MAGYAR MOBILTÁRCA SZÖVETSÉG
ALAPSZABÁLYA

módosításokkal egységes szerkezetben

Budapest, 2015. december 15.

I.

FEJEZET

A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKHELYE
1.1. A Szövetség neve:

Magyar Mobiltárca Szövetség
(a továbbiakban: „Szövetség”)

1.2. A Szövetség rövidített neve:

XXXXXXXXX

1.3. A Szövetség angol nyelvű elnevezése: Hungarian Mobile Wallet Association
1.4.A Szövetség székhelye:

1013 Budapest, Krisztina krt. 55

1.5. A Szövetség működési területe:

Magyarország közigazgatási területe

1.6. A Szövetség önálló jogi személy

II.

FEJEZET

A SZÖVETSÉG CÉLJA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE
2.1.

A Szövetség célja:

A Szövetség célja az innovatív, mobil NFC („near field communication” azaz közeli/érintésen
alapuló rádiófrekvenciás kommunikáció) technológiára alapuló fizetési megoldások,
rendszerek és szolgáltatások hazai elterjedésének előmozdítása, az ezzel kapcsolatos szakmai
irányelvek kialakítása és betartatása, a szakmai színvonal biztosítása és folyamatos
fejlesztése, a technológia mögött lévő platform sztenderdizálása. A Szövetség a gazdasági
fejlődés előmozdítása érdekében elkötelezett híve a készpénzkímélő innovatív megoldások
elterjesztésének; felvállalva a lakosság és a lehetséges szerződő partnerek minél teljesebb
körű edukációját, a hazai pénzügyi kultúra fejlesztését.

2.2.

A Szövetségnek fő célja megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket látja el:
-

ismeretterjesztő, oktató, továbbképző előadásokat, találkozókat, konferenciákat,
rendezvényeket szervez a szövetségi célokat szem előtt tartva;
együttműködik bel-, és külföldi társszervezetekkel;
vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez;
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-

a tagok szakmai képviseletét ellátja a Szövetség céljait érintő jogszabályok, illetve
más szabályzatok előkészítése vagy módosítása során;
felkérés esetén részt vesz és részt vállal a Szövetség célját érintő jogi,
törvénykezési, kormányzati döntések előkészítésében;
a Szövetség céljait érintő kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet végez;
technológiai ajánlásokat, sztenderdeket alakít ki és a hazai és nemzetközi szakmai
körökkel megvitatja, publikálja azokat;
a Szövetség tevékenységével kapcsolatos, kizárólag szakmai alapokon nyugvó
hazai és nemzetközi információcserében vesz részt;
vitafórumokat szervez, szakmai anyagokat, tájékoztatókat készít; szakmai
találkozókat, konferenciákat szervez;
a hazai szakmai köröket rendszeresen tájékoztatja a Szövetség tevékenységéről
közlemények és kiadványok, valamint internetes honlap formájában;
közreműködik a fogyasztók védelmében a Szövetség céljait érintő témákban;

2.3.

A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoktól támogatást nem kap, azoknak anyagi támogatást nem nyújt,
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői-, valamint
megyei-, fővárosi- és helyi választásokon jelöltet nem állít.

2.4.

Tekintettel arra, hogy a Szövetség tagjai között lehetnek tényleges vagy potenciális
versenytársak, a Szövetség külön figyelmet fordít arra, hogy tevékenységét a magyar,
valamint az Európai Unió versenyjogi szabályainak betartásával végezze.

III.

FEJEZET

A SZÖVETSÉG TAGJAI
3.1.

A Szövetség tagja lehet minden olyan jogi személy, illetve a 2012. február 27-i
Taggyűlésen elfogadott Alapszabály módosításig bármely természetes személy, amely
a Szövetség céljait elfogadja és amelynek céljai és tevékenységei összhangban vannak
a Szövetség víziójával és missziójával, valamint teljesítik a szövetségi tagságra
vonatkozó feltételeket. 2012.02.28-át követően a Szövetségnek új természetes személy
már nem lehet tagja, de ez a rendelkezés az azt megelőzően taggá vált természetes
személyek tagsági viszonyát nem érinti.

3.2.

A Szövetségnek rendes tagjai és pártoló tagjai lehetnek. A rendes tagokat egyenlő
jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, a pártoló tagok jogállása ettől
eltér.

3.3.

