
Magyar Szállítmányozók Szövetsége 

 
Egyesület 

 
 

Alapszabály 
 

 
 I. Bevezető rendelkezések 

 
 
A Szövetség a tagok közös, tartós, ezen Alapszabályban meghatározott céljának 
folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező, 
határozatlan időre létrejött jogi személy. 
 
A Szövetség célja, hogy a tagok tevékenységének koordinálásával képviselje, védje 
és szervezze a szállítmányozási, logisztikai szakma érdekeit, s annak nyilvánosságot 
és elismerést biztosítson. Ennek keretében érdekképviseleti és ahhoz kapcsolódó 
egyéb feladatokat lát el, így különösen: 

 
a. kezdeményezi és szervezi tagjainak összehangolt fellépését a szakma jó hírneve 

és érdekeinek érvényre juttatása érdekében 
b. állást foglal a szakmát érintő döntésekről és szabályokról 
c. kapcsolatot tart más szervezetekkel 
d. állásfoglalásairól az illetékes szervezeteket tájékoztatja 
e. részt vesz kamarai állásfoglalások szakmai megalapozásában 
f. kidolgozza és karbantartja a szakma működési szabályait, ügyel ezek betartására 
g. fellép az általánosan elfogadott, szakmától eltérő piaci magatartással szemben 
h. kidolgozza a szakmai etikai normákat és etikai bizottságot működtet, amely a tagok 

közötti vitás ügyek rendezésében békéltető jószolgálati feladatokat lát el. 
 

Az Alapszabályt a szervezet céljával összhangban kell értelmezni. 
 

 
II. A Szövetség neve és székhelye 

 
 
A Szövetség neve 
 
MAGYAR SZÁLLÍTMÁNYOZÓK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET 
(A továbbiakban: Szövetség) 
 
A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: 
 
németül: Verband der Ungarischen Spediteure 
angolul: Association of Hungarian Forwarders 
 
A Szövetség jogi személy, amely 1989-ben „Magyar Szállítmányozók Egyesülése” 
néven alakult meg. 
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A Szövetség székhelye 
 

 1211 Budapest, Szikratávíró u. 17-21.  E3 ép. 120. szoba 
 
 

III. A tagság 
 
 
Általános rendelkezések 
 
a. A tagság nem vagyoni tagság. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a Szövetség 

tartozásáért saját vagyonukkal nem felelnek. 
b. A tagok jogaikat személyesen gyakorolják. 
c. A tagsági jogok forgalomképtelenek, azok nem örökölhetők. 
d. A tagok személyére vonatkozó adatok a cégjegyzék tartalma szerint nyilvánosak. 

A tag maga dönt arról, hogy tagságát nyilvánosságra hozza-e. 
e. A tag jogállása szerint rendes vagy társult tag lehet. A csoporton belüli tagokat 

azonos jogok illetik, és azonos kötelezettségek terhelik. 
 

A tagság formái 
 
A Szövetségnek rendes, társult, egyéni és tiszteletbeli tagja lehet. Rendes és társult 
tag csak Magyarországon bejegyzett cég lehet. 
 
Rendes tagja lehet az a belföldi gazdálkodó szervezet, amely a szállítmányozási, 
logisztikai tevékenységet főtevékenységként gyakorolja. 
 
Társult tag lehet az a belföldi gazdálkodó szervezet, amelynek tevékenységében a 
szállítmányozási, logisztikai tevékenység nem fő tevékenység, illetve amely a rokon 
szakmákhoz tartozik (például árutovábbítás, raktározás, csomagolás, kikötő stb.). 
.  
Egyéni tag lehet az a természetes személy, aki az MSZSZ Elnöksége által meghívást 
kap valamely munkabizottság vagy tagozat munkájába.  
 
Tiszteletbeli tag lehet az MSZSZ Elnöksége által ekként kinevezett természetes 
személy  
 
A tag az Alapszabályban írtak szerint jogosult a Szövetség tevékenységében részt 
venni és köteles az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeknek eleget tenni. A 
tagok a Szövetség céljának megvalósítását és tevékenységét nem veszélyeztethetik. 
 
