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A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary)
ALAPSZABÁLYA

1. AZ IPARTESTÜLET NEVE:
MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary)
Az ipartestület rövid neve: NiT Hungary
Az ipartestület neve angolul:
FEDERATION OF NATIONAL PRIVATE TRANSPORTERS (N.i.T. Hungary)
Az ipartestület neve németül:
NATIONAL
BEFÖRDERER
–
GEWERBEKÖRPERSCHAFT
TRANSPORTUNTERNEHMER (NiT Hungary)

DER

PRIVATEN

Az ipartestület neve franciául:
L’ASSOCIATION NATIONALE DES TRANSPORTEURS PRIVÉS (NiT Hungary)
Az ipartestület jogi személy, nonprofit szervezetként működő társadalmi szervezet.
2. AZ IPARTESTÜLET SZÉKHELYE: 1108 Budapest, Újhegyi út 3/a.
3. AZ IPARTESTÜLET CÉLJA ÉS FELADATA:
a) az áru- és személyszállító, autómentő magán- és társas vállalkozások, valamint az
egyéb nemzetközi és belföldi tevékenységet végző fuvarozó vállalkozások által
elvárható és meghatározott szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti, valamint
gazdasági feladatok ellátása;
b) a tagok egészét vagy egy-egy csoportját érintő jogi, gazdasági, pénzügyi, illetőleg a
gazdálkodás feltételeit érintő kérdésekben vélemények összefoglalása, az
államhatalmi és államigazgatási szervek felé történő továbbítása és azok előtt
történő képviselete. Szükség és felkérés esetén a kiadásra kerülő jogszabályok
véleményezése,

javaslattétel

jogszabály

kiadásának

vagy

módosításának

kezdeményezése iránt;
c) kapcsolattartás az egyéni és társas vállalkozók érdekeit támogató pártokkal és
egyesületekkel, együttműködés a hasonló szakmai elveket valló hazai és
nemzetközi szervekkel, szervezetekkel, a fenti célokra létrejött érdekképviseleti
szervezetekkel;
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d) a fuvarozási szakma jó hírnevének megőrzése, védelme, ápolni a fuvarozó
vállalkozások hagyományait;
e) fórumot biztosít a hatékony érdekképviseletre (érdekvédelemre). A célok
megvalósítása érdekében végleges, tartós vagy alkalmi szövetségre lép más szakmai
ipartestülettel, egyéb szervezetekkel, szervekkel;
f) szorgalmazza

és

segíti

a

szakmacsoport

szakmai,

üzleti

és

gazdasági

tevékenységének fejlesztését, korszerűsítését, különös tekintettel a kis- és
középvállalkozó tagjai versenyképességének megőrzése és növelése céljából,
ideértve a tagok érdekében, a harmadik felek felé történő egységes fellépést a
legjobb ajánlati árak elérése érdekében;
g) közreműködik a szakmacsoport tagjaira vonatkozó egészség- és nyugdíjbiztosítások
kialakításában, elterjesztésében;
h) szervezete és annak tagjai minőségbiztosítási rendszerben való működéséhez
segítségnyújtás

a

minőségbiztosítási

rendszer(ek)

ismertetése,

terjesztése,

bevezetésre való felkészítése útján;
i) szükség szerint kapcsolatkeresés és -tartás érdekvédelmi társszervekkel, tagságának
érdekeit figyelembe véve tevékenységének koordinálása, korszerű kommunikációs
eszközök útján;
j) a tagság informálása a vállalkozói tevékenység gyakorlásával összefüggésben
(gazdasági

feltételrendszerekről),

tevékenységével
folyamatosan

összefüggő

fejleszt

valamint

kérdésekben,

korszerű

a
ennek

szakmai

érdekképviselet

érdekében

számítástechnikai,

ügyviteli,

kialakít

és

információs

rendszereket, továbbá rendszeres szakmai kiadványokban tájékoztat;
k) az arra rászoruló tagok segélyezési feltételrendszerének kidolgozása és a rendszer
működtetése, esetenként a tagok segélyezése;
l) a tagok pályázati rendszerekhez való jutásának elősegítése és a tevékenység
szükség szerinti koordinálása, ellátása;
m) székhelyen kívüli képviseletek létrehozása és működtetése. Az ipartestület más
országok hasonló tevékenységű feladatot ellátó szervezeteinek munkájában részt
vehet, tevékenységét (szolgáltatásait és egyéb tevékenységét) az adott ország
társszervezeteivel együttesen más országok irányába is kiterjesztheti;
n) a tagok vállalkozói tevékenységének gyakorlásához szükséges oktatási, szervezési
és fejlesztési munkában részt vesz és megbízásokat ad, mind szervezeti formában,
mind az egyes tagoknál jelentkező igény szerint;
o) Cél szerinti tevékenységei:
-

oktatást tart, tanfolyamokat, konferenciákat és szakmai rendezvényeket szervez, a
tagok részére szakmai, pénzügyi és jogi tanácsadást nyújt,
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-

hatékonyan közreműködik a környezetvédelem területén,

-

közreműködik a közrend és közlekedésbiztonság védelme érdekében,

-

a tagjai versenyképességének megőrzése érdekében a tulajdonában álló
ingatlanokon logisztikai lehetőségeket, infrastruktúrát biztosít,

-

az ipartestületi tagok nemzetközi és hazai fuvarozási és szállítmányozó
tevékenységét elősegítő és biztosító garanciaalapot működtet garanciavállalás
nyújtása útján,

-

közlekedési logisztika működtetése – autópálya-matricák, tachográfok, műholdas
követőrendszerek – közvetítése, működtetése

-

vállalkozásbiztosítási feltételrendszerek lehetőségeit feltárja, közreműködik a
biztosítások megkötésében,

-

cél szerinti tárgyi eszközöket, készleteket értékesít, hasznosít,

-

cél szerinti immateriális javakat értékesít, hasznosít,

-

okmányokat és egyéb termékeket forgalmaz,

-

szakismeretek megszerzését szolgáló könyveket, kiadványokat forgalmaz és ad ki,

-

a tagok részére, különös tekintettel az f) pontban meghatározott alapcél érdekében
ügyviteli szolgáltatást nyújt, komplex informatikai megoldásokat dolgoz ki,
terjeszt, működtet és közvetít;

-

a tagság érdekében közvetlenül és hatékonyan közreműködik a kedvező
üzemanyag-vételezési lehetőségek felkutatásában és biztosításában, igény szerint
tankolási és beszerzési közösségeket szervez.