Az új tagokkal szemben megfogalmazott elvárások:

3.3.1.
-

Általános elvárások:
A jelentkező új tagnak legalább egy elnökségi tag és egy rendes tag ajánlásával
rendelkeznie kell, amely ajánlást az arra felkért tag nem utasíthatja vissza, kivéve
ha kifejezetten úgy találja, hogy a jelentkező tag nem felel meg a jelen 3.2 pontban
felsorolt követelmények valamelyikének.
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3.3.2.
-

A jelentkező tagnak el kell fogadnia a 4.2 pontban meghatározott tagdíjfizetési
kötelezettséget.
A jelentkező tag nyilatkozik arról, hogy a Szövetségben való részvétele nem, saját
nyereségszerzési motivációján alapul.
A jelentkező tag nyilatkozatba foglaltan kijelenti, hogy határozott szándéka a
Szövetség munkájában lehetőségei szerint aktívan részt venni.
Technikai felkészültség:
A jelentkező tagnak bizonyíthatóan rendelkeznie kell az NFC területén megfelelő
szakértelemmel természetes személy esetén, illetve megfelelő szakértelemmel bíró
munkatársakkal jogi személy esetén.

3.4.

A szövetségi tagság létrejötte:
A Szövetség Elnöksége a Szövetség megalakulása után mindazon jelentkezők
csatlakozási szándékát elfogadja, akik bizonyíthatóan teljesítik a 3.2-es pontban
meghatározott feltételeket.
A Szövetség Elnöksége határozatban dönt a tag felvételének kérdésében. A tag
felvételét elutasító határozat ellen a Taggyűléshez lehet fellebbezni a határozat
kézbesítésétől számított 8 napon belül.

3.5.

A tagsági viszony megszűnik:
- a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni;
- a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével – a cégbíróság, bíróság
határozatának jogerőre emelkedésének napján;
- a tag kizárásával;
- az Elnökség törlő határozatával - ha a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének az
esedékességtől számított 30 napon belül írásbeli, jogkövetkezményt tartalmazó
felszólítás ellenére, a felszólításban szereplő határidőn belül sem tesz eleget;
- természetes személy tag halálával.

3.6.

A Taggyűlés bármelyik tag javaslatára azt a tagot kizárhatja, akinek magatartása az
Alapszabályt, a Szövetség egyéb szabályzatait, valamint a Szövetség céljait sérti, a
Szövetségnek erkölcsi, illetve anyagi kárt okoz vagy egyéb módon a Szövetség
jogszerű működését veszélyezteti. A tagsági viszony bármely okból történő
megszűnése esetén a tag vagy annak jogutódja az addig befizetett tagdíjat semmilyen
jogcímen nem követelheti vissza.

3.7.

A tag a Szövetségbe történő belépésével az Alapszabályt elfogadja és vállalja annak
betartását.

3.8.

A Szövetség rendes tagjainak jogai:
- aktívan részt vehet a Szövetség tevékenységében,
- igénybe veheti a Szövetség által tagjai részére nyújtott szolgáltatásokat,
- választhat és választható a Szövetség bármely tisztségére,
- javaslatot tehet a Taggyűlés részére az elnöki és elnökségi tagi pozíciókra,
- részt vehet a Szövetség rendezvényein (konferenciák, szemináriumok),
- részt vehet a Taggyűlésen tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal,
- javaslatokat, észrevételeket tehet a Szövetség működésével kapcsolatban,
- tájékoztatást kérhetnek az Elnökség tagjaitól a Szövetség működéséről,
gazdálkodásáról vagy a Szövetségre vonatkozó egyéb kérdésekről.
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A Szövetség pártoló tagjainak jogai:
- tanácskozási joggal részt vehet a taggyűlésen, de szavazati joga nincs,
tisztségviselővé nem választható
- részvétel a Szövetség rendezvényein
- szerepelhet a pártoló tagok listáján, megjelenhet a Szövetség rendezvényein
cégnév és logó formájában, és megjelenhet a Szövetség honlapján is

3.9.