A rendes tagok jogai és kötelezettségei 
 
A rendes tagok, mint jogi személyek szavazati és egyéb jogaikat, illetve 
kötelezettségeiket természetes személy képviselőjükön keresztül gyakorolják, illetve 
teljesítik. 
 
a. a Közgyűlésen szavazati jogait gyakorolja, felszólalhat, kérdéseket, javaslatokat és 

észrevételeket tehet (tanácskozási jog) 
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b. tisztséget viselhet  
c. a Közgyűlés és az Elnökség összehívására javaslatot tehet 
d. a Szövetség szolgáltatásait igénybe veheti 
e. tagságukat cégük üzleti papírjain feltüntetheti 
f. bármely módon részt vehet a Szövetség tevékenységében 
g. köteles a tagdíjat megfizetni 
h. köteles a Szövetség célját támogatni, annak munkájában részt venni, 

Alapszabályát, határozatait betartani, ajánlásait figyelembe venni 
i. köteles a Szövetség tevékenységéhez szükséges, de az üzleti titkot nem sértő, és 

nyilvánosan elérhető adatokat, információkat a Szövetség rendelkezésre 
bocsátani. 

 
A társult tagok jogai korlátozottak, jogaik és kötelezettségeik a következők 
 
A társult tagok, mint jogi személyek korlátozott jogaikat, illetve kötelezettségeiket 
természetes személy képviselőjükön keresztül gyakorolják, illetve teljesítik. 
 
a. részt vehetnek a Közgyűlésén 
b. szavazati jog nem illeti meg őket 
c. tagsági viszonyukat üzleti papírjaikon feltüntethetik 
d. kötelesek a társult tagokra megállapított tagdíjat határidőben megfizetni. 
 
Az egyéni tagok jogai korlátozottak, jogaik és kötelezettségeik a következők 
 
Az egyéni tagok személyesen vehetnek részt a Szövetség közgyűlésein, és az 
Elnökség által meghatározott feladatok végrehajtásában személyesen vehetnek részt 
saját döntésük szerint. Felvilágosítást nem kérhetnek, kérdéseket nem tehetnek fel, 
felszólalni és javaslatokat tenni az Elnökség által meghatározott és engedélyezett 
kérdéskörökben jogosultak. További jogaik nincsenek. Kötelezettségeik, a tagdíj 
megfizetésén kívül, nincsenek.  
 

A tagsági viszony keletkezése 
 
A tag a belépési szándék közlésével, írásban nyilatkozik arról, hogy milyen tagsági 
viszonyt kíván létesíteni, az ennek megítéléséhez szükséges adatokat és iratokat 
csatolnia kell, és nyilatkoznia kell arról, hogy az Alapszabályt elfogadja. A belépési 
kérelmet írásban, az Elnökségnek kell címezni. A tagsági kérelem elfogadásáról az 
Elnökség dönt. A tagság azon a napon kezdődik, amelyen az Elnökség a felvételről 
szóló határozatot meghozza. A felvételről szóló határozatot az Elnökség a tagnak 
haladéktalanul megküldi.  A tiszteletbeli tagság az Elnökség és a tiszteletbeli tag közös 
nyilatkozatával jön létre 
 
 
A tagsági viszony megszűnése  
 
a. a tag kilépése  
b. a tagsági viszony Szövetség által történő felmondása  
c. a tag kizárása  
d. a tag jogutód nélküli megszűnésének bejelentése a cégbíróságra 
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e. a felszámolás elrendelése 
 
ad a) Kilépés  
 
A tag tagsági viszonyát az Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal, bármikor, 
indoklás nélkül megszüntetheti. (Kilépés) 
 
ad. b) Felmondás  
 
Ha a tag nem felel meg az Alapszabályban meghatározott feltételeknek, a Szövetség 
a tagsági viszonyt a következő naptári félév végére, írásban mondhatja fel. A 
felmondásról az Elnökség dönt, és azt írásban közli a taggal.  
 
