FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT
valamennyi eddigi módosítással egységes szerkezetbe foglalt

Alapszabálya

Budapest, 2010. június 10. napján

1. Bevezetı
A szövetség természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek,
továbbá mindezek jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezeteinek társulása alapján létrejött, önálló
jogi személyiséggel rendelkezı szakmai érdekképviseleti szervezet, amelynek tagjai gyógyászati
segédeszközöket gyártanak, importálnak, forgalomba hoznak és/vagy forgalmaznak, illetve más
formában segítik a gyógyászati segédeszközpiac fejlıdését.
2.

Általános rendelkezések

2.1

A szövetség neve:

Forgalmazók az Egészségért
2.2

A szövetség székhelye:

1054 Budapest, Podmaniczky tér 4. II. em. 5.
A szövetség a fenti címen irodát mőködtet.
2.3

A szövetség mőködési területe:

Magyar Köztársaság
2.4
A szövetség önállóan mőködı, az önkéntesség elvén a bevezetıben körülírt forgalmazókból,
illetve képviselıikbıl szervezıdı országos szakmai, érdekképviseleti társadalmi szervezet.
2.5 A szövetség önálló jogi személy, mely a jelen alapszabály és a mindenkor hatályos vonatkozó
jogszabályok rendelkezései szerint mőködik.
3.
3.1

A szövetség célja, feladatai és szolgáltatásai
A szövetség célja és feladatai:

A magyarországi rászorultak gyógyászati segédeszközökkel történı magas színvonalú és széleskörő
ellátása, egészségfejlesztése, egészséges életmódra való nevelése, valamint a gyógyászati
segédeszközökhöz kapcsolódó tudásalapú szolgáltató hálózat mőködésének támogatása.
Elısegíti a Magyarországon mőködı gyógyászati segédeszköz forgalmazók, forgalomba hozók
mőködésével összefüggı szakmai, jogi és gazdasági kérdések megfogalmazását, egységesítését, a
forgalmazók arculatának kialakítását, biztosítja speciális érdekképviseletüket és érdekvédelmüket.
Keresi a jogalkotási folyamatokban való proaktív részvétel lehetıségét, hogy a tagokkal közösen
egyeztetett álláspont az adott Miniszterhez, és rajta keresztül a jogalkotókhoz idejében eljusson; ennek
keretében javaslatot tesz a már meglévı jogszabályok módosítására, de elsısorban új, megfelelı
jogszabályok megalkotására törekszik,
- kapcsolatot tart más országbeli szakmai szervezetekkel,
- elısegíti a szakmai összetartozás erısítését, aminek keretében integrációs, területi, vagy szakmai
szempontok szerint elımozdítja tagjainak együttmőködését,

- részt vesz a szakemberképzés szakmai követelményrendszerének kialakításában, megteremti a szakmai
képzés folytatásának feltételeit, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen önálló képzést folytat,
illetve a tagok szakmai tevékenységén túlmenıen azok vállalkozásával összefüggı bármely témában oktat.
- kapcsolataival és kutatási eredményeivel elısegíti tagjai bel- és külföldre irányuló gazdasági és
szakmai tevékenységét,
- keresi az együttmőködést a központi, állami, államigazgatási szervekkel, valamint a szakmai és
társadalmi szervezetekkel, különösen az Országos illetve a Regionális Egészségbiztosítási
Pénztárakkal,
- szervezi a szövetség illetve a tagok nyilvánossággal való kapcsolatát (sajtón, rádión, TV-n keresztül),
- a tagság érdekei képviseletére kapcsolatot tart más érdekvédelmi és képviseleti szervekkel, szükség
esetén azokkal szövetségre lép,
- ismeretterjesztı tevékenység folytatása, folyóiratok, oktatási anyagok, és egyéb kiadványok útján,
- tagjai számára kedvezményes képzési lehetıségeket kínál, és egyéb szolgáltatásokat végez számukra,
- a gyógyászati segédeszköz-ellátás folyamatai egyes területeinek kutatatása, eredményeinek
megosztása,
- fellép a tagok szakmai érdekeit sértı intézkedésekkel szemben,
- törekszik a szakmai etikai normák kidolgozására és azok következetes érvényesítésére.
3.2

A szövetség szolgáltatásai:

Elısegíti tagjai szakmai fejlıdését, tevékenységük fejlesztését, melynek érdekében:
a.) Kongresszusokat, szakmai fórumokat szervez, rendez és lebonyolít,
b.) kiállításokat, bemutatókat szervez,
c.) szakmai oktatási anyagok, tankönyv és jegyzetek kiadását végzi,
d.) rendszeresen ismerteti az újabb szakmai eredményeket,
e.) támogatja az oktatás, szakmai továbbképzések szervezését, szakmai képzéseket szervez,
f.) elısegíti a tagok informálódását a tagokat érintı jogszabályi és egyéb változásokról.
4. Tagsági viszony keletkezese, a szövetség tagjainak jogai és kötelezettségei
4.1
A szövetségi tagság formái:
a.) rendes tag,
b.) tiszteletbeli tag,
c.) pártoló tag
4.1.1 A szövetség rendes tagja lehet természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkezı gazdálkodó szervezet, valamint vagy ezek jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezete, melynek tevékenysége az 1. pontban leírtaknak megfelel, és aki/amely a
szövetség alapszabályát magára nézve kötelezıen elfogadja, vállalja, hogy részt vesz a szövetség
munkájában, a tagdíjat rendszeresen megfizeti, továbbá nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, és a
szövetségi taggá válási szándékát írásban kinyilvánítja.
A szövetség rendes tagjai jogaikat személyesen, társas vállalkozás esetén törvényes képviselıjük vagy a
vállalkozás erre feljogosított tagjain keresztül, illetve szükség esetén írásbeli meghatalmazással
rendelkezı képviselıik útján gyakorolhatják.
A szövetség rendes tagjait egyenlı jogok illetik meg.
4.1.2 A szövetség tiszteletbeli tagja lehet olyan természetes illetve jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkezı gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó illetıleg ezek jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezete, aki/amely a szövetség célkitőzésével, tevékenységével egyetért, és munkássága
alapján a szövetség közgyőlése tiszteletbeli taggá fogadja.
A tiszteletbeli tagok megválasztásáról a szövetség elnökségének javaslatára a közgyőlés dönt. A
tiszteletbeli tagság a szövetség közgyőlésének felkérésre vonatkozó határozatával és a tiszteletbeli tag

elfogadó nyilatkozatával keletkezik, és határozatlan ideig tart.
4.1.3 A szövetség pártoló tagja lehet mindazon természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezı gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó illetıleg ezek jogi személyiséggel nem rendelkezı
szervezetei, aki/amely a szövetség célkitőzéseivel egyetért, a szövetséget feladatainak ellátásában
anyagi vagy erkölcsi támogatásban részesíti, vagy vállalja a pártolói tagdíj megfizetését, melynek
összege legalább a mindenkori legalacsonyabb tagdíj összegét el kell érje. A pártoló tagsági jogviszonyt
az Elnökség döntése alapján a szövetség képviselıje és a pártoló tag vagy képviselıje közötti
együttmőködési megállapodás hozza létre, mely szólhat határozott vagy határozatlan idıre.
4.2.

A tagok jogai és kötelességei:

A rendes tag joga, hogy:
- a szövetség közgyőlésén tanácskozási, indítványozási, szavazati joggal részt vegyen; tisztségviselıt
válasszon, és személyesen illetve állandó képviselıje útján bármely tisztségre választható,
részt vegyen a szövetség tevékenységében, rendezvényein,
- a szövetség közremőködését igényelje érdekképviseleti, érdekvédelmi ügyeiben,
- igénybe vegye a szövetség szolgáltatásait,
- kérdéseket javaslatokat, indítványokat tegyen a szövetség tisztségviselıihez, továbbá felvilágosítást
kérjen tılük a szövetség bármely tevékenységérıl, melyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ
adni, betekintsen a szövetség irataiba.
- javaslatot tegyen a szövetséget érintı bármely kérdésben,
- szövetségi tagságát cégtábláján, üzleti levelezésében, névjegyén és hirdetésein feltüntesse.
- a szövetségen belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van kisebbségi vélemény
rögzítésére,
A szövetség bármely szervének törvénysértı határozatát bármely tag - a tudomásra jutástól számított 30
napon belül - a bíróság elıtt megtámadhatja.
4.2.2

A pártoló és tiszteletbeli tag joga, hogy:

- érdeklıdése esetén részt vegyen a szövetség közgyőlésén, rendezvényein, ugyanakkor szavazati joggal
nem rendelkezik, tisztségek betöltésére nem választható/,
- javaslatait, észrevételeit a szövetség fórumain elıadhassa.
4.2.3