A Szövetség rendes tagjainak kötelességei:
- az Alapszabály, a Szövetség egyéb szabályzatainak, valamint a Taggyűlés
határozatainak betartása;
- köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek;
- köteles tagdíjat fizetni;
- a Szövetség érdekeinek védelme, üzleti titkainak megtartása, vagyonának
megóvása, a Szövetség jó hírnevének ápolása;
- tisztségre történő megválasztás esetén az ezzel járó feladatok lelkiismeretes
elvégzése.
A Szövetség pártoló tagjainak kötelességei:
- a Szövetség részére tagdíj fizetése, mely alól az Elnökség felmentést

-

adhat, amennyiben a pártoló tag saját ügyfélköre felé tett - a
Szövetség céljaival összhangban lévő – edukációs kampányt folytat.
az Alapszabály rendelkezéseinek maradéktalan betartása
IV.

FEJEZET

A SZÖVETSÉG VAGYONA, TAGDÍJAK
4.1.

A Szövetség vagyona a 8.3 pontban meghatározott bevételekből áll.

4.2.

A Szövetség tagja tagdíj fizetésére köteles. A tagdíj mértékét a Taggyűlés határozza
meg, az elnökség javaslata alapján. A tagdíj mértékét naptári évre kell meghatározni.

4.3.

A tagdíjat a tag a Taggyűlési határozat keltét követő hónap utolsó napjáig köteles egy
összegben befizetni.

4.4.

Az év közben belépő tagok a Taggyűlés által meghatározott éves tagdíj időarányos
részét kötelesek a tagsági kérelmükről rendelkező elnökségi határozat keltét követő
hónap utolsó napjáig egy összegben megfizetni. A tagdíj időarányos részét a
tagfelvétel jóváhagyó elnökségi határozat keltétől kell számítani.

4.5.

A Szövetség költségvetését - az Elnökség előterjesztését követően - a Taggyűlés
hagyja jóvá. Az Elnökség az előző év gazdálkodásról beszámol a Taggyűlésnek.

4.6.

A Szövetség céljai elérése érdekében természetes személyek, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező társaságok és szervezetek – kivéve pártok és más
politikai szervezetek - támogatását elfogadhatja.
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V.

FEJEZET

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
5.1.

A Szövetség szervei
A Szövetség testületi szervei:
a) Taggyűlés,
b) Elnökség,
A Szövetség tisztségviselői:
a) Elnök
b) Elnökség tagja
c) Főtitkár

5.2.

