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A Magyar Felvonó Szövetség alakuló közgyűlésén az alapszabályát a következők szerint állapítja meg:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.

A társadalmi szervezet neve: Magyar Felvonó Szövetség
Rövidített neve MFSZ (a továbbiakban: Szövetség)
Székhelye:1152 Budapest XV. Palotás tér 1.sz.
Működése kiterjed az ország egész területére.
A Szövetség önkormányzati elven működő,jogi- és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint természetes személyek által létrehozott szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet, nem profit érdekelt. A Szövetség jogi személy.

Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő
gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
A Szövetség alapítási éve: 2004.
A Szövetség a bírósági nyilvántartással jön létre.
A SZÖVETSÉG CÉLJA
2.
A szövetség célja:
-

képviselni és közvetíteni a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák (a továbbiakban: felvonók) kivitelezőinek, üzembentartóinak és használóinak biztonságát,

-

elősegíteni a felvonók létesítésének, üzembe helyezésének, üzemben tartásának szakmailag megfelelő és tisztességes feltételeit,

-

elősegíteni az etikus viselkedés normáinak betartását,

-

törekedni a termékek és szolgáltatások magas szintű minőségének biztosítására,

-

elősegíteni a műszaki szabályozás fejlesztését annak érdekében, hogy nemzeti szinten
egységes gyakorlat alakulhasson ki, és a hazai szabályozás a nemzetközi normákhoz közelítsen,

-

elősegíteni a szakmai képzést, továbbképzést alap-, közép- és felsőfokon,
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-

hatékony kommunikációt kialakítani és fenntartani, magas szinten bemutatni és elismertetni
a felvonós szakmát,

-

együttműködni hatóságokkal, társadalmi-, civil-, tudományos- és más szakmai szervezetekkel,

-

képviselni a hazai felvonós szakmát a nemzetközi szervezetekben, és kiépíteni ezekkel a
kapcsolatokat,

-

érvényesíteni és képviselni a Szövetség érdekeit és jogait,

-

elismerni a felvonós szakma területén tevékenykedő kiváló szakemberek munkáját, díjakat
alapítani.
SZÖVETSÉGI TAGSÁG KELETKEZÉSE
3.

Az egyesülési jog alapján magánszemélyek, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek – a 2 .fejezetben meghatározott célok megvalósítása érdekében – társadalmi szervezetet hoznak létre és működtetnek.
3.1 A tagság formái:
A Szövetségnek vannak rendes tagjai (tag), örökös tag, tiszteletbeli tagjai és pártoló tagjai.
3.1.1. A Szövetség tagja lehet minden, a felvonók létesítésével, az üzemelő felvonók szervízelésével, ellenőrzésével és vizsgálatával, valamint a felvonós szakember-utánpótlás képzésével
és továbbképzésével foglalkozó, Magyarországon bejegyzett vállalkozás, intézmény, egyesület
(jogi személy), valamint jogi személyiséggel nem rendelkező, az előzőekkel megegyező tevékenységet folytató szervezet és a felvonó szakmával kapcsolatban álló természetes személy ,
aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve elfogadja, az alapszabályt aláírja, és kötelezettséget vállal a Szövetségi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, valamint
a tagdíj megfizetésére.
A tagsági viszony gyakorlásában a jogi személyiségű és a jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek egy-egy meghatalmazott képviselőjük útján vesznek részt a Szövetség Közgyűlésén, a határozatok meghozatalában és a tisztségviselők megválasztásában. Egy-egy képviselő
csak egy-egy jogi személyiségű, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet képviselhet.
A természetes személyek jogaikat és kötelezettségeiket csak személyesen teljesíthetik, illetve
gyakorolhatják.
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3.1.2. Örökös tag lehet az a természetes személy, akinek a szövetség elnöksége kiemelkedő
munkássága elismeréséül Dr. Sváb János Életmű díjat adományoz. Az örökös tagnak nem kell
tagdíjat fizetni, de teljes körűen gyakorolhatja a szövetség tagjait megillető jogokat.