A rendes tag kötelessége, hogy:

- az Alapszabály, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat elıírásait, illetve az Etikai Kódex rendelkezéseit
betartsa, annak megfelelıen tevékenykedjen, és az abban elıírt kötelezettségének eleget tegyen;
- a szövetségi tevékenységgel kapcsolatos, önként vállalt feladatait legjobb tudása szerint ellássa;
- a szövetség és saját tevékenységére vonatkozó jogszabályi elıírásokat, valamint a szakmában szokásos
egyéb etikai és szakmai szabályokat betartsa;
- a rendes tag részére megállapított éves tagdíj negyedévre esı teljes összegét a szövetség alakulásakor
15 napon belül megfizesse, azt követıen pedig az éves tagdíj egy negyedévre esı összegét a
tárgyidıszak elsı 30 napjának leteltéig fizesse meg;
- a nyilvánosság számára hozzáférhetı bármely nyilatkozatában egy adott kérdésrıl a szövetség által
kialakított álláspontot képviselje, amennyiben tagi minıségére a nyilatkozat kapcsán utalnak; abban az
esetben, amennyiben álláspontja a szövetség álláspontjától eltérı és ez kerül nyilvánosságra, úgy
köteles utalni arra és gondoskodni ennek feltüntetésérıl is, hogy az általa közölt álláspont nem azonos
a szövetség által az adott kérdésben kialakított véleménnyel.
4.2.4

A pártoló tag kötelessége, hogy:

- a vállalt szakmai vagy erkölcsi támogatást a szövetség részére biztosítsa, illetıleg
- a pártolói tagdíjat a rendes tagokra megállapított határidıben megfizesse,

- az alapszabályt betartsa,
- a nyilvánosság számára hozzáférhetı bármely nyilatkozatában egy adott kérdésrıl a szövetség által
kialakított álláspontot képviselje, amennyiben tagi minıségére a nyilatkozat kapcsán utalnak; abban az
esetben, amennyiben álláspontja a szövetség álláspontjától eltérı és ez kerül nyilvánosságra, úgy
köteles utalni arra és gondoskodni ennek feltüntetésérıl is, hogy az általa közölt álláspont nem azonos
a szövetség által az adott kérdésben kialakított véleménnyel.

4.2.5

A tiszteletbeli tag kötelessége, hogy:

- az alapszabályt betartsa,
- a szövetséget erkölcsileg támogassa,
- a nyilvánosság számára hozzáférhetı bármely nyilatkozatában egy adott kérdésrıl a szövetség által
kialakított álláspontot képviselje, amennyiben tagi minıségére a nyilatkozat kapcsán utalnak; abban az
esetben, amennyiben álláspontja a szövetség álláspontjától eltérı és ez kerül nyilvánosságra, úgy
köteles utalni arra és gondoskodni ennek feltüntetésérıl is, hogy az általa közölt álláspont nem azonos
a szövetség által az adott kérdésben kialakított véleménnyel.

4.3

A tagsági jogviszony keletkezése és megszőnése:

4.3.1 A rendes tagsági jogviszony a belépési nyilatkozatnak a szövetséghez érkezéskori dátumával
keletkezik, amennyiben a szövetség elnöksége a jelentkezıt a szövetség tagjai sorába
felveszi. Az elnökség a tagfelvételi kérelemrıl annak beérkezését követı 60 napon belül
köteles írásban dönteni. Különös figyelemmel köteles az elnökség dönteni egy korábban már
esetlegesen kizárt volt szövetségi tag újtagfelvételét kérelmezı ügyében.
A rendes tag felvételét megtagadó határozat ellen a megtagadó határozat kézhezvételétıl számított 30
napon belül az elnökségnek címzett, de a szövetség közgyőlésének szóló fellebbezéssel lehet élni. A
fellebbezésrıl a soron következı közgyőlés dönt.
4.3.2. A rendes tagság megszőnik:
- természetes személy esetében a tag halálával,
- nem természetes személy esetében a tag jogutód nélküli megszőnésével,
- kilépéssel, mely esetben (a szövetség biztonságos gazdálkodása érdekében) az írásban kért kilépési
szándékot követı 3 hónap múlva szőnik meg végérvényesen a tagság,
- kizárással, mely esetben azonnal megszőnik a tagság,
- a szövetség jogutód nélküli megszőnésével.
A rendes tag kizárását okozza, ha:
- a tagdíjfizetési, vagy az Alapszabályban, Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglalt egyéb
kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére, az abban kitőzött, jelen Alapszabály elıírásainak
megfelelı póthatáridı alatt sem tesz eleget,
- a szakmai etikai kódex szabályait megsérti, és ezen magatartásával írásbeli felszólítás ellenére sem
hagy fel, vagy a normasértést ismétlıdıen elköveti,
- ha szövetségi tagsága a szövetség mőködését akadályozza, vagy céljait súlyosan sérti,
- ha magatartásával, tevékenységével vagy termékének, szolgáltatásának minıségével a szövetség vagy
az általa képviselt szakmák jó hírnevét csorbítja.