A Taggyűlés

5.2.1. A Szövetség legfelsőbb szerve a Taggyűlés, amely a rendes tagok összességéből áll.
(Ahol a jelen fejezet tagot nevez meg, az alatt a rendes tagokat kell érteni.) A
Taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni (rendes Taggyűlés). A Taggyűlést
össze kell hívni továbbá, ha azt a bíróság elrendeli vagy a tagság legalább 1/10-e az ok
és a cél megjelölésével a Szövetség Elnökségétől írásban kéri, továbbá ha a tag az
Elnökség határozata ellen a Taggyűléshez fellebbez. Ha az Elnökség a kérésnek 30
(harminc) napon belül nem tesz eleget, a Tagok maguk hívhatják össze a Taggyűlést.
5.2.2. A Taggyűlést az Elnökség hívja össze. A Taggyűlés helyét és idejét, valamint a
Taggyűlésnek javasolt napirendi pontjait az Elnökség állapítja meg. A Tagokat a
napirend pontos megjelölésével kell meghívni. A meghívó elküldése és a Taggyűlés
napja között legalább 15 (tizenöt) naptári napnak kell eltelnie. A meghívót akként kell
kézbesíteni, hogy annak a címzett általi átvétele hivatalosan igazolható legyen.
5.2.3. Haladéktalanul össze kell hívni a Taggyűlést abban az esetben, ha az Iroda kimutatja,
hogy a Szövetség működését fizetésképtelenség veszélyezteti. Ezekben az esetekben
határozni kell a pótbefizetésekről, vagy a Szövetség megszüntetéséről.
5.2.4. A Tag jogosult az általa javasolt kérdés megvitatását is napirendre tűzetni azzal a
feltétellel, ha a javaslatát legalább három (3) nappal a Taggyűlés előtt valamennyi Tag
számára írásban megküldi.
5.2.5. A Taggyűlésen a természetes személy tag személyesen, a jogi személy tag képviselője
útján vesz részt. A szavazati jogot a tagok a természetes személy tag személyesen, a
jogi személy tag képviselője útján gyakorolják. A jogi személy tagnak nyilatkoznia
kell, hogy ki jogosult eljárni a jogi személy tag nevében.
5.2.6. A Taggyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A Taggyűlés akkor
határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult és a szavazatok többségét (több mint
50%-át)
képviselő
tagok
jelen
vannak.
Az
összehívott
Taggyűlés
határozatképtelensége esetén az azonos napirendi pontokkal 30 naptári napon belül
összehívott Taggyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, érvényes
határozatot hozhat, ha erről a tagokat az eredeti meghívóban már előre tájékoztatták.
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5.2.7. A Taggyűlésen az Elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökségi tag
(levezető elnök) elnököl.
5.2.8. A Taggyűlés határozatait a szavazásra jogosult jelenlevő tagok egyszerű
szótöbbségével, nyílt szavazással hozza, kivéve az Elnökség tagjainak megválasztását,
visszahívását, illetve a Szövetség feloszlásáról szóló döntést, amely titkos szavazással
történik. Szavazategyenlőség esetén a határozat elvetettnek tekintendő. A szavazásra
jogosult jelenlévő tagok 2/3-ának szavazata szükséges:
- a tagsági díj meghatározásához,
- az Alapszabály módosításához,
- a Szövetség feloszlásának kimondásához,
- a tag kizárásához.
5.2.9. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az Alapszabály elfogadása, módosítása;
- a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása;
- más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondása, ill. ilyen szövetségbe való
belépés elhatározása;
- a Szövetség feloszlásának kimondása;
- a Szövetség Elnöksége tagjainak megválasztása, visszahívása; - A tisztségviselő
visszahívható, ha tisztségéből adódó feladatát nem látja el.
- az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, amelynek részét képezi az elmúlt év
költséggazdálkodása és az Elnökség szakmai beszámolójának elfogadása is;
- a tag kizárása;
- a Szövetség tagdíjának meghatározása;
- a Szövetség mérlegének és eredmény-kimutatásának jóváhagyása;
- tagfelvétel ügyében hozott első fokú határozat elleni fellebbezés elbírálása.
5.2.10. A Taggyűlésen a Szövetség bármely tagja felszólalhat, javaslatot tehet. A Szövetség
bármely tagja jogosult a Taggyűléshez - annak időpontja előtt legalább 10 naptári
nappal beérkezően – a Taggyűlés napirendi pontjaival kapcsolatban kérdésfeltevést és
javaslatot írásban indítványozni. Az Elnök ismertetője után a Taggyűlés dönt arról,
hogy napirendre tűzi-e az indítványt.
5.2.11. Tag kizárására vonatkozó eljárás során a kizárásban érintett tagot az Elnökség
meghallgatja, akinek az írásba foglalt véleménye alapján a Taggyűlés határoz. A
Taggyűlés lehetőséget ad a kizárással érintett tagnak a védekezés lehetőségére. A
Taggyűlés a kizárás tárgyában írásbeli indokolt határozatot hoz, amely határozat
tartalmazza a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatást is.
5.2.12. A Taggyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a Taggyűlés Levezető Elnöke, az
Elnök által felkért két jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A
Taggyűlési határozatokról a Főtitkár nyilvántartást vezet (Taggyűlési Határozatok
Tára).
5.3.