A felmondási határozatnak tartalmaznia kell a) a felmondás alapjául szolgáló tényeket 
és azok bizonyítékait, b) hogy a jogorvoslatot (fellebbezést) a felmondási határozat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül, írásban kell az Elnökségnél, de a 
Közgyűléshez, mint a fellebbezést elbíráló szervhez címezve előterjeszteni 
 
Az Elnökség a felmondási határozatot tértivevényes-ajánlott levél útján küldi meg a 
tagnak 
 
ad c) Kizárás 
 
Ha a tag a Szövetségre vonatkozó jogszabályokat, annak Alapszabályát vagy a 
Közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten megsérti, úgy az Elnökség a taggal 
szemben kizárási eljárást folytat le.  
 
A kizárási eljárást a tagok vagy a Szövetség szervei kezdeményezhetik.  
 
Az eljárás megindításáról a tagot és a kizárás kezdeményezőjét írásban kell értesíteni.  
 
A tisztességes kizárási eljárás szabályai a következők.  
 
Az Elnökség közli a taggal a kizárási eljárás megindítását és annak okát. A tag az 
Elnökség tájékoztatásával kapcsolatban 15 napon belül szóban és írásban adhatja elő 
a védekezése alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait.  
 
Ezt követően az Elnökség szükség esetén kizárási határozatot hoz, amit további 15 
napon belül közöl a taggal és a kezdeményezővel. 
 
A kizárási határozatnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és azok 
bizonyítékait, hogy a jogorvoslatot (fellebbezést) a kizárási határozat kézhezvételétől 
számított 15 napon belül, írásban kell az Elnökségnél, de a Közgyűléshez, mint a 
fellebbezést elbíráló szervhez címezve előterjeszteni 
 
Az Elnökség a határozatot tértivevényes-ajánlott levél útján küldi meg a tagnak 
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A felmondó és kizáró határoztat elleni fellebbezést a következő rendes vagy rendkívüli 
Közgyűlés tárgyalja Fellebbezés esetén a felmondás és a kizárás a Közgyűlés 
döntésével válik véglegessé.  
 
A kizáró határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni. Az indoklásnak 
tartalmaznia kell az eljárás főbb eseményeit, a kizárás alapjául szolgáló tényeket és 
bizonyítékokat. A kizáró határozatot a taggal írásban kell közölni. 
 
 

IV. A Szövetség szervei 
 
 

1. A Közgyűlés 
 
A döntéshozó szerv a Közgyűlés, amelyen a rendes tagok, a társult tagok, az egyéni 
és tiszteletbeli tagok, valamint a meghívottak vehetnek részt. 
 
A közgyűlés hatásköre 
 
a. Az Alapszabály módosítása 
b. A Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása 
c. A vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása 
d. Az éves költségvetés elfogadása és ezzel egyidejűleg a tagdíj megállapítása 
e. Az éves beszámoló, az Elnökség jelentése és a Szövetség vagyoni helyzetéről 

szóló jelentés elfogadása 
f. A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő a Szövetséggel munkaviszonyban áll 
g. Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, a Felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt 

h. A jelenlegi és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok 
vagy más szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 
döntés 

i. a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása 
j. Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása 
k. Végelszámoló kijelölése 
l. A tagok érdekeit jelentősen befolyásoló üzletfeltételek, szabályzatok, 

ajánlások, állásfoglalások elfogadása 
m. Állásfoglalás mindazon kérdésekben, amelyekre nézve a Közgyűlés így határoz 
n. Tag kizárása és a tagsági viszony felmondása esetén a fellebbezés elbírálása 
o. Tiszteletbeli elnöki cím adományozása 

 
A Közgyűlés ülésezése 
 
A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.  
 
A rendes Közgyűlés az a Közgyűlés, amelyen a Szövetség előző évi beszámolóját és 
a tárgyévi költségvetését elfogadják. A vezető tisztségviselőket a rendes Közgyűlésen 
kell megválasztani. A rendes évi Közgyűlést minden év május 31-ig kell megtartani. 
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A rendkívüli Közgyűlés ülés tartásával vagy anélkül jár el.  
 
Közgyűlés ülés tartásával  
 
Ha a közgyűlés ülés tartásával jár el, a tagok a közgyűlésen személyesen, vagy 
elektronikus hírközlő eszköz útján vesznek részt. 
 