Amennyiben valamely rendes tag tagdíjfizetési vagy egyéb az Alapszabályban , Szervezeti és
Mőködési Szabályzatban foglalt egyéb kötelezettségét elmulasztja határidıben teljesíteni, a
szövetség elnöksége köteles ıt felszólítani ezen tagi kötelezettségének teljesítésére 15 napos

póthatáridı kitőzésével, a felszólításban az érintett tagot arra is fel kell szólítani, hogy a
kötelezettség nem teljesítése esetén 15 napon belül adja elı a nem fizetés indokait.
Figyelmeztetni kell ıt tovább az ismételt mulasztás azon jogkövetkezményére, hogy ez a
szövetségébıl történı kizárásához vezethet. Ha a tag a elmulasztott kötelezettségének az
írásbeli felszólítás kézbesítésétıl számított 30 napon belül sem tesz eleget, az Elnökség az
érintett tag kizárásról dönthet.
A postai úton megküldött felszólítást a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert
a címzett az iratot nem vette át (az a szövetséghez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az
iratot - az ellenkezı bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követı
ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
Az elnökség kizárásról szóló döntése ellen annak kézhezvételétıl számított 15 napon belül
írásban fellebbezéssel lehet élni, amelyrıl a soron következı közgyőlés dönt. A fellebbezésrıl
döntı közgyőlés döntése elıtt a vonatkozó napirendi pont keretében az érintett tagot –
amennyiben erre igényt tart – meg kell hallgatni, és számára lehetıséget kell adni
védekezésének elıadására. A közgyőlés kizárást jóváhagyó határozatát az arról történı
tudomásszerzést követı 30 napon belül a kizárt tag bíróság elıtt megtámadhatja, amennyiben
azt törvénysértınek vagy az alapszabályba ütközınek tartja.
4.3.3

A tiszteletbeli tagság megszőnése:

A tiszteletbeli tagság megszőnését a szövetség elnöksége, a felügyelı bizottság, a tagok és maga a
tiszteletbeli tag is kezdeményezheti.
A tiszteletbeli tagság megszőnésérıl a közgyőlés dönt, kivéve, ha azt maga a tiszteletbeli tag
kezdeményezte.
4.3.4

A pártoló tagsági jogviszony megszőnése:

A pártoló tagság az erre vonatkozó együttmőködési megállapodás szerint keletkezik és szőnik meg.
Megszőnik a pártoló tagsági jogviszony, ha a pártoló tag a vállalt kötelezettségének írásbeli felszólítás
ellenére 30 napos határidıvel nem tesz eleget.

5.

A szövetség szervezete

5.1 A szövetség szervei:
•
•
•
•
•

közgyőlés
a szövetség elnöksége
felügyelı bizottság
tagozatok
munkaszervezet

5.2 A szövetség tisztségviselıi:
•
•
•

a szövetség elnöke, társelnöke és az elnökség tagjai
a felügyelı bizottság elnöke és tagjai
a fıtitkár

5.3 A szövetség tisztségviselıi megbízatásának idıtartama:
Az elnökség és a felügyelı bizottság tagjait a közgyőlés választja meg titkos szavazással 3 éves
idıtartamra.
Az elnököt, és a társelnököt az elnökség tagjai, a felügyelı bizottság elnökét a felügyelı bizottság tagjai
választják meg maguk közül, nyílt szavazással a választási ciklus idıtartamára. A tisztségviselık a
közgyőlés határozata alapján bármikor visszahívhatók.
5.4.
A fıtitkárt az elnökség választhatja meg 3 éves idıtartamra, és az elnökség által bármikor vissza
is hívható. A hatáskörébe tartozó feladatokat az elnökség határozza meg, a konkrét utasításokat
pedig az elnöktıl kapja, és feladatait díjazás ellenében látja el.