Az Elnökség

5.3.1. Az Elnökség a Szövetség ügyvezető és képviseleti szerve. Az Elnökség 6 (hat) tagból
áll. Az Elnökség tagjai az Elnök és a többi elnökségi tag.
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5.3.2. Az Elnökség tagjait az Taggyűlés választja meg két éves időtartamra. Az Elnökség az
Elnököt az Elnökség tagjai közül választja. Az elnökségi tagok erre a tisztségre
korlátozás nélkül újraválaszthatók.
5.3.3. Elnökségi tagi tisztségre bármely tagok jogosult jelöltet / jelölteket állítani, illetve
jelöltnek jelentkezni. Az Elnökség tagjává válik az a hat jelölt, akik a szavazásra
jogosult jelenlévő tagok szavazatai közül a hat legtöbb szavazatot érték el.
Amennyiben a szavazás során az Elnökség megválasztott tagjainak száma nem éri el a
hat főt, második szavazást kell tartani a fennmaradó elnökségi pozíció(k)ra.
5.3.4. Két Taggyűlés közötti időszakban az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely
nem tartozik a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség döntéseiről,
intézkedéseiről a következő Taggyűlésen köteles beszámolni.
5.3.5. Az Elnökség jogosult a Szövetséget terhelő kötelezettségek (szerződések) vállalásáról
- a Taggyűlés tájékoztatása mellett - dönteni.
5.3.6. Az Elnökségi tagi tisztség megszűnik:
- mandátum lejártával,
- lemondással,
- visszahívással,
- elhalálozással,
- az Elnökségi tag egyesületi tagsága megszűnésével, illetve az Elnökségi tag által
képviselt egyesületi tag tagságának megszűnésével.
Az Elnökség ülései
5.3.7. Az Elnökség szükség szerint - de évente legalább egy alkalommal - tart ülést, melyet
az Elnök hív össze az Elnök által meghatározott időpontra, helyen és napirenddel. Az
Elnökség ülésének összehívása abban az esetben szabályszerű, ha az Elnök az ülésre
minden Elnökségi tagot - a napirend megküldésével - postai ajánlott levélben és
elektronikus úton (e-mailben) is meghívott úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés
napja között legalább 8 napnak kell eltelnie. Bármely, az Elnökség döntésében
érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.
5.3.8. Az Elnökségi tag jogosult az általa javasolt kérdés megvitatását is napirendre tűzetni
azzal a feltétellel, ha a javaslatát legalább három (3) nappal az ülés előtt valamennyi
Elnökségi tag számára írásban megküldi.
5.3.9. Haladéktalanul össze kell hívni az Elnökségi ülést abban az esetben, ha az Iroda
kimutatja, hogy a Szövetség működését fizetésképtelenség veszélyezteti, és ebből
kifolyólag az Elnökségnek a Taggyűléshez kell fordulnia. Ezekben az esetekben
javaslatot kell tenni a pótbefizetésekre, vagy a Szövetség megszűntetésére.
5.3.10. Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon legalább négy elnökségi tag jelen
van. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg,
kivéve az Elnök megválasztását. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A
jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen megjelentek nevét, az ülések menetét, valamint a
hozott határozatokat, a döntést támogatók és ellenzők számarányát és – lehetőség
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szerint - személyét. A jegyzőkönyv vezetője a Főtitkár, akadályoztatása esetén a
jegyzőkönyv vezetőjét az ülés levezető elnöke jelöli ki. Az Elnökségi ülésről készült
jegyzőkönyvet az Elnök, az Elnökségi ülésen hitelesítőnek megválasztott Tag és a
Főtitkár ír alá. Az Elnökség határozatairól a Főtitkár nyilvántartást vezet (Elnökségi
Határozatok Tára).
5.3.11. Határozatképtelenség esetén – legkésőbb az ülés napjától számított 18 napon belül –
az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten
összehívott ülés is csak abban az esetben határozatképes, ha azon az Elnökség
tagjainak több mint a fele jelen van.
5.3.12. Az Elnökség tagjai az Elnökség ülésein telefonon, vagy más hasonló elektronikus
hírközlő eszköz igénybevételével történő kommunikáció útján is részt vehetnek, ha az
igénybevett hírközlő eszköz megfelelően alkalmas arra, hogy az Elnökség tagjai
egymással akadálymentesen kommunikálni tudjanak, az Elnökség tagjainak
személyazonossága az igénybevett elektronikus úton megfelelően igazolható, valamint
arra, hogy az elhangzottak egyidejűleg tartósan rögzíthetők legyenek. Az ilyen módon
történő részvételt minden vonatkozásban a személyes részvétellel megegyezőnek kell
tekinteni.
5.3.13. Az Elnökség a hatáskörébe tartozó bármely kérdésben ülés tartása nélkül, írásban is
határozhat. A határozati javaslatot valamennyi Elnökségi tagnak egyidejűleg fax útján
vagy írásban ( e-mailen) kell megküldeni. Ilyen esetben az Elnökség tagjai a részükre
írásban megküldött előterjesztés, illetve határozati javaslat tárgyában a kézhezvételtől
számított öt (5) munkanapon belül, vagy halaszthatatlan esetben az előterjesztésben
megjelölt időn belül írásban szavaznak, továbbá aláírásukkal látják el a határozati
javaslatot. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését –illetve a határidő leteltét –
követően kell meghozottnak tekinteni.
5.3.14. Az ülés tartása nélkül hozott határozat meghozatalára az ülésen hozott határozatok
meghozatalára vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
5.3.15. A határozati javaslatban előre meghatározott határidőn belül vissza nem érkezett
szavazatot úgy kell tekinteni, mintha az adott Elnökségi tag az ülésen nem vett volna
részt, így az ülés akkor határozatképes, ha legalább négy Elnökségi tag érvényes