3.1.3 Pártoló tag lehet az a természetes – vagy jogi személy, és az a jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely támogatja a szövetség tevékenységét és működését
és amelyet a Szövetség elnöksége egyszerű többséggel pártoló taggá nyilvánít.

3.1.4. Tiszteletbeli tagokat az egyesület közgyűlése választja meg e tisztségre!.

3.2. Az Alapító Közgyűlés után, később tagságra jelentkezőnek a tagság kérelmezését írásos
formában, a Szövetség Elnökéhez, vagy annak helyetteséhez kell eljuttatnia. A kérelemhez
csatolni kell a szakmai tevékenységét bizonyító azon dokumentumokat, amelyek a 3.1.1 pontban foglaltaknak való megfelelését igazolják.
A tagfelvételről az Elnökség egyszerű többséggel dönt. Az elutasító határozat ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni.

A TAGSÁG MEGSZÜNÉSE
4.
4.1 A tagság megszűnik:
a tag kilépésével,
-

a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével, illetve természetes személy esetén a tag elhalálozásával,

-

a tag éves tagdíj fizetési lemaradást követő írásbeli felszólítás ellenére az azt követő 6 hónapban sem tesz eleget, kizárással,

-

tagsági viszonyhoz szükséges feltételek nem teljesítése esetén a tagsági viszony
felmondásának van helye
A felmondást írásban igazolható módón kell közölni!

-

a tag kizárásával, ha magatartása nem felel meg az alapszabályban megfogalmazott elvárásoknak, a tag az alapszabályt szándékosan és ismétlődően súlyosan megsérti, illetve további tagsága sérti a Szövetség érdekeit, és az Elnökség egyszerű többséggel a kizárásáról dönt és jogorvoslat esetén azt a Közgyűlés megerősíti

-

.A kizárási eljárás megindításáról az érintett tagot írásban igazolható módon értesíteni
kell.
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-

A kizáró határozatot írásba kell foglalni és indoklással ellátni,majd írásban igazolható
módon meg kell küldeni az érintet tagnak.

4.2 A tagságmegszűnését írásban kell bejelenteni, a Szövetség elnöknek aki a naprakész tagnyilvántartást vezeti.

A RENDES,- A PÁRTOLÓ ÉS A TISZTELETBELI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
5.

A Szövetség tagjai azonos szavazati joggal rendelkeznek és vehetnek részt a közgyűlés döntéshozatalában. Tisztségviselőnek a természetes személyt személyesen, a jogi személyt képviselője útján lehet megválasztani.
A megválasztott tisztségviselő a Szövetség részéről rendszeres havi díjazásban nem részesíthető.
5.1 A Szövetség tagjának, pártoló- és tiszteletbeli tagjának joga, hogy:
az Alapszabálynak megfelelően részt vegyen a Szövetség Közgyűlésén és egyéb
tevékenységében, rendezvényein, de a Közgyűlésen csak a rendes tagoknak van szavazati joga,
-

igénybe vegye a Szövetség szolgáltatásait,

-

az üzleti életben szokásos módon használja a Szövetség logóját.
5.2 A Szövetség tagjai, pártoló- és tiszteletbeli tagjai kötelesek betartani a jelen alapszabályt
és az ennek mellékletét képező Etikai Kódexet, valamint az érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzatot, melyek nem lehetnek ellentétesek az alapszabállyal. A Szövetség tagjai,
pártoló- és tiszteletbeli tagjai kötelesek:

-

termékeik és szolgáltatásuk biztonságát, minőségét magas szinten tartani a vonatkozó követelmények és a hatályos szabályozás figyelembevételével,

-

alkalmazottaik, valamint a felvonók és mozgólépcsők használóinak biztonságára a
gyobb hangsúlyt helyezni,

-

a piaci versenyben a versenytörvény és a jó üzleti magatartás szabályait betartani,

-

jelen Alapszabály által meghatározott tagdíjfizetési kötelezettségüknek időben eleget
tenni.
TAGDÍJ

legna-
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6.
A Szövetség valamennyi tagja köteles a közgyűlési határozattal megállapított mértékű tagdíjat
minden naptári év első negyedévének végéig befizetni. A tagdíj mértéke a 2005 naptári évet
bezárólag:


Természetes személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vállalkozások
esetében: 10000.- Ft/év



Nem természetes személyek esetében, ha tevékenységük kapcsán realizált éves árbevételük (ÁFA nélkül)
 kevesebb, mint 20 millió forint:
 20 – 50 millió forint között

20000.- Ft/év
40000.-Ft/év

 50 – 100 millió forint között

75000.-Ft /év

 100 – 500 millió forint között

125000.-Ft/év

 500 – 2000 millió forint között

250000.-Ft/év

 2000 millió forint felett

350000.-Ft/év

 Nem vállalkozási tevékenységet folytató szervezet esetében a tagdíj mértékét az elnökség
esetileg állapítja meg.
 Pártoló tagok és tiszteletbeli tagok kötelező tagdíjat nem fizetnek, lehetőségeikhez képest
anyagilag és erkölcsileg támogatják a Szövetség munkáját.

KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELÕK
7.
7.1. A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, további intézményei: Elnökség, Ellenőrző Bizottság, Etikai Bizottság. A Közgyűlés a tagok összessége, amely a Szövetséget érintő minden kérdésben dönthet. Az Alakuló Közgyűlést a Szervező Bizottság elnöke, a továbbiakban a
Közgyűlést az Elnök hívja össze. Az Alakuló Közgyűlést levezető elnököt az Alakuló Közgyűlés
a Jelölő Bizottság javaslatára, nyílt szavazással választja meg. A Jelölő Bizottságot az alapító
közgyűlés előtt a Szervező Bizottság, a továbbiakban az Elnökség kéri fel és a Közgyűlés nyílt
szavazással kell, hogy elfogadja.
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A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével Írásban igazolható módon kell
összehivni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 15 napnak
kell eltelnie. Évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani. Rendkívüli Közgyűlést kell tartani,
ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - kéri, vagy az elnök, illetve az elnökhelyettes
szükségesnek tartja és kezdeményezi.
A meghívónak tartalmaznia kell
a) a jogi személy nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
(1) Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

A Közgyűlés a határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a és még egy tag jelen
van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes, ha a fentiekről a tagokat az eredeti meghívóban már előre tájékoztatták. A megismételt Közgyűlést az
eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - Közgyűlés időpontját követően 15 napon belül
össze kell hívni, amely időpont az eredeti Közgyűlés meghívójában is megjelölhető
(2) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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7.2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésénekelfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a
felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi
szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése.
Az alapszabály módosításához a közgyűlésen jelenlevő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges,az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez pedig szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges!

7.3. A Közgyűlés határozatait - eltérő rendelkezés hiányában - egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök vagy a levezető elnök szavazata
nem lehet döntő. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni vagy határozatot elvetettnek kell tekinteni!
7.4. A Közgyűlés titkos szavazással választja meg és mentheti fel az elnököt és az Elnökség
további tagjait, valamint az Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság tagjait. Az Elnökség, az
Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság tagjainak megválasztása listás szavazólapon történik.
A megválaszthatónál több jelölt esetén a kapott szavazatok száma szerinti sorrend dönt. Ha
szavazat-egyenlőség miatt a döntés nem hozható meg, az azonos számú szavazatot kapott
személyek vonatkozásában a titkos szavazást meg kell ismételni.
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Egy elnökjelölt esetén az elnökségi tagjelöltekkel azonos szavazólapon az elnökjelöltet külön
meg kell nevezni. Az elnökségi tagságra jelölteket a szervezeti kategóriák megnevezésével, és
e szerinti csoportosításban kell feltüntetni a szavazólapon.
Az elnök megválasztásához a leadott és érvényes szavazatok 50%-át meghaladó szavazat
szükséges.
Amennyiben az elnök tisztségére több jelölt van, az erre vonatkozó titkos szavazást külön szavazólapon, külön fordulóban kell lebonyolítani.
Kettőnél több jelölt esetén, ha a legtöbb szavazatot elért jelölt sem éri el az 50 %-ot, a két legtöbb szavazatot kapott jelölt között meg kell ismételni a titkos szavazást. Szavazategyenlőség
esetén azt a jelöltet kell megválasztottnak tekinteni, aki az első körben több szavazatot kapott.
A Közgyűlést meg kell ismételni, ha bármilyen okból nem sikerül az Elnökséget, az Ellenőrző
Bizottságot, az Etikai Bizottságot, valamint az elnököt megválasztani. A megismételt Közgyűlésen csak a még be nem töltött tisztségekre kell jelölni és a titkos szavazást lefolytatni.
7.5. A Jelölőbizottságnak a jelölést valamennyi választott tisztségre a Közgyűlés megtartása
előtt 15 nappal le kell zárni, ezt követően új jelölt a jelölő listára nem kerülhet. A választott
tisztségek természetes személyekhez kötődnek, ezért a jelölt és így a megválasztott tisztségviselő csak természetes személy lehet, az őt delegáló tag a megválasztását követően nem delegálhat más személyt a helyére.
A Közgyűlés az elnököt és az Elnökség tagjait valamint az Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság tagjait négy évre választja.
Tisztségviselőkre elnökségi tagok ellenőrző bizottsági tagok vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]
(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben nem korlátozták.
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
(5) 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.
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető ti sztségviselői tevékenységtől.
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7.6. Az elnökségi határozat ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek a határozat vagy döntés végrehajtását illetően nincs halasztó hatálya. A fellebbezést az elnök köteles a
soron következő Közgyűlésen ismertetni. A Közgyűlési határozatot a jelenlevő szavazásra jogosultak nyílt, többségi szavazással fogadják el.