6.

A szövetség szervei és tisztségviselıi mőködési körének meghatározása illetıleg a
tisztségviselık megválasztása

6.1.

A közgyőlés

6.1.1 A közgyőlés a szövetség tagjainak tanácskozása. A közgyőlés a szövetség legfelsıbb szerve. A
közgyőlésen a rendes tagok, a pártoló tagok és a tiszteletbeli tagok egyaránt részt vehetnek a jelen
alapszabály rendelkezése szerint szavazati joggal, vagy csak tanácskozási, javaslattételi joggal.
6.1.2. A közgyőlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A közgyőlést (rendkívüli közgyőlést)
akkor is össze kell hívni, ha azt a szövetség elnöke, elnökségének többsége, felügyelı bizottság elnöke
vagy a rendes tagok 1/3-ának kérelmére az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi, illetıleg,
ha összehívását a bíróság elrendeli. Rendkívüli közgyőlést kell összehívni abban az esetben, ha bármely
tisztségviselı megbízása megszőnik az errıl történı tudomásszerzéstıl számított 90 napon belüli
idıpontra.
A közgyőlést az elnökség hívja össze. A közgyőlésre szóló írásbeli meghívót a napirendi pontok
feltüntetésével a közgyőlés idıpontja elıtt legalább 15 nappal korábban postán, ajánlott küldeményként
fel kell adni, illetve azon tagok számára, akik ehhez hozzájárulnak és kézbesítési e-mail címüket az
elnökséggel közlik, visszaigazolással megerısített elektronikus levél formájában megküldeni. A
meghívónak tartalmaznia kell a közgyőlés helyét, idıpontját, az esetleges határozatképtelenség miatt
megismétlésre kerülı közgyőlés helyét és idıpontját is.
6.1.3. A közgyőlés határozatképes, ha azon a rendes tagok több mint fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén a 15 napon belüli idıpontra azonos napirenddel összehívott közgyőlés az
eredeti napirend tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
6.1.4 A közgyőlésrıl jegyzıkönyv készül, amelyet a levezetı elnök és a közgyőlés által választott
jegyzıkönyvvezetı, továbbá két hitelesítı ír alá. A közgyőlés jelenléti íve a jegyzıkönyv 1. sz.
mellékletét képezi, amelyet a közgyőlés által választott hitelesítık hitelesítenek.
6.1.5 A közgyőlés határozatait, amennyiben jogszabály, a jelen alapszabály vagy a közgyőlés másként
nem rendelkezik, nyílt szavazással, a jelen lévı szavazásra jogosultak több mint felének egyetértésével
hozza. Szavazategyenlıség esetén a levezetı elnök szavazata dönt.
6.1.6 A közgyőlésen minden rendes tagot egy szavazat illet meg. A tagot akadályoztatása esetén
szabályszerő meghatalmazással rendelkezı személy is képviselheti.
6.1.7 A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály elfogadása és módosítása, melyhez a jelenlévı szavazásra jogosultak legalább

kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges,
b) a szövetség tisztségviselıinek megválasztása és visszahívása,
c) a szövetség más társadalmi szervezettel való egyesülésének, szétválásának, más formába történı
átalakulásának valamint feloszlásának kimondása, melyekhez a szavazásra jogosult rendes tagok
több mint felének egyetértése szükséges. A jelen c.) pontban felsorolt kérdésekben az eredeti
napirenddel megismételt közgyőlés is csak az összes szavazásra jogosult tag többségi egyetértésével
dönthet,
d) a szövetség éves költségvetésének megállapítása és az éves mérleg elfogadása,
e) az esetleg szükségessé váló kiegészítı tagdíj összegének meghatározása, melyhez a jelenlévı
szavazásra jogosultak legalább 2/3-ának egyetértése szükséges,
f) etikai kódex elfogadása és módosítása, etikai bizottság létrehozása,
g) az elnökség és a felügyelı bizottság éves munkájáról szóló beszámoló elfogadása,
h) döntés a tiszteletbeli tagok megválasztásáról, tagságuk megszüntetésérıl,
i) döntés a közgyőléshez intézett fellebbezések ügyében.
A közgyőlés döntéseit alapvetıen a jelenlévı, szavazásra jogosult tagok egyszerő többségével hozza
(50% + 1 szavazat). Szavazategyenlıség esetén a levezetı elnök szavazata dönt. Minısített többségen
alapuló döntés szükséges a jelen alapszabályban megjelölt döntések esetében.