szavazata írásban a határidőn belül visszaérkezik.
5.3.16. A szavazás eredményéről és a határozatokról, valamint azok keltéről a tagokat, a
határozat meghozatalát követően három (3) napon belül a Főtitkár elektronikus úton
értesíti. A határozati javaslatot és az Elnökségi tagok ahhoz való írásos hozzájárulását,
vagy esetleges ellenvetését a jegyzőkönyvekhez kell csatolni. Ha a szavazás
eredménytelen, mert a határozatképesség feltételei nem teljesültek az 5.3.15. pont
szerint, vagy azt bármelyik tag kéri, az elnökség ülését az Elnök köteles
haladéktalanul összehívni.
5.3.17. Az Elnökség döntéseiről a Taggyűlést és a Szövetség munkavállalóit, valamint érintett
külső szerződő feleket az Elnök tájékoztatja. Az Elnökség üléseinek jegyzőkönyveibe,
illetve a Taggyűlési és Elnökségi Határozatok Tárába való betekintésre az Elnök ad
engedélyt.
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5.3.18. Az Elnökségi döntések közlésének, illetve nyilvánosságra hozatalának módját, a
működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés részletes rendjét a
Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.
Az Elnökség hatásköre
5.3.19. Az Elnökség a Szövetség működését érintő minden olyan kérdésben jogosult dönteni,
amely nem tartozik a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe, így különösen:
- ellenőrzi az Alapszabály előírásainak betartását, továbbá a Taggyűlés
határozatainak végrehajtását;
- előkészíti a Taggyűlést, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok
végrehajtásáról;
- rendkívüli Taggyűlés összehívását kezdeményezheti;
- a Szövetség éves költségvetését előterjeszti;
- jóváhagyja a Szövetség éves terveit;
- felel a Szövetség gazdálkodásának, ügyvitelének folyamatos végrehajtásáért;
- felelős a Szövetség ügyviteli és pénzügyi rendjéért;
- meghatározza a Szövetség munkaszervezetét,
- dönt az új tag felvételéről;
- dönt a Főtitkár személyéről;
- határoz a tag tagnyilvántartásból való törléséről;
- tagnyilvántartást vezet;
- végrehajtja a Taggyűlés által meghatározott eseti feladatokat.
5.3.20. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója valamint hozzátartozója (Ptk. 685.§ b. pont) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
5.3.21. Nem minősül az 5.3.13 b) pont szerint előnynek a Szövetség - mint társadalmi
szervezet - cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség tagjának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott - az Alapszabályban meghatározott céloknak megfelelő - juttatás.
5.3.22. Nem lehet az Elnökség tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be
annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az
adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
5.3.23. Az Elnökség tagja - ha más társadalmi szervezetnél is betölt vezető tisztséget - e
körülményről a Szövetséget köteles írásban tájékoztatni.
5.3.24. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség elnökének, illetve tagjának
tisztsége erre irányuló munkaviszonyban nem látható el.
5.3.25. Az elnökségi tagok kötelesek a szövetségi tagok részére a Szövetség ügyeivel
kapcsolatban felvilágosítást adni, a Szövetség üzleti könyveibe és irataiba a titoktartás
szabályai mellett betekintést engedni.
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5.3.26. Az elnökségi tagok mindenkor az elvárható gondossággal és szükséges
szakértelemmel, valamint a Szövetség érdekeinek figyelembevételével kötelesek
eljárni.
Az Elnök
5.4.1. A Szövetség Elnökségének elnökét a Taggyűlés által megválasztott Elnökség saját
tagjai közül választja két évre, titkos szavazással legalább a jelenlévő elnökségi tagok
szavazatának 50% + 1 szavazatával. Az Elnök újraválasztható. Elnöknek választható bármely
elnökségi tag. Az alakulás évében az Elnököt az Alakuló Taggyűlés választja meg.
5.4.2. Az Elnök jogai és kötelezettségei:
- levezeti a Taggyűlést és az elnökségi üléseket, illetve távolléte esetén kijelöl maga
helyett levezető elnököt;
- felkéri a Szövetség valamely két tagját a Taggyűlésről felvett jegyzőkönyv
hitelesítésére;
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a Főtitkár és a Szövetség alkalmazottai felett;
- amennyiben az Elnök megítélése szerint bármelyik tag tevékenysége jogszabályba,
Alapszabályba, illetve Taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a
Szövetség vagy a tagok érdekeit, javaslatot terjeszthet elő az Elnökségnek
rendkívüli Taggyűlés összehívására, és javaslatot tehet annak napirendjére;
- az Elnök rendkívüli elnökségi ülést hívhat össze saját elhatározásából, vagy ha azt
3 (három) elnökségi tag együttesen kéri. A rendkívüli ülés összehívására a rendes
ülés összehívásának szabályai az irányadóak;
- felügyeli és biztosítja a Szövetség jogszerű működését, gazdálkodását;
- bármelyik elnökségi taggal együttesen jogosult a Szövetség nevében harmadik
személyekkel szerződéseket megkötni;
- bármelyik elnökségi taggal együttesen képviseli a Szövetséget, ideértve az
utalványozási jogkör gyakorlását is;
- ellenőrzi a Szövetség tevékenysége során keletkezett dokumentációkat.
5.4.3. Az elnöki megbízatás megszűnik (amely önmagában nem jelenti az Elnökségi tagi
tisztség megszűnését is):
- mandátum lejártával,
- az elnöki megbízatásról való lemondással,
- az elnöki tisztségből való visszahívással,
- elhalálozással,
- az Elnökségi tagi tisztség 5.3.6. pont szerinti megszűnésével.
5.5.