p) a

tagok

vállalkozási

tevékenységének

gyakorlásához

szükséges

oktatás

(munkaszervezés és fejlesztés kezdeményezése, szervezése, a célirányos és
gazdaságos gyakorlati megoldások terjesztése, szakirányú szakmai módszerek
kifejlesztése munkaadók és munkavállalók részére) kezdeményezésében vesz részt.
A fuvarozási tevékenység korszerű ellátásához szükséges számítógépes háttér
megteremtésében, a szakmai követelmények kielégítését szolgáló integrált
információs rendszerek kifejlesztésében és működtetésében közreműködik;
q) gazdálkodó szervezet létrehozása és működtetése, melyben tulajdoni többségi,
illetve tulajdonosi részesedés útján érvényre juttatja a tagok gazdasági érdekeit, s
melynek eredményét a szakmai érdekképviselet céljainak megvalósítására használja
fel;
r) az ipartestület – mint társadalmi szervezet – céljainak megvalósítását szem előtt
tartva, a bevétel növelése érdekében a szabad pénzeszközeit betétben, értékpapírban
(hitelintézetnél) helyezheti el;
s) az ipartestület alaptevékenységének hatékonyabb ellátása érdekében a jogszabályok
által lehetővé tett körben kiegészítő tevékenységet is végezhet;
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t) képviseli tagjait a szociális párbeszédre irányuló eljárásokban és fórumokon,
felhatalmazás alapján képviseli tagjait ágazati/alágazati, szakmai kollektív
szerződés megkötésében és esetenkénti módosításában.
4. AZ IPARTESTÜLET VAGYONA:
Alapja a tagok által befizetett hozzájárulás, támogatás, juttatás, tagdíj, illetve az ipartestület
által végzett szolgáltatásoknál kapott térítési díjak, valamint gazdasági tevékenységeinek
bevétele.
5. AZ IPARTESTÜLET TAGSÁGA:
A tagsági viszony alapja az önkéntesség.
5.1. A tagsági viszony keletkezése:
a) Az ipartestület tagja lehet az a közúti áru- és személyfuvarozást, autómentést, illetve
szállítást végző vállalkozói nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, illetve nyilvántartásba vett
vállalkozás, valamint ezen vállalkozások szövetségei, szervezetei, aki (amely):
- az ipartestület célját és az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek
elismeri,
- vállalja, hogy a tagsággal járó fenntartási hozzájárulást (tagdíjat) rendszeresen fizeti
az ipartestület részére.
b) Tagsági viszony az ipartestület alapító tagjainak esetében az alakuló közgyűlés napján
keletkezik, más tagoknál a belépési nyilatkozat benyújtását követő hónap 1-jétől.
Új tag felvételéről az ügyvezető főtitkár dönt, döntéséről az elnökséget a soros elnökségi
ülésen köteles tájékoztatni. Az ügyvezető főtitkár határozata ellen az, akinek a döntés
érdekét sérti, a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül az elnökséghez fordulhat
jogorvoslati kérelemmel. Az elnökség határozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye.
Az elutasított felvételi kérelem 1 év elteltével ismételhető.
A tagokról – ideértve a pártoló tagokat is – az ipartestület ügyintéző szervezete útján, az
ügyvezető főtitkár ellenőrző tevékenysége mellett folyamatos, állandó, naprakész nyilvántartást
vezet, mely kiterjed a törölt és kizárt tagok nyilvántartásának vezetésére.
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Különleges jogállású tagok:
Pártoló tag lehet bármely bel- vagy külföldi természetes, illetve jogi személy, aki ezen
szándékát kinyilvánítja. Költségvetési szerv nem lehet pártoló tag.
Társult tag lehet az ipartestület feladatával és célkitűzéseivel azonos tevékenységet
folytató és azt támogató belföldi és külföldi jogi személy, aki ezen szándékát
kinyilvánítja.
Tiszteletbeli tag lehet mindazon természetes személy, akiknek az ipartestület
küldöttgyűlése határozat útján ezen címet adományozza a közúti közlekedési szakma
társadalmi megbecsülésének érdekében kifejtett tevékenységének elismeréseképpen.
5.2. A tagsági viszony megszűnése
A tagsági viszony megszűnik:
a)

kilépéssel a tárgyhó utolsó napján,

b)

az ipartestület megszűnésével,

c)

kizárás esetében, ha az ipartestület küldöttgyűlése a tagot etikai vagy fegyelmi
vétség, vagy a küldöttgyűlés által megállapított és megszavazott fenntartási
költség (tagdíj) megfizetésének elmulasztása miatt kizárja,

d)

az ipartestületi tagság 2 havi fenntartási hozzájárulás (tagdíj) hátralék esetén – az
elnökség jóváhagyásával – törléssel megszüntethető,

e)

a tag halálával vagy megszűnésével,

f)

a tagsági jogviszony az ipartestület általi felmondásával, amennyiben a tag már
nem teljesíti az Alapszabály 5.1 a) pontjában meghatározott tagsági feltételeket. A
felmondásra – az elnökség utólagos tájékoztatásával – az ügyvezető főtitkár
jogosult.

Gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozási segély esetén a szolgálat idejét tagdíjfizetés nélkül
folyamatos tagságnak kell elismerni, ha a tagsági viszony a szolgálat megkezdése előtt legalább 3
hónapig folyamatos volt. Ugyanez a rendelkezés az irányadó, ha a tag a tagdíj fizetésében önhibáján
kívüli okok miatt szünteti meg tevékenységét, az előre befizetett tagdíjat a kilépés időpontját
figyelembe véve a tárgyhónapot követően az ipartestület elnöksége visszafizeti.
A társult és pártoló tag felvételére, illetve tagsági viszony megszüntetésére a többi tagra vonatkozó
rendelkezések az irányadóak.
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A küldöttgyűlés a tagnak jogszabályt, az ipartestület alapszabályát vagy küldöttgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén – az elnökség írásbeli kezdeményezésére – a taggal
szemben kizárási eljárást folytathat le. A kizárásra irányuló javaslatot megelőzően az elnökség köteles
a tagot meghallgatni, a tag által előadott védekezést a javaslat megfogalmazása során köteles rögzíteni.
Az elnökség a javaslatot köteles írásba foglalni és köteles megindokolni. A kizárásról a küldöttgyűlés a
tag meghallgatását és a javaslat megvitatását követően egyszerű szótöbbséggel hozott határozat útján
dönt. Bármely küldött vagy a tag kérésére titkos szavazást kell elrendelni. A határozatot a taggal
írásban közölni kell. A határozattal szemben nincs helye fellebbezésnek.