6.2

A szövetség elnöksége

Két közgyőlés között az elnökség látja el a szövetség irányítását. Az elnökség öt tagból áll. Az elnökség
a közgyőlésnek tartozik felelısséggel, tevékenységérıl évente legalább egy alkalommal köteles
beszámolni a közgyőlésnek.

6.2.1

Az elnökség feladat-, és hatásköre

Az elnökség hatáskörébe tartozik a döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyőlés
kizárólagos hatáskörébe, így különösen az éves költségvetés és beszámoló elkészítése, és közgyőlés elé
terjesztése.
Az elnökség:
- gondoskodik a szövetség tevékenységével összefüggı jogszabályok és a közgyőlés határozatainak
végrehajtásáról,
- összehívja és elıkészíti a szövetség közgyőlését,
- két közgyőlés közötti idıszakban irányítja a szövetség munkáját,
- dönt a tiszteletbeli tagságra való elıterjesztések ügyében,
- a megalakulást követıen dönt a rendes tagok felvételérıl és kizárásáról, különös méltánylást érdemlı
esetben a közgyőlés elé terjesztheti a felvételi kérelmet,
- dönt a pártoló tagsági jogviszony létesítésérıl illetve megszüntetésérıl,
- szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülést tart, elıkészíti a tervezett évenkénti szakmai
kongresszust
- megválasztja a fıtitkárt
- kijelöli a jelölı bizottság tagjait a tisztújítást tárgyaló közgyőlések elıtt

Az elnökség üléseit az elnök legalább 5 munkanappal korábban írásban (ajánlott postai küldemény,
fax vagy elektronikus levél formájában) hívja össze. Az elnökség ülésére meg kell hívni a felügyelı
bizottság elnökét és tagozatok képviselıit is. Valamennyi érdekelt egyetértésével az írásos meghívástól
esetileg el lehet tekinteni. Az elnökség akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint a fele jelen
van. A hatáskörébe tartozó ügyekben a jelen lévı elnökségi tagok egyszerő szótöbbségével határoz.
Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt.
6.3

A szövetség elnöke, társelnöke, fıtitkára:

6.3.1 A szövetséget az elnök, illetve a 6.3.7. alpont szerinti esetekben a társelnök, az operatív feladatok
ellátása során pedig a fıtitkár képviseli.
A szövetség elnökének feladatköre:
6.3.2 A szövetség elnöke többek között szervezi a szövetség mőködését, kapcsolatot tart fenn a 3.1.
pontban felsorolt szervekkel és szervezettekkel, dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. A szövetség szakmai
tevékenységének folyamatos megvalósítása érdekében az egyes feladatok ellátására közvetlenül
megbízhatja az elnökség bármely tagját vagy tagjait.
6.3.3 A szövetség elnöke irányítja a szövetség szakmai tevékenységét, alkalmazottainak munkáját, és
gyakorolja a munkáltatói jogokat.
6.3.4 A szövetség elnöke vezeti a közgyőlés és az elnökség üléseit.
6.3.5 Vezeti a tagnyilvántartást.
6.3.6 Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a közgyőlés illetıleg az elnökség megbízza.
6.3.7 A társelnök együttmőködik a szövetség elnökével, és annak tartós akadályoztatása esetén ellátja a
közgyőlés vagy az elnökség által rábízott feladatokat, továbbá halaszthatatlan, sürgıs ügyben
akadályoztatás esetén helyettesíti az elnököt, ennek keretében képviseli a szövetséget.
6.3.8 A Fıtitkár az elnök utasítása szerint ellátja a rábízott feladatokat, az elnök felhatalmazása
alapján intézi az operatív ügyeket, és a szövetség munkaszervezetének irányításával segíti az
elnökség munkáját. Így többek között segédkezik az elnökségi ülések és közgyőlések
összehívásánál és lebonyolításánál.