Közgyűlés ülés tartása nélkül 
 
Ha a közgyűlés ülés tartása nélkül jár el, a tagok írásban szavaznak. Írásbeli 
határozathozatal esetén az Elnökség a Főtitkár útján postai úton vagy emailen 
megküldi a tagoknak a részletes napirendet és a határozat(ok) tervezetét, valamint az 
egyéb mellékleteket, ha ilyenek vannak. Az emailen megküldött csatolmányokat 
minősített, vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással vagy elektronikus bélyegzővel, ennek hiányában azonosításra 
visszavezetett dokumentumhitelesítés-szolgáltatással való hitelesítéssel kell ellátni. 
Ez az Egyesület azonosításának módja. A határozattervezeteken fel kell tüntetni a tag 
lehetséges nyilatkozatait: „Elfogadom” „Nem fogadom el” Tartózkodom”.  
 
A tagok 15 napon belül szavazhatnak írásban, postai úton, vagy email útján, a tag által 
írásban megadott, ennek hiányában a cégjegyzékben a cég elektronikus 
elérhetőségeként megadott címről, a csatolmányok elektronikus aláírásával. Az 
emailen szavazatokat a határozattervezeten, minősített, vagy minősített tanúsítványon 
alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel, 
ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés-szolgáltatással 
való hitelesítéssel kell ellátni. Ez a tag azonosításának módja. A tagnak a 
határozattervezeten jelölni kell, hogy a tag a határozatot elfogadja, nem fogadja el, 
vagy tartózkodik. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja. Ha 
valamennyi szavazat korábban érkezik be, akkor az utolsó szavazat beérkezésének 
napja. 
 
Ülést kell tartani, ha bármelyik tag kéri.  
 
A szavazás eredményét 3 napon belül kell megállapítani. A megállapított határozatot 
további 3 napon belül közli az Elnökség a Főtitkár útján a tagokkal. 
 
A Közgyűlés nem nyilvános. A Közgyűlésen a tagok, az Elnökség, az Elnökség által 
meghívott személyek és az Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján 
tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 
 
A Közgyűlés levezető elnöke az Elnökség elnöke. A Közgyűlés további tisztségviselőit, 
így a jegyzőkönyvvezetőt, a szavazatszámlálókat a Közgyűlés alkalmanként választja 
meg. A szavazásban személyesen résztvevőknek a jelenléti ívet alá kell írniuk. 
 
A Közgyűlés összehívása  
 
A Közgyűlést az Elnökség, meghívó küldésével, 16 napra hívja össze. A meghívót 
postai úton, ajánlott-tértivevényes levéllel kell a tagoknak megküldeni, vagy email 
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útján, a tag által írásban megadott, ennek hiányában a cégjegyzékben a cég 
elektronikus elérhetőségeként megadott címre. Az emailen megküldött 
csatolmányokat minősített, vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel, ennek hiányában azonosításra 
visszavezetett dokumentumhitelesítés-szolgáltatással való hitelesítéssel kell ellátni. 
Ez az Egyesület azonosításának módja  
 
A meghívónak mindazokat az adatokat tartalmaznia kell, amelyeket a mindenkor 
hatályos jogszabály ír elő. A meghívó minimális tartalmi elemei a következők: a) az 
Egyesület neve és székhelye; b) az ülés idejének és helyszínének megjelölése; c) az 
ülés napirendje. 
 

A napirendet olyan részletességgel kell közölni, hogy a szavazásra jogosultak a 
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
 
Az Elnökség akkor is köteles a Közgyűlést összehívni,  
 
a. ha a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi 
b. ha a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni 
c. ha a Szövetség céljainak elérése veszélybe került 
 
A fentiek szerint összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszűntetése érdekében intézkedéseket tenni, vagy a Szövetség 
megszűntetéséről dönteni. 
 
Rendkívüli közgyűlés összehívásához a tagok 1/3-nak összehívási javaslata 
szükséges az ok és cél közlésével együtt. A rendkívüli közgyűlést a javaslatnak az 
Elnökséghez történő beérkezésétől számított 30 napon belül kell összehívni. 
 