6. A TAG JOGAI:
Minden tag azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

A tag
a) az alapszabályban meghatározott feltételekkel részt vehet minden ipartestületi
rendezvényen és a szervezeti életben,
b) az alapszabályban meghatározott feltételekkel választhat és választható minden
tisztségre,
c) elsődlegesen igényt tarthat az ipartestület vagy gazdálkodó szervezetei által nyújtott
szolgáltatásokra, gazdasági előnyök igénybevételére,
d) szervezeti életre vonatkozó észrevételt és bejelentést tehet,
e) véleményt nyilváníthat, javaslattal, beadvánnyal élhet az ipartestület elnökségénél,
egyéb testületeinél,
f) igénybe veheti az ipartestület tagjai részére biztosított kedvezményeket és
juttatásokat,
g) cégtábláján az ipartestületi tagságát feltüntetheti,
h) az ipartestület valamely szervének határozatát – a tudomására jutástól számított
harminc napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.
A pártoló tag, illetve képviselője
a) semmilyen tisztségre nem választható meg, szavazati joggal nem rendelkezik, de az
üléseken tanácskozási joggal részt vehet,
b) adományát (hozzájárulását) az általa felajánlott összegben és pénznemben fizetheti,
c) másodlagosan tarthat igényt az ipartestület vagy gazdálkodó szervezetei által
nyújtott szolgáltatásokra, gazdasági előnyök igénybevételére, és nem jogosult az
ipartestület szakmai havilapjának megküldésére és a www.nit.hu honlap rendes
tagok számára fenntartott belső oldalainak látogatására.
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A tiszteletbeli tag külön nyilatkozata alapján korlátozás nélkül jogosult a tagokat megillető jogok
gyakorlására, de semmilyen tisztségre nem választható meg, szavazati joggal nem rendelkezik,
az üléseken tanácskozási joggal részt vehet.
A társult tag az ipartestülettel kötött társulási megállapodásban írt jogokkal rendelkezik,
semmilyen tisztségre nem választható meg, szavazati joggal nem rendelkezik, de az üléseken
tanácskozási joggal részt vehet.
7. A TAG KÖTELEZETTSÉGEI:
A tag köteles
- az ipartestület céljait támogatni,
- tevékenységével elősegíteni az ipartestület feladatainak megvalósítását,
- az alapszabályban és más testületi határozatban foglaltakat megtartani,
- határidőre eleget tenni a küldöttgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjfizetési,
hozzájárulási kötelezettségének,
- eleget tenni önként vállalt feladatai teljesítésének,
- az ipartestület és a tagság érdekeinek megfelelő magatartást tanúsítani,
- betartani az ipartestület által a Szállítmányozó Kis- és Középvállalkozók
Érdekvédelmi Szövetségével, a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetségével, a
Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetségével, a Speditőr Club-bal, a Magyar
Közúti Fuvarozók Egyesületével közösen aláírt etikai kódexben foglaltakat,
valamint az ipartestület és a Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők
Szövetsége (MUISZ) által aláírt etikai kódex rendelkezéseit.
A tiszteletbeli tagot külön nyilatkozata alapján terhelik a tagokat megillető kötelezettségek.
A társult tagot az ipartestülettel kötött társulási megállapodásban írt kötelezettségek terhelik.

8. AZ IPARTESTÜLET FELÉPÍTÉSE:
Az ipartestület választott testületekből és ügyintéző szervezetből áll.
Az ipartestület testületei: a küldöttgyűlés, az elnökség, felügyelőbizottság, jelölő- és
mandátumvizsgáló bizottság.
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8.1 A küldöttgyűlés
Az ipartestület legfőbb döntéshozó szerve a küldöttgyűlés. A küldöttgyűlésen szavazati joggal
a tagok által választott küldöttek, az elnökség választott tagjai és a felügyelőbizottság tagjai
rendelkeznek (továbbiakban: Küldött). A küldöttgyűlés az ipartestület tagjai részére nyilvános.
A küldöttgyűlésen a küldöttek képviseleti jogosultságát a jelölő- és mandátumvizsgáló
bizottság ellenőrzi.
8.1.1. A küldöttgyűlés összehívása:
A küldöttgyűlést évente egyszer, illetve szükség szerint kell összehívni.
A küldöttgyűlést az elnök hívja össze. Rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni, ha a cél és a
javasolt napirend megjelölésével a küldöttek legalább fele írásban kéri, valamint akkor is, ha a
bíróság az összehívást elrendeli, vagy jogszabály kötelezővé teszi.
A küldöttgyűlést a küldöttgyűlés napja előtt legalább 30 (harminc) nappal kell összehívni oly
módon, hogy a meghívót közzé kell tenni az ipartestületi tagoknak járó szakmai havilapjában
vagy a www.nit.hu világháló honlap rendes tagok számára fenntartott belső oldalán. A
meghívóban közölni kell a napirendet, az időpontot és a helyszínt, az esetleges döntéshez
szükséges okiratokat, információt, bizonylatokat (a mellékletek terjedelmes volta esetében
elektronikus adathordozón, vagy a www.nit.hu honlap rendes tagok számára fenntartott belső
oldalán) is csatolni kell.
Bármely küldött jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni a meghívó
kézhezvételtől számított 10 (tíz) napon belül az elnök részére ajánlott levél útján eljuttatott
írásbeli javaslattal, vagy amennyiben javaslatát a küldöttgyűlés napját megelőzően legalább 15
(tizenöt) nappal postai úton igazoltan írásban ismertette a többi küldöttel.
A küldöttgyűlés összehívása akkor szabályszerű, ha a napirendi pontokat tartalmazó meghívót
valamennyi küldött a küldöttgyűlés napja előtt legalább 30 (harminc) nappal kézhez vette.
Kézhez vettnek kell tekinteni a meghívót, ha az ipartestület szakmai havilapjában közzétételre
került, vagy a küldöttek a fent írt időben megismerhették a www.nit.hu világháló honlap rendes
tagok

számára

fenntartott

belső

oldalán.