6.4

Felügyelı bizottság

A felügyelı bizottság 3 rendes szövetségi tagból áll. A felügyelı bizottság tagjait a közgyőlés választja
az 5.3. pontban foglaltak szerint.
6.4.1 A felügyelı bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, üléseit az
elnök hívja össze. A felügyelı bizottság határozatképes, ha ülésén legalább két
tag
jelen
van.
Határozatait, a jelen lévı felügyelı bizottsági tagok egyszerő szótöbbségével hozza.
6.4.2
-

A felügyelı bizottság
figyelemmel kíséri a szövetség munkáját,

- ellenırzi a költségvetés végrehajtását és a szövetség pénzügyeit, kivizsgálja a tagok panaszait,
- eljár a közgyőlés által hatáskörébe utalt ügyekben,
- a felügyelı bizottság elnöke tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehet az elnökség ülésein,

- a felügyelı bizottság tagjai betekinthetnek a szövetség irataiba, tájékoztatást kérhetnek a szövetség
elnökségétıl, egyes szakkérdések megvizsgálására, - ideértve különösen a pénzügyi kérdéseket szakértıt vehetnek igénybe,
- a felügyelı bizottság - amennyiben bármilyen hiányosságot észlel a szövetség munkájában -, azt
azonnal jelzi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı szövetségi szervnek,
- a felügyelı bizottság indítványozhatja a közgyőlés, az elnökség összehívását, valamint a
tisztségviselık felfüggesztését,
- a felügyelı bizottság évente egy alkalommal, az éves beszámolóról döntı közgyőlésre köteles írásbeli
jelentést adni a közgyőlésnek,
- a felügyelı bizottság maga alakítja ki ügyrendjét.
6.4.3 A felügyelı bizottság munkájával kapcsolatos adminisztrációt a szövetség munkaszervezete
végzi.
6.5

Tagozatok

A szövetségen belül legalább öt rendes tag - tevékenységének megfelelıen - tagozatot alakíthat. A
megalakulást írásban kell bejelenteni az elnökségnek, a tagozat választott képviselıjének
megnevezésével. A tagozat képviselıjét az elnökségi ülésekre tanácskozási és javaslattételi joggal meg
kell hívni. A tagozat megszőnik, ha 3 hónapnál hosszabb idıre 5 fı alá csökken a tagjainak száma.
6.6

A tisztségviselık megválasztása megbízatásuk megszőnése és a költségtérítés

6.6.1
Az elnökséget és a felügyelı bizottságot a közgyőlés választja meg titkos szavazással a
következık szerint:
a) A közgyőlésen az elnökség által elızetesen megválasztott – három rendes tagból álló - jelölı
bizottság ismerteti a javaslatát, hogy mely személyek kerüljenek a szavazólapra elnökségi ill., felügyelı
bizottsági vagy etikai bizottsági tagjelöltként. A közgyőlésen további javaslatokat lehet tenni. A
szavazólapra kerüléshez a jelenlévı szavazásra jogosultak többségi szavazata szükséges.
b) A közgyőlés által választott - elnökbıl és két tagból álló - szavazatszedı bizottság elkészíti és
hitelesíti az elnökség és a felügyelı bizottság tagjelöltjeit külön listákon felsoroló közös szavazólapokat,
melyeken legalább öt elnökségi és három-három felügyelı bizottsági és etikai bizottsági tagjelöltnek
kell szerepelnie.
c) A titkos választás elıtt a szavazatszedı bizottság elnöke ismerteti a közgyőléssel a szavazás rendjét.
Szavazni oly módon lehet, hogy a szavazó az általa nem támogatott jelölt(ek) nevét kihúzza. A szavazó
legfeljebb három/öt elnökségi és három felügyelı bizottsági tagot támogathat a szavazatával. Ha egy
szavazólapon valamely testületbe kerüléshez több tagot támogat a szavazó, mint ahány tagú a testület,
akkor az adott testület vonatkozásában a szavazólap érvénytelen. Egy személy csak egy tisztségre
választható.
d) A szavazatszedı bizottság felügyeli, hogy a szavazás rendben történjen, majd összeszámlálja a
leadott szavazatokat és ismerteti az eredményt a közgyőléssel. A szavazólapokat lezárt és a
szavazatszedı bizottság elnöke és tagjai által hitelesített borítékban a szövetség székhelyén legalább a
választási ciklus végéig meg kell ırizni.
e) Elnökségi tagként megválasztottnak azokat kell tekinteni, akik arra sorrendben az öt legtöbb
szavazatot, felügyelı és etikai bizottsági tagként megválasztottnak pedig azokat, akik arra sorrendben a
három legtöbb szavazatot kapták. Ha a testületbe utolsó helyen bekerülendık vonatkozásában
szavazategyenlıség áll fenn, akkor közöttük újabb titkos szavazással kell dönteni.
f) A szövetség elnökét és társelnökét az elnökség tagjai, a felügyelı bizottság elnökét pedig a felügyelı
bizottság tagjai választják meg ezt követıen maguk közül zárt ülésen, nyílt szavazással, majd a