A Közgyűlést Budapesten, vagy olyan online audio- és videokonferencia megtartására 
alkalmas rendszer (pl. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, WebEx) alkalmazásával 
kell megtartani, amely alkalmas a tagok azonosítására és a résztvevők közötti 
kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítására. A választott 
kommunikációs formát – a linket a tag email címére megküldve - közölni kell a 
tagokkal. Ezek műszaki feltételeinek biztosítása és költségeinek viselése – ha ilyen 
van - az Egyesület feladata. A tagok azonosítása a határozatképesség 
megállapításánál és minden nyilatkozatuknál, így a szavazásnál is a tag nevének és a 
nyilatkozatot tevő személy nevének érthető szóbeli megjelölésével történik. A 
jegyzőkönyvben a résztvételnek ezt a módját kifejezetten jelölni kell. Az elhangzottakat 
adathordozón rögzíteni kell és meg kell őrizni, valamint írásbeli jegyzőkönyvet is kell 
készíteni. Ha a határozatot a nyilvántartó bírósághoz is be kell nyújtani, jegyzőkönyvet 
kell készíteni, és azt az általános szabályok szerint hitelesíteni kell. 
 
Ha a Közgyűlés összehívása nem volt szabályszerű, csak akkor lehet a Közgyűlést 
megtartani, ha azon valamennyi szavazatra jogosult jelen van, és egyhangúan 
hozzájárulnak az ülés megtartásához. 
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A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést 1 óra elteltével lehet megtartani. 
A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet 
nélkül határozatképes, ha ezt a közgyűlési meghívó tartalmazza  
 
Napirend 
 
A napirendet olyan részletességgel kell közölni, hogy a tag álláspontját ki tudja 
alakítani. A szükséges mellékleteket csatolni kell. 
 
A tagok és a Szövetség szervei a Közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 8 
napon belül az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 
indokolásával együtt. 
 
A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség dönt. Ha az Elnökség nem dönt a 
napirend kiegészítéséről további 8 napon belül, vagy azt 8 napon belül elutasítja, a  
 
Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően dönt a 
napirend kiegészítése tárgyában.  
 
Határozatképesség 
 
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét 
képviselő szavazásra jogosult tag részt vesz. A határozatképességet minden 
határozathozatalnál vizsgálni kell. 
 
Határozathozatal 
 
Határozatot hozni csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben 
lehet hozni, kivéve, ha valamennyi szavazati joggal rendelkező tag jelen van, és a 
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul. 
 
Ha a határozathozatal ülés tartása nélkül történik, a határozathozatali eljárás akkor 
eredményes, ha legalább annyi szavazatot küldenek meg a tagok az ügyvezetés 
részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez 
szükséges lenne ülés tartása esetén. Ez 50% plusz egy szavazat  
 
A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 
Ha a tag nem szavazhat, szavazatát a határozatképesség megállapításánál, az adott 
határozat meghozatalánál, figyelmen kívül kell hagyni. 
 
Az Alapszabály módosításához, a jelenlévő ill. a szavazásban résztvevő tagok ¾-es 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  
 
A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési 
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges. 
 
Szavazategyenlőség estén a határozati javaslat elvetendő. 
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A megismételt Közgyűlés a résztvevő szavazatok számától függetlenül 
határozatképes. 
 
A határozatot annak meghozatala után ki kell mondani és azt a jegyzőkönyvben szó 
szerint kell rögzíteni. 
 
Nem szavazhat az a tag,  
 

a. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a Szövetség 
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 vagy alapítója 
e. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll 
f. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
A közgyűlés jegyzőkönyvezése és a jelenléti ív, az írásbeli határozathozatal 
nyilvántartása 
 
A közgyűlésen megjelent, vagy azon elektronikus úton résztvevő tagokról jelenléti ívet 
kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag nevét és székhelyét. A személyesen 
jelenlévő tag a jelenléti ívet aláírja. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a 
jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 
 
A közgyűlési ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a közgyűlés 
megtartásának módját, az egyesület nevét és székhelyét; a közgyűlés helyét és idejét; 
a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv 
hitelesítőjének a nevét; a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott 
indítványokat; a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, 
valamint a szavazástól tartózkodók számát. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és 
a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti. 
Az egyesület ügyvezetése a közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet az egyesület 
dokumentumai között elhelyezi és megőrzi. 
 