Ugyanezek

a

szabályok

irányadóak

a

határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlés összehívására is.
A meghívóban nem szereplő, illetőleg a küldöttekkel utóbb, de kellő időben nem ismertetett
kérdések a küldöttgyűlésen nem tárgyalhatók meg.
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A küldöttgyűlés az ipartestületet érintő összes kérdésben jogosult dönteni.
8.1.2. A küldöttgyűlés kizárólagos hatásköre:
A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) az ipartestület alapszabályának elfogadása és módosítása,
b) az ipartestület elnöksége elnökének és alelnökeinek, tagjainak megválasztása és
visszahívása,
c) a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása a küldöttgyűlés tagjainak
sorából, valamint e tisztségviselők visszahívása,
d) a jelölő- és mandátumvizsgáló bizottság, valamint a küldöttgyűlésnek felelős
bizottságok megválasztása, valamint e tisztségviselők visszahívása,
e) az ipartestület éves beszámolójának jóváhagyása,
f) az elnökség, a felügyelőbizottság éves munkájáról szóló beszámoló elfogadása,
g) az éves költségvetés elfogadása, a tagi hozzájárulás mértékének megállapítása,
h) az ipartestület más szervezetekkel való szövetségre lépésének, egyesülésének,
szétválásának vagy megszűnésének kimondása,
i) döntés a tagok által benyújtott interpellációk, panaszok kérdésében,
j) az elnökség és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása, továbbá e testületek
tevékenységének általános felügyelete,
k) döntés az ügyintéző szervezetek létesítéséről és megszüntetéséről,
l) kitüntetések, díjak alapítása,
m) tag kizárásáról döntés,
n) tisztségviselők visszahívásáról döntés.
8.1.3. A küldöttgyűlés határozatképessége, a határozathozatal szabályai:
A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon részt vesz a Küldöttek legalább eggyel több
mint fele. Határozatképtelenség esetén az emiatt megismételt küldöttgyűlés az eredeti
napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, a megismételt
küldöttgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontot követő legalább fél órával későbbi
időpontra is összehívható. A határozatképességet minden határozathozatal előtt a
szavazatszámlálók ellenőrzik, és csak annak fennállása esetén rendelhető el a szavazás. Ha egy
tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
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Küldöttgyűlésen a Küldött kizárólag személyesen járhat el. A jogi személy, szervezet tag
nevében eljáró természetes személy e szabály alkalmazása szempontjából nem minősül
meghatalmazottnak.
A Küldött a küldöttgyűlésen a szavazati jogait személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő
eszközök igénybevételével (okostelefon vagy számítógép, internetes kapcsolat és platform
útján) is gyakorolhatja abban az esetben, ha a küldöttgyűlés összehívására és megtartására
minden Küldött tekintetében ebben a formában kerül sor. A küldöttgyülésen való személyes
részvétel lehetőségét ebben az esetben is biztosítani kell, illetve az elektronikus hírközlő eszköz
egy darabját a küldöttgyűlés helyszínen biztosítani kell. Az elektronikus hírközlő eszköz útján
megtartott küldöttgyűlés (online küldöttgyűlés) online platformja (eszköz típusa) a Microsoft
TEAMS, Skype vagy ZOOM alkalmazások. Technikai akadály esetén az elnökség döntése
alapján más platform is kijelölhető, ezt a meghívóban már jelölni kell, azzal, hogy a
platformnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Küldöttek közötti kölcsönös és
korlátozásmentes kommunikáció technikailag biztosított legyen, valamint az egyidejű kép és
hangrögzítést

is

lehetővé

tegye.

Az

elektronikus

eszköz

igénybevételével

tartott

küldöttgyűlésről a jelen alapszabályban foglaltaknak megfelelő írásbeli jegyzőkönyvet kell
készíteni és azt a levezető elnök és jegyzőkönyvvezető és ügyvezető főtitkár írja alá a
küldöttgyűlés napját követő 15 napon belül. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés
megtartásának körülményeit, jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján résztvevő Küldöttek adatait.
Az online küldöttgyűlés meghívójában a Küldöttek csatlakozásának pontos internetes címét
(link-jét) írásban meg kell jelölni, a meghívót a Küldött bejelentett e-mail címére kell küldeni.
A Küldött képviseleti jogosultságát és személyazonosságát online módon, a hírközlő eszköz
által folyamatosan és egyidejűleg közvetített kép alapján a jelölő- és mandátumvizsgáló
bizottság ellenőrzi. A Küldött ezen ellenőrzést követően gyakorolhatja szavazati jogát a
küldöttgyűlés online felületén.
Az online küldöttgyűlésre egyebekben a küldöttgyűlésre vonatkozó szabályokat kell
értelemszerűen alkalmazni. A nyilvános határozathozatal során a Küldöttek az elektronikus
hírközlő eszköz igénybevételével a megadott és minden jelen lévő küldött által látott és
hozzáférhető platform által biztosított (chat) felületen szavazatukat írásban, minden határozati
javaslatot követően a levezető elnök felszólítására adják le. A felületen írt válasz kizárólag
„igen”, „nem” vagy „tartózkodom” lehet.
A tagok az elektronikus hírközlő eszköz útján tartott online küldöttgyűlést élő közvetítés útján
figyelemmel kísérhetik, ennek módját és internetes elérhetőségét a meghívóban jelölni kell. A
felvételt a küldöttgyűlést követően törölni kell.
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A küldöttgyűlést a levezető elnök vezeti. A küldöttgyűlésen jelen lévő Küldöttek sorából a
küldöttgyűlés szavazatszámlálókat választ.
A küldöttgyűlés határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Az alapszabály és az ipartestület céljának módosításához a küldöttgyűlés egyszerű
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A határozathozatal időpontjában nyilvántartott valamennyi Küldött háromnegyedének
egybehangzó szavazata szükséges az ipartestület megszűnését, vagy más társadalmi
szervezettel való egyesülését, más társadalmi szervezetbe való beolvadását, illetve szétválását
kimondó határozat tárgyában.
A küldöttgyűlésen minden Küldöttet egy szavazat illet meg. Szavazategyenlőség esetén a
beterjesztést újra kell tárgyalni, vagy titkos szavazást kell elrendelni.
A Küldöttek javaslatára a küldöttgyűlés bármely kérdésben titkos szavazást rendelhet el. A
titkos szavazás elrendeléséről szóló határozathozatalhoz egyszerű szótöbbség szükséges.
Titkos szavazásra nem kerülhet sor az online küldöttgyűlés keretein belül és nem kerülhet sor
ülés tartása nélküli határozathozatal útján sem.
Amennyiben az online küldöttgyűlés határozatképtelen, az emiatt megismételt online
küldöttgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül
határozatképes, a megismételt online küldöttgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontot követő
legalább fél órával későbbi időpontra is összehívható. Amennyiben ülés tartása nélküli
határozathozatal eredménytelen, úgy legfeljebb 60 napon belüli határnappal küldöttgyűlést kell
összehívni.
A küldöttgyűlés határozatát ülés tartása nélkül is meghozhatja. Az ilyen határozathozatalt az
elnökség az ügyintéző szervezet útján, egy külön erre a célra létrehozott e-mail címről a
határozat tervezetének a Küldöttek részére, a Küldöttek által írásban bejelentett e-mail címre
történő megküldésével kezdeményezi. A határozati javaslatokat el kell látni „igen”, „nem”,
vagy „tartózkodom” válaszlehetőséget magába foglaló rubrikákkal. Az írásbeli szavazatokat
cégszerű aláírással kell ellátni, és a bejelentett e-mail címről kell elektronikus formában
visszaküldeni.
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A Küldöttek számára a tervezet kézhezvételétől számított 15 napos határidő áll rendelkezésre
arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyintéző szervezet részére.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó
rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor
eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnökség részére, amennyi szavazati
jogot képviselő Küldött jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
Ha bármely Küldött az ülés megtartását kívánja, a küldöttgyűlés ülését össze kell hívni.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három munkanapon belül – ha
valamennyi Küldött szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három munkanapon belül – az elnökség megállapítja a
szavazás eredményét, és azt további három munkanapon belül közli a Küldöttekkel. A
határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban
beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
8.1.4. A küldöttgyűlési jegyzőkönyv:
A küldöttgyűlésről felvételt és jegyzőkönyv-kivonatot kell készíteni. A jegyzőkönyvet a
mindenkori elnök, a jegyzőkönyvvezető és két Küldött írja alá. A küldöttgyűlés határozatait az
ipartestület hivatalos lapjában és a székhelyen elhelyezett hirdetőtáblán kell közzétenni.
A jegyzőkönyv-kivonatban fel kell tüntetni:
-