A Főtitkár

5.5.1. A Főtitkár a Szövetség operatív tisztségviselője.
5.5.2. A Főtitkár személyéről az Elnökség dönt. Feladatát munkavállalóként látja el, aki fölött
a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja.
5.5.3. A Főtitkár feladatai a Taggyűlése tekintetében:
a) Beszámol a Taggyűlésen az Iroda tevékenységeiről, működéséről.
b) Jegyzőkönyvet készít a Taggyűlésen.
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c) Biztosítja a Taggyűlésen meghatározott feladatok végrehajtását.
d) Vezeti a Taggyűlési határozatokat tartalmazó Taggyűlési Határozatok Tárát.
5.5.4. A Főtitkár feladatai az Elnökség tekintetében
a) Részt vesz az Elnökségi üléseken tanácskozási joggal.
b) Havi Beszámolót készít az Elnökség számára a Szövetség működésével,
kapcsolatban.
c) Beszámolót készít az Elnökség számára az előző év gazdálkodásáról.
d) Beszámolót készít a Munkacsoportok tevékenységeiről.
e) Előterjeszti az Elnökség számára a tagfelvételi kérelmeket.
f) Az Elnökség határozata alapján megszervezi a Taggyűlést.
g) Jegyzőkönyvet készít az Elnökség üléseiről.
h) Végrehajtja az Elnökség által meghatározott eseti feladatokat.
i) Az Elnök utasítása alapján megszervezi az Elnökségi ülést.
j) Vezeti az elnökségi határozatokat tartalmazó Elnökségi Határozatok Tárát.
5.5.5. A Főtitkár vezeti az Irodát, felelős minden olyan tevékenységért, amely a Szövetség
irodájának működtetéséhez szükséges.
6.

FEJEZET

A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE
6.1. A Szövetség képviseletére az Elnök és az Elnökség tagjai, valamint a Főtitkár
jogosultak. Az Elnök valamint az elnökségi tagok képviseleti joga is együttes, amely
minden esetben az Elnök és egy elnökségi tag együttes aláírását jelenti. A Főtitkár a
Szövetség Elnökével együttesen jogosult a Szövetség képviseletére.
6.2. Az Elnökség bármely két tagja, illetve Elnök és a Főtitkár együttesen jogosult
rendelkezni a Szövetség bankszámlái felett.
7.

FEJEZET

JOGORVOSLAT
7.1. Az Elnökség határozata ellen a határozat kézbesítésétől számított 8 naptári napon

belül a Taggyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezést az Elnökséghez kell
benyújtani, aki gondoskodik a Taggyűlés 30 napon belül történő összehívásáról.
7.2. A tag a Taggyűlés határozatát jogszabálysértésre hivatkozással a tudomásul

szerzéstől számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja.
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8.

FEJEZET

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
8.1.