A SZÖVETSÉG IRÁNYÍTÁSA
8.
8.1.A Szövetség irányítását a Közgyűlések közötti időszakban az Elnökség látja el. A hét fős
Elnökségnek tagja az elnök, az elnökhelyettes és öt elnökségi tag.
Két Közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről az Elnökség a következő Közgyűlésen köteles beszámolni.
Az Elnökség jogosult a Szövetséget terhelő kötelezettségek (szerződések) vállalásáról és jogok
gyakorlásáról - a Közgyűlés illetve tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett
- dönteni.
Az Elnökség négy tagjának jelenléte esetén határozatképes – ha ezek között az elnök vagy
az elnökhelyettes is jelen van. Az Elnökség szükség szerint - de legalább évente négyszer - tart
ülést, melyet az elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden elnökségi tagot a napirend közlésével írásban kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább
10 napnak kell eltelnie. Az elnökség tagjai – az elnök és helyettese kivételével – akadályoztatásuk esetén, írásos meghatalmazással maguk helyett teljes-, vagy korlátozott jogkörű képviselőt
küldhetnek. Bármely, az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervezetet az ülésre
lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Úgyszintén meg kell hívni az elnökségi ülésekre a
szakmai bizottságok vezetőit, az Etikai Bizottság- és az Ellenőrző Bizottság elnökét. A meghívottak az elnökségi ülésen szavazati joggal nem rendelkeznek.
Az Elnökség az ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő.
Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni vagy határozatot elvetettnek
kell tekinteni
8.2. Az elnök jogai és kötelességei:
-

képviseli a Szövetséget harmadik személyekkel szemben,

-

bármikor összehívhatja – illetve az alapszabály szerinti esetekben össze kell hívnia - a Közgyűlést, és levezeti azt,

-

helyettesítéséről az elnökség tagjai közül elnökhelyettes kijelölésével gondoskodik

-

gondoskodik – gazdasági szakember alkalmazása útján - a Szövetség pénzügyeinek, kiadásainak és bevételeinek előírásszerű könyveléséről, a ki- és befizetési kötelezettségek törvényes végrehajtásáról, a gondos és ésszerű gazdálkodásról és annak ellenőrzéséről,
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-

munkáltatói jogkört gyakorol valamennyi - rendszeres, vagy eseti - alkalmazott vonatkozásában,

-

a Szövetség nevében jogokat gyakorol és kötelezettségeket vállal harmadik személyekkel
szemben, szerződéseket, megállapodásokat köt, az Elnökség tájékoztatása illetve szükség
szerinti jóváhagyása mellett,

-

megteszi a tagság észrevételeit figyelembe vevő, a Közgyűlés határozatainak megfelelő
intézkedéseket,

-

ellenőrzi és megőrzi a Szövetség tevékenysége során keletkezett dokumentációkat,

-

előírás szerint nyilvántartja és megőrzi a közgyűlési és elnökségi határozatokat,

-

felügyeli és biztosítja a Titkárság személyi és működési feltételeit, a keletkezett dokumentumok megőrzését,

-

elősegíti a programok zavartalan megrendezésének feltételeit.