az ipartestület nevét és székhelyét

- a küldöttgyűlés helyét és idejét;
- a megjelent küldöttek nevét, igény esetén a megjelent ipartestületi tagok nevét is;
- a meghívottként résztvevő alkalmazottak és más személyek nevét;
- az előzetesen meghirdetett napirendet;
- a napirendre később felvett kérdéseket;
- az egyes napirendi kérdéseket illetően a határozatképességre vonatkozó
ténymegállapításokat;
- a

megválasztott

levezető

elnök,

szavazatszámlálók,

jegyzőkönyv-hitelesítő

küldöttek nevét;
- az egyes napirendi kérdések tárgyában elhangzott lényeges kijelentéseket és
megállapításokat kivonat formájában a nyilatkozó személyek megjelölésével;
- a meghozott határozatokat és a szavazati arányokat;
- a jegyzőkönyvvezető nevét.
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A küldöttgyűlésen megnyilvánuló, de egyébként kisebbségben maradt véleményt, javaslatot
vagy indítványt minden esetben rögzíteni kell a küldöttgyűlés jegyzőkönyvében az azt
képviselő küldött nevének feltüntetésével.
A jegyzőkönyvhöz csatolni kell minden okirat és dokumentum egy-egy példányát (eredetiben
vagy másolatban), amelyet az egyes megtárgyalt napirendi kérdések tárgyában a küldöttgyűlés
elé beterjesztettek.
Az ipartestület a küldöttgyűlés által elfogadott beszámolóját a jogszabályban meghatározott
módon és tartalommal közzéteszi.

