követően a bíróság a Szövetséget a nyilvántartásból törli. 

 
35. A Szövetség megszűnése (feloszlásának kimondása) esetén vagyonának felhasználásáról a 
küldöttközgyűlés rendelkezik. 

A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó 
vagyont az alapszabályban meghatározott, a Szövetség céljával megegyező/ hasonló cél megvalósítására 
létrejött közhasznú jogállású szervezetnek kell átadni. 

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. 

A Szövetségre megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról és 
az egyesületek megszűnéséről rendelkező jogszabályokat. 

A jogutód nélkül megszűnt Szövetség tagjai a felosztott vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek 
helytállni a megszűnt Szövetség ki nem elégített tartozásaiért. 

A Szövetség egyesületi jogállására tekintettel más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel 
egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét. 

 

36. A Szövetség nyilvántartásba vételét a Fővárosi Törvényszék végzi. A változásbejegyzési kérelem 
benyújtására a Fővárosi Törvényszékhez a Szövetség képviselője köteles. A Szövetség szerepel a Fővárosi 
Törvényszék civil szervezeti nyilvántartásában a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény szabályainak megfelelően.  

A Szövetség működése felett az ügyészség és Fővárosi Törvényszék a reá irányadó jogszabályok szerint 
gyakorol törvényességi ellenőrzést, illetve törvényességi felügyeletet.  

 
37. A Szövetség elnöksége a Szövetség tagjainak nevét és lakóhelyét (székhelyét), képviselőik nevét és 
lakcímét tagjegyzékben tartja nyilván. A Szövetség tagjegyzékéből haladéktalanul törölni kell annak a 
személynek a nevét és lakóhelyét (székhelyét) képviselőik nevét és lakcímét, akinek a tagsági jogviszonya 
megszűnt. A Szövetség tagjegyzékébe haladéktalanul be kell jegyezni annak a személynek a nevét és 
lakóhelyét (székhelyét), akit az elnökség a Szövetségbe tagnak felvett. A hatályos tagjegyzéket a hatályos 
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alapszabály mellékleteként kell csatolni. A tagjegyzék nem nyilvános; az elnökség gondoskodik a tagjegyzékbe 
foglalt személyes adatok megfelelő megóvásáról. 

 
38. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. Tv.), 
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései és a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az 
irányadóak. 

 
39. Jelen módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Szövetség 
Küldöttközgyűlése 2017. május 03-ai ülésén fogadta el. 

 
Budapest, 2017. május 03.  

    

 
 
 
 ------------------- ------------------------ 

 Éder Tamás Szöllősi Réka 

 elnök ügyvezető igazgató 

 

ZÁRADÉK 

Igazolom, hogy a 2011. évi CLXXXI. törvény 38.§. (2) bekezdésében előírtak alapján módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szövege megfelel a küldöttközgyűlés által elfogadott, az 
alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. A módosított alapszabály a módosításokkal 
egységes szerkezetben került megjelenítésre. A módosított rendelkezések vastagított és aláhúzott, 
formában kerültek megjelenítésre. Az alapszabály felülvizsgálatára és új, egységes szerkezetben 
történő elfogadására a 2013. évi V. sz. törvény (Ptk) egyesületekre vonatkozó szabályainak 
módosítása, a tisztújítás és néhány kérdésben felmerült kismértékű módosítási igény adott okot. 

Az alapszabály hatályos tartalmát a 2011. évi CLXXXI. törvény 38.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján 
igazolom. 
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Dr. Koszoru István ügyvéd 

Budapesten, 2017. május 03. napján 

 

Szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten 2017. május 03. napján dr. Koszoru István ügyvéd 

 

 