8.3. Az elnökhelyettes jogai és kötelességei:
-

az elnök alkalmankénti akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt,

-

felügyeli és segíti a szakmai bizottságokban folyó munkát,

-

koordinálja a különböző szakmai bizottságok közötti munkát,

-

az elnök három hónapot meghaladó tartós akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti az elnököt.

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
9.
9.1 A Közgyűlés nyílt jelölés alapján titkos szavazással 3 éves időtartamra három tagú Ellenőrző Bizottságot választ. Az Ellenőrző Bizottság tagjai a Szövetségen belül más tisztséget nem
tölthetnek be. Az Ellenőrző Bizottság megválasztott tagjai maguk közül az alakuló ülésükön
elnököt választanak.
9.2 Az Ellenőrző Bizottság minden tekintetben ellenőrzi, hogy a Szövetség a törvényi rendelkezéseknek és az Alapszabálynak megfelelően működik-e. Az ellenőrzés keretében észlelt szabálytalanságról haladéktalanul köteles értesíteni az elnököt vagy a helyettesét. Az eset kivizsgálása után annak eredményeit és intézkedési javaslatait jegyzőkönyvben rögzítve a legközelebbi elnökségi ülésen az Elnökség tudomására kell hoznia.
9.3 Az Ellenőrző Bizottsághoz a Szövetség bármely tagja és szakmai tagja írásbeli panaszt
nyújthat be, amelyet az köteles kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről, intézkedési indítványairól az Elnökséget az előző szakaszban leírtak szerinti időben tájékoztatni.
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9.4 Az Ellenőrző Bizottság a Közgyűlésnek alárendelt szervezet, így a közgyűlésnek tartozik
beszámolni. Üléseit és vizsgálatait maga szervezi, legalább kétszer ülésezik évente. Akkor határozatképes, ha mind a három tagja jelen van. Döntéseit, határozatait indítványait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, azokat jegyzőkönyvben rögziti. Jegyzőkönyveit öt évig köteles
megőrizni, a megőrzésért a bizottság elnöke felelős.

ETIKAI BIZOTTSÁG
10.
10.1 A Szövetség Elnöksége a jó hírnév megőrzése, korrekt kapcsolatok biztosítása érdekében
a jelen Alapszabály mellékleteként kidolgozza és működteti az Etikai Kódexet. E szabályok
megsértésének kivizsgálására, megállapítására a Közgyűlés nyílt jelöléssel és titkos szavazással – ami egyszerű szótöbbséggel történik - három tagú Etikai Bizottságot választ. A Bizottság
megválasztott tagjai maguk közül az első alakuló ülésükön elnököt választanak.
10.2 Az Etikai Bizottság a Közgyűlésnek alárendelt szervezet, a Közgyűlésnek tartozik beszámolni. Munkáját részben az Elnökség által elfogadott munkaprogram, részben a tagságtól közvetlenül beérkező igények alapján végzi. Megállapításairól, munkájáról az elnökségi üléseken –
melyeknek a bizottság elnöke rendszeres meghívottja – tájékoztatja az Elnökséget.
10.3 A Közgyűlés által jóváhagyott Etikai Kódex alapján megvizsgál minden, a szövetség tagjaival kapcsolatban tudomására jutott etikai panaszt. A vizsgálatok eredményeként leszűrhető
általános tanulságokat hatékonyan kommunikálja a tagság felé, ezzel hozzájárul a tagság etikai
normáinak fejlesztéséhez. Javaslatot tesz a Közgyűlés felé az Etikai Kódex célszerű javítására.
10.4 Üléseit, vizsgálatait, programjait maga szervezi. Legalább évente kétszer ülésezik, az ülésekről, programokról készült jegyzőkönyveket, emlékeztetőket az Elnökségnek is átadja. Az
ülésekről, vizsgálatokról készült dokumentumokat öt évig köteles megőrizni. A dokumentumok
megőrzéséért a bizottság elnöke felelős. A Bizottság működési rendje megegyezik az Ellenőrző
Bizottság működési rendjével.

A HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE
11.
A Közgyűlés és az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet az elnök és egy további elnökségi tag írja alá. Közgyűlési határozat esetén a közgyűlés által
nyílt szavazással választott további két tag is hitelesíti a jegyzőkönyvet.
A Közgyűlést levezető elnök a közgyűlési határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a
határozatok könyvébe. A bejegyzést a jegyzőkönyvet is hitelesítő egyik tag hitelesíti.
Az elnök köteles mind a Közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.
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A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE
12.
A Szövetség képviseletére az elnök jogosult, aki a Szövetség nevében harmadik fél felé kötelezettséget vállal, illetve jogokat szerez. Tevékenységéről az Elnökségnek folyamatosan beszámol.
A SZÖVETSÉG VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
13.
13.1. A tagok által befizetett tagdíj, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés a Szövetség vagyonát képezi. A Szövetség vagyona oszthatatlan. A tagság bármilyen okból történő
megszűnése esetén a tagot a Szövetség vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
A Szövetség a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok és pártoló tagok önként vállalt egyéb
juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekből, rendezvények díjbevételéből
és egyéb bevételekből gazdálkodik. A Szövetség gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.
A tagsági díjból származó bevételt a Szövetség elsősorban fenntartási-, ügyviteli költségek,
más szervezeteknek fizetendő tagdíjak, rendezvény-költségek, valamint a Szövetséget terhelő
egyéb költségek, adók és más kötelezettségek megfizetésére használja fel.
13.2. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok csak az esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig felelnek.
3:85. § [Rendelkezés a fennmaradó vagyonról]
(1)[5] Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött
közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban
megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
(2) 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 az egyesület törlésével
száll át az új jogosultra.

13.3. A Szövetség működéséről a jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és
azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a gazdasági vezető – az elnökség előzetes véleményezését követően - a Szövetség gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget,
a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.
13.4. A Szövetség az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn
belül az elérni kívánt cél finanszírozására, támogatására fordítja.
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SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS
14.
14.1 A Szövetségen belüli munka az Elnökség által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat szerint történik. E szabályzat hivatott arra, hogy biztosítsa a Szövetségen belüli tagolt
szakmai munka feltételeit.
14.2 A szakmai munka igény szerint létrehozott szakmai bizottságokban folyik. A szakmai bizottságok működhetnek rendszerességgel és esetileg. A szakmai bizottságok vezetőit a bizottságok résztvevőinek javaslata alapján az Elnökség bízza meg. A bizottságok vezetői meghívott
résztvevői az elnökségi üléseknek.
14.3. Szakmai bizottsági formában működik a Nyugdíjas Klub is, amelynek célja, hogy biztosítsa a szakmai vitákban való folyamatos részvételt azoknak, akik alkalmazási státustól függetlenül részt kívánnak venni a Szövetség munkájában.

VEGYES RENDELKEZÉSEK
15.
15.1 A Szövetség a jogerős bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozattal jön létre és
kezdheti meg tevékenységét.
15.2 A Szövetség politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el és politikai pártokat semmilyen formában nem támogat.
15.3 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülési jogról szóló
2013.évi V.tv. a 2011 .évi CLXXXI.Tv. Valamint 2011.évi CLXXV.rendelkezések, másrészt
a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.
Az alapszabályt a Szövetség 2016.július.07. napjára összehívott megismételt Alapító Közgyűlésen elfogadta, az alapító tagok ezt az Alapító Közgyűlés jegyzőkönyvének aláírásával hitelesítették, egyben felhatalmazzák az Elnökséget, hogy járjon el a Szövetség bírósági bejegyzése
ügyében.
Záradék : Az okirat szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.
Kelt: Budapesten, 2016.július.07.napján
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