8.2. Az elnökség
Az elnökség az ipartestület legfőbb ügyvezető testülete, amely a maga által elfogadott és a
küldöttgyűlés által jóváhagyott ügyrend alapján tevékenykedik.
8.2.1. Az elnökségi tagság
Az elnökség küldöttgyűlés által választott tagjai: az elnök, a két alelnök, és négy elnökségi tag
(7 fő). Az aktuális elnökség névsora, a küldöttgyűlési határozatban foglaltak alapján,
mindenkoron az alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képezi.
Az elnökség munkájában tanácskozási és szavazati joggal részt vesz a tiszteletbeli elnök és az
ügyvezető főtitkár.
Az elnökségi tagság másra át nem ruházható.
Az elnök, az alelnökök és az elnökség megválasztott tagjai tiszteletdíjazásra jogosultak.
Az éves tiszteletdíj mértéke:
a) az elnök esetében a mindenkori minimálbér ötszöröse;
b) az alelnökök esetében a mindenkori minimálbér négyszerese;
c) az elnökség megválasztott tagja esetében a mindenkori minimálbér háromszorosa.
8.2.2. Az elnökségi ülés
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Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább havonta tartja. Az üléseket az elnök hívja
össze.
Az elnökségi tag a szavazati jogát személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök
igénybevételével (okostelefon vagy számítógép, internetes kapcsolat útján) is gyakorolhatja
abban az esetben, ha az elnökségi ülés összehívására és megtartására ebben a formában kerül
sor. Az elektronikus hírközlő eszköz útján bonyolított elnökségi ülés (online elnökségi ülés)
online platformjának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az elnökség tagjai közötti kölcsönös és
korlátozásmentes kommunikáció biztosított legyen.
Az online elnökségi ülés meghívójában az elnökségi tag csatlakozásának pontos internetes
címét (link-jét) írásban meg kell jelölni. Az online elnökségi ülésen a résztvevő elnökségi tag
személyek azonosítása az egyidejűleg és folyamatosan közvetített kép alapján történik. Az
elnökségi tag ezt követően gyakorolhatja szavazati jogosultságát.
Az online elnökségi ülésre egyebekben az elnökségi ülésre vonatkozó szabályokat kell
értelemszerűen alkalmazni. A határozathozatal során az elnökség tagjai szavazataikat az
elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével a megadott platform által biztosított (chat)
felületen írásban, minden határozati javaslatot követően az elnök felszólítására adják le. A
felületen írt válasz kizárólag „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” lehet.
Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha ezt az elnökségi tagok 1/3-a a cél megjelölésével
írásban kéri.
Az elnökség munkájában szavazati joggal vesz részt az általa kinevezett ügyvezető főtitkár.
Az elnökségi (online elnökségi) ülésre a felügyelőbizottság elnökét tanácskozási joggal
kötelező meghívni.
Két elnökségi ülés között az elnökség nevében az elnök, akadályoztatása esetében az elnök
által meghatározott jogkörben eseti jelleggel az alelnökök járnak el, és képviselik az
ipartestületet.
Az elnökség határozatképes, ha tagjainak legalább eggyel több mint a fele jelen van. A
határozatképességet minden határozathozatal előtt ellenőrizni kell, és csak annak fennállása
esetén rendelhető el a szavazás.
Az elnökség döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza.
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Az összes elnökségi tag (elnök, 2 alelnök, 4 választott tag, tiszteletbeli elnök és ügyvezető
főtitkár, összesen 9 fő) háromnegyedének egybehangzó szavazata szükséges:
- tag kizárására szóló, választott tisztségviselő visszahívására szóló javaslattételhez,
- fegyelmi eljárás lefolytatása tárgyában,
- az ipartestület szervezeti rendjét érintő keresetek indítása tárgyában,
- az ügyvezető főtitkár kinevezéséhez és felmentéséhez.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Titkos szavazást kell elrendelni, ha a
tisztségviselők egyharmada azt kéri. Titkos szavazásra nem kerülhet sor online elnökségi ülés
során.
8.2.3. Az elnökség hatásköre
Az elnökség
a) két küldöttgyűlés között a soron következő küldöttgyűlés időpontjáig a tag tagsági
jogainak gyakorlását felfüggesztheti, javaslatot tehet a tag kizárására, amennyiben
az az ipartestületi tagságra méltatlan magatartást tanúsít, a szolgáltatásokkal
visszaél,
b) két küldöttgyűlés között a soron következő küldöttgyűlés időpontjáig bármely
tisztségviselőt felfüggesztheti, amennyiben a visszahívás feltételei fennállnak,
c) két küldöttgyűlés között beszámolási kötelezettséggel intézi az ipartestület ügyeit,
kivéve a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt kérdéseket,
d) döntésre készíti elő a küldöttgyűlés határozatainak tervezetét, gondoskodik azok
végrehajtásáról,
e) ellátja a 12. pontban a hatáskörébe utalt, gazdálkodással összefüggő feladatokat,
f) az ipartestület céljával és feladatával összefüggő tevékenység gyakorlásával és
egyéb kérdésekkel kapcsolatos álláspontot alakít ki, és azt képviseli a kormányzat
felé,
g) elfogadja ügyrendjét,
h) gondoskodik az éves munkarendjének kialakításáról és a kitűzött feladatok
végrehajtásáról,
i) a küldöttgyűlés által létrehozott ügyintéző szervezetet az ügyvezető főtitkáron
keresztül irányítja, felügyeli munkáját, elfogadja szervezeti és működési
szabályzatát,
j) felügyeli az ipartestület minőségbiztosítási rendszerben való működésének
feltételrendszerének meglétét,
k) az ügyvezető főtitkár mellett működő szakértő testület munkáját ellenőrzi, felügyeli,
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l) felügyeletet gyakorol a gazdasági társaságokban működő tulajdonosi jogokat
gyakorló képviselő e tekintetben végzett munkája felett,
m) kapcsolatot tart más hazai és külföldi vállalkozási, érdekképviseleti szervekkel,
n) fokozottan figyelemmel kíséri az ipartestületnek és szervezeteinek az európai
integrációs folyamatban való részvételének fejlődését, a meglévő feltételek
folyamatos fejlesztését,
o) állandó és alkalmi munkabizottságot hozhat létre,
p) az elnökség tevékenységének végzése során az ipartestületet érintő kérdésekben
határozatokat hoz, irányelveket és ajánlásokat fogad el és ad ki,
q) két küldöttgyűlés között dönt a székhelyen kívüli fiókirodák létesítéséről, működési
feltételeiről és megszűnéséről,
r) dönt a tag kizárásának küldöttgyűlés elé történő előterjesztéséről, és a tag jogai
gyakorlásának időbeni és tárgyköri felfüggesztéséről,
s) az ipartestület tagságáról – a területi szervek által vezetett nyilvántartás alapján –
országos összesítőt vezet,
t) dönt az ügyvezető főtitkár kinevezéséről, munkaviszonyának megszüntetéséről és
javadalmazásáról,
u) dönt a választott tisztségviselők visszahívásának küldöttgyűlés elé történő
előterjesztéséről,
v) tisztségviselő felmentési kérelmét a küldöttgyűlés elé terjeszti,
w) elbírálja az ügyvezető főtitkár döntései elleni panaszokat,
x) dönt a tiszteletbeli tagi cím adományozásáról,
y) dönt az olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet az ipartestület saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt, kivéve az ipartestület céljaival összhangban az ipartestületi
szolgáltatások körében nyújtott, a mindennapi szolgáltatási rendbe tartozó
szerződések megkötése, az ilyen szerződések megkötésére az ügyvezető főtitkár
önállóan is jogosult,
z) dönt a küldöttgyűlés által alapított kitüntetés, díj adományozása részletes
szabályainak megállapításáról, kitüntetés, díj adományozásáról.
8.2.4. Az elnökség tisztségviselői
Az elnök
Az elnök
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a)

vezeti és összehívja a küldöttgyűlés és az elnökség üléseit, valamint összehívja és
vezeti a küldöttválasztó gyűléseket,

b)

aláírási címpéldányának megfelelően önállóan és korlátlanul képviseli az ipartestületet
harmadik személyekkel szemben, illetve bíróságok és más hatóságok előtt. E jogkörét
eseti jelleggel és az ügyek meghatározott csoportjára nézve írásban az elnökség tagjaira
átruházhatja,

c)

a kinevezésen és felmentésen kívül gyakorolja a munkáltatói jogokat az ügyvezető
főtitkár felett,

d)

képviseli az ipartestületet, és gyakorolja a tulajdonosi jogosítványokat az ipartestület
által alapított, vagy annak tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságban az
elnökségnek történő beszámolás kötelezettségével,

e) elnöki fogadónapot tart,
f)

felügyeli a tagok részéről érkező észrevételek, javaslatok érvényesülését,

g)

közreműködik a regionális tagi találkozók, küldöttválasztó gyűlések megszervezésének
biztosításában,

h)

határozatok, közlemények, információk közzétételét felügyeli.