A Szövetség vagyonával önállóan gazdálkodik. A Szövetség a tagjai által befizetett
tagdíjból és egyéb bevételeiből a Taggyűlés által elfogadott költségvetés és irányelvek
alapján, a Szövetségekre vonatkozó pénzügyi előírásoknak megfelelően gazdálkodik.

8.2.

A Szövetség vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit a többi bevételtől
elkülönítetten kell nyilvántartani.

8.3.

A Szövetség, mint társadalmi szervezet bevételei:
a tagoktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól a Szövetség
céljainak megvalósításához vagy a működési költségeinek fedezésére kapott
támogatás, illetve adomány;
a szövetségi célok, feladatok megvalósítása érdekében folytatott tevékenységből
származó bevétel;
a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
a tagdíjak;
egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

8.3.1. A Szövetség főbb kiadásai:
a) a Szövetség céljainak megvalósítása érdekében folytatott tevékenységhez kapcsolódó
közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
b) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);
c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások,
kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

8.4.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

A beszámolási szabályok
A Szövetség köteles az éves beszámolóról határozni. A beszámoló elfogadása a
Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A beszámoló tartalmazza:
a számviteli beszámolót;
a költségvetési támogatás felhasználását;
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
a cél szerinti juttatások kimutatását;
a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértékét;
a Szövetség vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak nyújtott juttatások értékét,
illetve összegét;
a Szövetség tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A Szövetség a beszámolót a honlapján közzéteszi.
8.4.1. A Szövetség a tartozásaiért saját vagyonával felel. A szövetségi tagok a Szövetség
tartozásaiért nem felelnek.
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8.5.

A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az
Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
9. FEJEZET
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE

9.1.

A Szövetség megszűnik ha:
a) a legfőbb szerv döntése alapján átalakul,
b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti
vagy megállapítja megszűnését,
e) e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és a
Szövetséget a nyilvántartásból törlik.

9.2.

A 9.1. pont b)-e) alpontjaiban foglalt esetekben a Szövetség jogutód nélkül szűnik
meg. A 9.1 pont b) alpontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d)
alpontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.

9.3.

A Taggyűlés nem dönthet a Szövetség feloszlásáról, ha a Szövetségtel szemben
lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy a Szövetség fizetésképtelenségét a
bíróság megállapította.

9.4.

A Szövetség feloszlásáról a Taggyűlés titkos szavazással és 2/3-os többséggel határoz.
A Szövetség feloszlásáról szóló döntést a Taggyűlés kizárólag akkor hozhat, ha azon a
szavazatok legalább kétharmadát képviselő tagok jelen vannak.

9.5.1 A Szövetség megszűnése esetén a hitelezői igények kielégítése után megmaradt
vagyonról a Taggyűlés döntése szerint kell rendelkezni.
9.5.2 A Szövetség végelszámolására a Ctv, a csőd és felszámolási eljárására a Cstv
szabályait az egyesülési jogról , a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény rendelkezéseiben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni
10. . FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10.1. A Szövetség Alapszabályát az alapító tagok 2011. október 10. napján tartott Alakuló
Taggyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.
10.2. A Szövetség Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel
iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.
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10.3. Minden olyan, a Szövetség Alapszabályában nem szabályozott kérdést, amely a
Szövetség működésére vonatkozik, a szövetségi tagok a Szövetség Szervezeti és
Működési Szabályzatában szabályoznak. A jelen Alapszabályban és a Szervezeti és
Működési Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról , a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011.évi CLXXV. törvény rendelkezéseiben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
10.4. Az Alapszabályt a Taggyűlés 2015. december 15. napján módosította.
10.5. A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosított
rendelkezései tekintetében 2015. december 15. napján lép hatályba.

Kelt, Budapest, 2015. december 15. napján.

…………………………………...
Elnök

……………………………………………
Elnökségi tag

Záradék:
Igazolom, hogy a jelen Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel a 2015. december 15. napján hozott határozatokban foglalt módosítások
hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű Alapszabály elkészítésére a …… pontok
változása adott okot. A változásokat dőlt, félkövér betűkkel jelöltem. A változásokkal
egységes szerkezetbe foglalt szöveg megfelel a módosítások alapján hatályos
tartalomnak.
Budapest, 2016. január 14.

…………………………………………..
dr.Daszkalovics Katalin
ügyvéd

Érvényes: 2015. december 15-től