A tagok a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét 
tartalmazó kivonatának a kiadását kérhetik az ügyvezetéstől. 
 
Az ülés tartása nélkül megtartott közgyűlés határozattervezetét, annak esetleges 
csatolmányait, valamint a szavazásban résztvevők listáját és a leadott szavazatokat 
tartalmazó határozatokat meg kell őrizni 

 
 

2. A Szövetség ügyvezetése, az Elnökség, és a képviselet 
 

 
Általános szabályok 
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A Szövetség ügyvezetését 6 tagú Elnökség látja el, tevékenységüket a Szövetség 
érdekének megfelelően kötelesek ellátni.  
 
Az Elnökség tagjait a jogi személy rendes tagok természetes személy képviselői közül 
kell választani 
 
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 
 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 
lehet. 
 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 

Az Elnökség tagjai vezető tisztségviselők, feladataikat ellenszolgáltatás nélkül, 
személyesen látják el, megválasztásuktól számított 5 évre.  
 
A vezető tisztségviselőket a Szövetség tagjai közül kell választani.  
 
Az Elnökség saját maga választ elnököt a tagjai közül.  
 
Az Elnökség tagjai nem eshetnek jogszabályban meghatározott kizárás hatálya alá. 
 
Az Elnökség negyedévente ülésezik, üléseire tanácskozási joggal harmadik 
személyeket hívhat meg.  
 
Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen a 
Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, valamint a Szövetség 
tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 
 
A vezető tisztségviselői tisztség létrejötte 
 
Az Elnökség tagjai megválasztásukat követően azonnal kötelesek nyilatkozni a 
megbízás elfogadásáról. 
 
A vezető tisztségviselői tisztség megszűnése 
 
Az Elnökség tagjainak megbízatása a határozott időtartam lejártával, visszahívással, 
lemondással, a vezető tisztségviselő halálával, cselekvőképességének 
korlátozásával, a kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével szűnik meg. 
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A vezető tisztségviselő bármikor, indoklás nélkül visszahívható, illetve megbízatásáról 
bármikor lemondhat. 
 
Az Elnökség hatásköre 
 
Az Elnökség látja el mindazon, az irányítással és a döntéshozatallal kapcsolatos 
feladatokat, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés hatáskörébe. 
 
Az Elnökség feladatkörébe tartozik különösen: 
 

a. a Szövetség ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a 
döntések meghozatala 

b. a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése 
c. az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése 
d. a vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása 
e. a Szövetség jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és 

a tisztségviselők megválasztásának előkészítése 
f. a Közgyűlés összehívása, a tagság és a Szövetség szerveinek értesítése 
g. az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása 
h. részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos 

kérdésekre 
i. a tagság nyilvántartása 
j. a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 

vezetése 
k. a működéssel kapcsolatos iratok megőrzése 
l. a megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 

esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele 
m. a tag felvételéről és kizárásáról való döntés, tagsági jogviszony felmondása 
n. Az Elnökség az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Szövetség 

munkavállalóit, írásbeli nyilatkozattal, képviselettel ruházhatja fel  
o. tájékoztatást ad a tagoknak a Szövetségről 
p. betekintést biztosít a Szövetség irataiba, nyilvántartásába az irányadó 

szabályok szerint  
 
A Szövetség képviselete 
 
A képviseletet az Elnökség elnöke önállóan látja el.  
 
 

3. A Felügyelőbizottság 
 
 
A Felügyelőbizottságot a Közgyűlés választja.  
 
A Felügyelőbizottság 3 tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt 
választanak. 
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A Felügyelőbizottsági tagságra a vezető tisztségviselőre vonatkozó kizáró okokat kell 
alkalmazni.  
 
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták 
 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 
lehet. 

 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a 
felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró 
ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető 
tisztségviselője. 
 

Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja az sem, akinek hozzátartozója a Szövetség 
vezető tisztségviselője. 
 
A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselőkre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a lemondó nyilatkozatot az Elnökséghez kell 
intézni. 
 