Az elnök a küldöttválasztó gyűlés vezetési jogosítványát eseti jelleggel az elnökség más
tagjaira is átruházhatja.
Az elnök jogosult
a) véleményt nyilvánítani és állást foglalni az ipartestület munkáját érintő bármely
kérdésben,
b) részt venni a regionális tagi találkozó rendezvényein,
c) költségeinek megtérítésére és az alapszabály 8.2.1 pontjában foglalt mértékű
tiszteletdíj felvételére.
Az alelnökök és az elnökség tagjai
Az alelnökök és az elnökség tagjai az ipartestület elnökének felkérése alapján az ügyek egyedi
csoportjára nézve, eseti jelleggel, a felkérésben megszabott hatáskörrel képviselik a
szervezetet.
Az alelnökök – akadályoztatása esetén – helyettesítik az elnököt az elnöki fogadóórán,
valamint a küldöttválasztó gyűléseken.
Az alelnökök és az elnökség tagjai jogosultak
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a) szervezeti életre vonatkozó észrevételt és bejelentést tenni,
b)

véleményt

nyilvánítani,

javaslattal,

beadvánnyal

élni

az

ipartestület

elnökségénél, egyéb testületeinél,
c) részt venni a regionális tagi találkozó rendezvényein,
d) költségeik megtérítésére és az alapszabály 8.2.1 pontjában foglalt mértékű
tiszteletdíj felvételére.
A tiszteletbeli elnök
Az ipartestület elnökének felkérése alapján az ügyek egyedi csoportjára nézve reprezentatív
jelleggel képviseli a szervezetet, ez a jogköre azonban az ügyleti képviseletre nem terjedhet ki.

8.4. A felügyelőbizottság
A felügyelőbizottság a küldöttgyűlés által a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok szerint
választott 3 tagból áll. Az aktuális felügyelőbizottság névsora, a küldöttgyűlési határozatban
foglaltak alapján, mindenkoron az alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képezi.
A felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjazásra jogosultak.
Az éves tiszteletdíj mértéke:
a) a felügyelőbizottság elnöke esetében a mindenkori minimálbér ötszöröse;
c) a felügyelőbizottság tagja esetében a mindenkori minimálbér háromszorosa.
A felügyelőbizottság a munkáját külön – a saját maga által elkészített és a küldöttgyűlésnek
bemutatott – ügyrend alapján végzi.
A felügyelőbizottság fő feladata, hogy az ipartestület tevékenysége megfeleljen az
alapszabályban, a küldöttgyűlési és elnökségi határozatban foglaltaknak, valamint összhangban
álljon a mindenkor hatályos jogszabályokkal. Ennek érdekében
-

ellenőrzi és felügyeli az ipartestület tevékenységét,

-

ellenőrzi és felügyeli az ipartestület éves gazdálkodási és működési tervében
megfogalmazott célok megvalósulását,

-

ellenőrzi a tagság érdekeinek érvényesülését,

-

ellenőrzi az ipartestület pénzügyi gazdálkodását,

-

ellenőrzi és felügyeli az ipartestület küldöttgyűlési határozatainak végrehajtását,

-

ellenőrzi és felügyeli az ipartestület elnökségi határozatainak végrehajtását,
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-

megalkotja az éves vizsgálati programját és erről tájékoztatja az elnökséget,

-

jelentést készít és terjeszt elő a küldöttgyűlés részére az ipartestület éves
beszámolójában foglaltakról,

-

tájékoztatja és javaslatot terjeszt elő az elnökség részére az általa tapasztalt és
megállapított szabálytalanságok megszüntetése érdekében,

-

tag jogai gyakorlásának felfüggesztéséről szóló küldöttgyűlési vagy elnökségi
határozati javaslatot terjeszt elő, ha az ipartestület érdekeit súlyosan érintő
alapszabály sértést észlel,

-

választott tisztségviselői jogok gyakorlásának felfüggesztésére javaslatot terjeszt
elő a küldöttgyűlés, illetve két küldöttgyűlés időszaka közötti időszakban az
elnökség

számára

amennyiben

az

ipartestület

érdekeit

súlyosan

érintő

alapszabálysértést tapasztal,
-

az ipartestület elnökségének tájékoztatását követően az ipartestület jogi, pénzügyi,
szervezeti működésének ellehetetlenülése esetén értesíti az ipartestület felett
törvényességi felügyeletet gyakorló szervezetet,

-

éves vizsgálati programot készít, amelyhez a szükséges pénzügyi fedezetet tartalmazó
költségvetést a küldöttgyűlés hagyja jóvá,

-

az éves vizsgálati programban meghatározott feladatainak végrehajtása érdekében
szükség szerint szervezeti és külső szakértőket kérhet fel az éves vizsgálati
programhoz szükséges pénzügyi fedezetet tartalmazó költségvetés keretei között,

-

az ipartestület ügyintéző szervezeténél vizsgálatot folytathat az ügyvezető főtitkár
legalább 15 nappal előbb történő értesítése mellett,

-

a felügyelőbizottság részére beérkező bejelentéseket, panaszokat megvizsgálja,
illetve illetékességének hiánya esetén továbbítja az ipartestület elnöksége részére,

-

célvizsgálatok megtartását kezdeményezheti, és ezeket az érintettek előzetes
értesítése mellett lefolytatja,

-

vizsgálatairól jelentést készít és javaslatot terjeszt elő a szükséges és igényelt
intézkedések meghozatala érdekében,

-

figyelemmel kíséri az ipartestületnél működő minőségbiztosítási rendszert.

A felügyelőbizottság elnöke – akadályoztatása esetén az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag –
tanácskozási joggal vesz részt az elnökség (online elnökség) ülésein.
A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, illetve a szervezet munkavállalóitól
felvilágosítást, tájékoztatást kérhet, az ipartestület könyveibe és irataiba a helyszínen
betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
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A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult
vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelőbizottság indítványára, annak megtételétől
számított harminc napon belül, össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
vezető szerv összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
Az általa kijelölt és meghatározott egyedi kérdésekre vonatkozóan beszámoltatja a belső
ellenőrt.
A felügyelőbizottság a megállapított szabálytalanságoknál az elnökséget tájékoztatja, az
ipartestület érdekeit súlyosan érintő alapszabálysértés esetén a tag jogainak gyakorlását,
felfüggesztését kezdeményezi.
A felügyelőbizottság évente egy alkalommal beszámol a küldöttgyűlés részére az éves
vizsgálati programjában foglaltak szerint elvégzett munkájáról.
8.5. Az ügyvezető főtitkár és az ügyintéző szervezet
Az ügyvezető főtitkár az ipartestület ügyintéző szervezetének vezetője (aki a főtitkári cím
használatára jogosult), az ipartestülettel főállású munkaviszonyban álló személy. Munkáját az
elnök irányítja.
8.5.1. Az ügyvezető főtitkár feladat- és hatásköre:
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Az ügyvezető főtitkár
a) aláírási címpéldányának megfelelően önállóan és korlátlanul képviseli az ipartestületet
harmadik személyekkel szemben, illetve bíróságok és más hatóságok előtt. E jogkörét
eseti jelleggel és az ügyek meghatározott csoportjára nézve írásban az elnökség tagjaira
átruházhatja;
b) jogosult meghozni mindazon, az ipartestület munkáinak, feladatainak ellátásához
szükséges döntést, amely nem tartozik a küldöttgyűlés vagy az elnökség
kizárólagos hatáskörébe, azzal, hogy ezek végrehajtásáról az elnökségnek utólagos
beszámolási kötelezettséggel tartozik;
c) gyakorolja a munkáltatói jogokat az ügyintéző szervezet alkalmazottai tekintetében;
d)