jegyzıkönyvben rögzített eredményt ismertetik a közgyőléssel
Megszőnik a tisztségviselıi megbízás:
- a határozott idı elteltével
- visszahívással
- lemondással
- a tisztségviselı halálával
- amennyiben a tisztségviselıvé választott személy képviseleti joga az adott szövetségi tagnál
megszőnik.
6.6.3 A szövetség tisztségviselıi e megbízatásuk teljesítése során felmerült indokolt költségeik
megtérítésére a mindenkor hatályos jogszabályi elıírásoknak megfelelıen jogosultak. A
költségtérítés részletes szabályairól a Költségtérítési szabályzat rendelkezik, amelyet a Szervezeti
és Mőködési Szabályzat tartalmaz.

6.7. A szövetség munkaszervezete
A szövetség elnöke szükség szerint a szövetség ügyvitelének intézésére munkaszervezetet hoz létre.
A szövetség elnöksége határozza meg a munkaszervezet összetételét és létszámát. A szövetség
feladatait írásbeli megbízási szerzıdés alapján megbízottak vagy munkaszerzıdés alapján
munkavállalók közremőködésével is elvégezheti A munkamódszerekkel, munkaszervezettel
kapcsolatos kérdéseket a szövetség Szervezeti Mőködési Szabályzata tartalmazza.
6.8.

Etikai Bizottság

6.8.1. A 3 tagú Etikai Bizottság tagjait a Közgyőlés nyílt szavazással, szótöbbséggel választja meg
a tisztségviselıkkel azonos idıszakra. A bizottság tagjai maguk közül választják meg az elnököt.
A bizottsági tagság
szabályok irányadók.

megszőnésére

a

tisztségviselıi

megbízás

megszőnésére

vonatkozó

A bizottság évente legalább egyszer teljes ülést tart, melyet a bizottság elnöke hív össze.
A bizottság eseti eljárását a Szövetség Etikai Kódexe szabályozza.
7.

A szövetség gazdálkodása

7.1
A szövetség a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályi elıírások szerint
mőködik, a közgyőlés által megállapított költségvetési keretek között.
7.1.2

A szövetség bevételei:
a) a rendes tagok tagdíját mindenkor az éves beszámolóról döntı közgyőlés határozza meg,
b) a pártoló tagok anyagi hozzájárulása,
c) jogi és természetes személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek,
továbbá ezek jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetei támogatásai, felajánlásai,
hozzájárulásai,
d) a szövetség esetleges gazdasági tevékenységének eredménye,
e) kiegészítı tagdíjak,
f) szolgáltatások ellenértéke.

7.1.3 A szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik

7.1.4 A szövetség céljainak megvalósításához, a mőködési költségek fedezéséhez az alapszabályban
jelzett feladatokkal összhangban gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat.
7.1.5 A szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel.
7.1.6 A tagok csak a tagdíjuk mértékéig kötelezhetık a szövetség tartozásának fedezésére, az ezt
meghaladó tartozásért saját vagyonukkal nem felelnek.
8.

A szövetség megszőnése

8.1

A szövetség az 1989. évi II. törvény 20. §-ában foglaltak esetében megszőnik. Megszőnését ki
kell mondani akkor is, ha tagjainak száma 10 fı alá csökken, vagy/és egy évnél hosszabb ideig
nem fejt ki tevékenységet.

8.2

A szövetség megszőnése esetén vagyonával a közgyőlés rendelkezik a hitelezık kielégítése után.

9.

Záró rendelkezések

9.1

A szövetség az egyesülési jog alapján szervezıdve mőködik, az alapszabályban nem szabályozott
kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és az 1989. évi II. törvény, továbbá a vonatkozó
mindenkori hatályos jogszabályok elıírásai az irányadók.

9.2

Jelen alapszabály a szövetség a 2010. június 10. napján megtartott közgyőlésén hozott határozatai
alapján került megszövegezésre, felhatalmazva a szövetség elnökét, hogy azt aláírásával lássa el.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elfogadva a 2010.06.10-i Közgyőlés határozatával