A Felügyelőbizottság a Szövetség szerveit, valamint a jogszabályok, az Alapszabály 
és a határozatok végrehajtását, betartását ellenőrzi. Az ügyvezetést a Szövetség 
érdekeinek megóvása céljából ellenőrzik. 
 
A Felügyelőbizottság tagjai megvizsgálják a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, és 
ezzel kapcsolatos álláspontjukat a Közgyűléssel ismertetik. Munkájuk során a 
törvényben meghatározott jogok illetik meg. 
 
A Felügyelőbizottság tagja a Felügyelőbizottság munkájában személyesen köteles 
részt venni.  
 
A Felügyelőbizottság tagjai az ügyvezetéstől függetlenek, tevékenységük során nem 
utasíthatók.  
 
Ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével az 
Szövetségnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károk szabályai szerint 
felelnek. 
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Határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. 
 

 
4. A Szövetség adminisztratív szervezete, főtitkári képviselet 

 
 
Az adminisztratív szervezetet az Elnökség irányítása alatt a Főtitkár vezeti, aki 
feladatait munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban látja el. Nyilvántartásba 
bejegyzett képviselőként önállóan látja el a Szövetség képviseletét. 
 
 

V. A Szövetség vagyona 
 
 
A Szövetség vagyona a tagdíjakból és az egyéb bevételekből tevődik össze. 
 
A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén először a hitelezők követeléseit kell 
kielégíteni. Az ezt követően fennmaradó vagyont a Szövetség céljával megegyező 
vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.  
 
 

VI. A Szövetség gazdasági tevékenysége 
 
 
A Szövetség nem lehet korlátlan felelős tagja más jogi személynek. 
 
A Szövetség a cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 
végzésére jogosult, vagyonát a Szövetség céljának megfelelően használhatja, azt nem 
oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 
 
A tagok a Szövetség gazdálkodásáért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 
 

VI. A Szövetség megszűnése, egyesülés, szétválás 
 
 
A Szövetség csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületre válhat szét.  
 
A Szövetség a jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetei, továbbá 
a következő okok bekövetkeztével szűnik meg: 
 
a) megvalósította célját, vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem 

határoztak meg 
b) tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt 
c) a tagok a megszűnést kimondják 
d) az arra jogosult szerv megszűnteti 
 
 

VIII. Záró rendelkezések 
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Ezen Alapszabály a 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően készült. 
 
Lányi Márton elnök ezennel aláírásommal igazolom, hogy az Alapszabály ezen 
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály 2020. szeptember 10-
én megtartott közgyűlési határozatainak, valamint az ezt követően hozott írásbeli 
határozatok alapján történt módosításoknak. A határozattervezet minden szavazattal 
rendelkező, összesen 61 tagnak, 2021.01-19-én került megküldésre email útján, 
elektronikusan hitelesítve. Az utolsó szavazat a 15. napon, 2021.02.03-án érkezett 
vissza. A szavazásban részt vett 32 tag, akik mindegyike (100 %) elfogadta a 
módosítást. Igy az Alapszabály 2021.02.03-án hatályos tartalmát ezen módosított 
Alapszabályszöveg tartalmazza. A 2020.09.10-én elhatározott közgyűlési 
módosítások, valamint a 2021.02.03-án írásbeli szavazással hatályosult módosítások 
az Alapszabály szövegében aláhúzással és dőlt betűvel vannak jelölve. 
 
 
Lányi Márton elnök 
 
Aláírása: 
 
 
Pecsét: 
 
 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
 
…………………………. aláírás  …………………………. aláírás 
 
…………………………. olvasható név …………………………. olvasható név 
 
…………………………. lakcím  …………………………. lakcím 
 
 

Sikos Barnabás

2030 Érd, Moha u. 5.

Pekár János

2220 Vecsés, Aulich L. u. 41/A





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum PEKÁR
JÁNOS ZOLTÁN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.02.05. 13.25.12


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: PEKÁR JÁNOS ZOLTÁN
Születési hely: BUDAPEST                 10
Születési dátum: 1975.04.20.
Anyja neve: KÁTAI ÉVA ILONA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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