biztosítja

az

ipartestület

működését,

végrehajtja

az

elnökség

határozatait,

tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja az elnökséget, elnökségi felhatalmazás
alapján szervezi a küldöttválasztó gyűléseket és közreműködik azok lebonyolításában;
e) ellátja a 12. pontban a hatáskörébe utalt, az ipartestület gazdálkodásával összefüggő
feladatokat;
f) szavazati joggal rendelkezik az elnökség ülésein;
g) fogadónapot tart.
Az ügyvezető főtitkár szakértői testületet bízhat meg eseti vagy állandó jelleggel, kiemelt
feladatok ellátására. Irányítja ezen testület munkáját, mely üléseit szükség szerint, de legalább
havonta egy alkalommal tartja. Üléseit az ügyvezető főtitkár hívja össze. A testület munkájáról
az elnökség részére – legalább évente 2 alkalommal – köteles beszámolni.
8.5.2. Az ügyintéző szervezet
Az ipartestület, illetve a küldöttgyűlés és az elnökség működésének biztosítására, elősegítésére,
az adminisztratív feladatokról való gondoskodás érdekében az ipartestületen belül ügyintéző
szervezet működik.
Az ügyintéző szervezet a mindenkor hatályos jogszabályok, az alapszabály, a testületi
határozatok, illetve belső szabályzatok és utasítások keretei között végzi tevékenységét.
Az ipartestület ügyintéző szervezete önálló feladatkörrel és a feladatok elvégzéséhez szükséges
hatáskörrel rendelkező szervezeti egységek összessége.
Az ipartestület ügyintéző szervezetének létszámát és szerkezetét, valamint az ügyvezető főtitkár
részletes feladat- és hatáskörét az ügyintéző szervezet szervezeti és működési szabályzata
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állapítja meg. Ennek során figyelembe kell venni a hatékony és gazdaságos működést. Az
ügyintéző szervezet szervezeti és működési szabályzatára az ügyvezető főtitkár tesz javaslatot
az elnökség számára elfogadás céljából. Az elnökség az elfogadott szervezeti és működési
szabályzatról a soron következő küldöttgyűlésen köteles tájékoztatást adni.
Az ipartestület ügyintéző szervezetének feladata:
a) részt vesz a küldöttgyűlések és az elnökségi ülések és határozatok előkészítésében,
különböző

előterjesztések

kidolgozásában

és

ezek

végrehajtásának

megszervezésében,
b) ellátja a működéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat,
c) biztosítja, hogy az ügyvezető főtitkár segítségével az elnökség megfelelően
elláthassa feladatait,
d) a küldöttgyűlés és az elnökség által meghatározott külön feladatok ellátása.
A szervezeti egységek feladataik ellátása során kötelesek egymással együttműködni és egymást
szakmailag kölcsönösen segíteni, ennek keretében:
a) a hatáskörükbe tartozó kérdésekben egymás megkeresésére szakmai véleményt
adnak,
b)

kölcsönösen

tájékoztatják

egymást

mindazokról

az

adatokról,

szakmai

fejleményekről, amelyek a másik szervezetre háruló feladatok ellátásához
szükségesek,
Az ipartestület ügyintéző szervezetében dolgozók munkaviszony keretében látják el
feladatukat.

9. KÖNYVVIZSGÁLÓ
Az ipartestület számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát, a számvitelre és a
pénzkezelésre vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások betartását könyvvizsgáló ellenőrzi.
A könyvvizsgáló auditálja az ipartestület éves beszámolóját. A könyvvizsgálót határozott
időre, kettő évre, az elnökség választja ki, a vele kötendő megbízási szerződés megkötésére az
elnök és az ügyvezető főtitkár együttesen jogosult.
A könyvvizsgáló jelentést tesz az elnökség részére az éves beszámolóról. A küldöttgyűlésnek
évente egy alkalommal beszámol tevékenységéről.
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10. A TISZTSÉGVISELŐK ÉS TESTÜLETI TAGOK MEGVÁLASZTÁSA, A TISZTSÉG MEGSZŰNÉSE, A
TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGE

10.1. A tisztségviselők választása
Az ipartestület tisztségviselőjének, illetve testületi tagjának az választható meg, aki szakmai és
közéleti tevékenysége, emberi magatartása alapján alkalmas a testületi tagsággal, illetve
tisztséggel járó feladatok elvégzésére. Az ipartestület tisztségviselőit az ipartestület tagjai közül
kell megválasztani. Az ipartestület tisztségviselői nem válaszhatóak online küldöttgyűlésen,
illetve ülés tartása nélküli határozathozatal útján.
A választások tisztaságát a jelölő- és mandátumvizsgáló bizottság biztosítja.
Az ipartestület tisztségviselőinek és testületi tagjainak mandátuma 4 évre szól.
Az ipartestületi választás részletes szabályait a küldöttgyűlés által elfogadott választási
szabályzat állapítja meg.
Nem választható tisztségviselővé az,
a) akivel szemben büntetőeljárás van folyamatban, vagy akit bűncselekmény
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
b) akit valamely, az ipartestülethez kötődő foglalkozástól jogerős bírói ítélettel
eltiltottak, az ítélet hatálya alatt,
c) akit az ipartestület tisztségéből visszahívott, a visszahívásról szóló határozat
meghozatalát követő két éven belül,
d) akivel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn,
e) akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig.
Összeférhetetlenségi ok áll fenn azzal szemben, aki
a) az ipartestülettel megegyező, vagy ahhoz hasonló céllal működő vagy tevékenységű
társadalmi szervezetben tisztséget vállalt, kivéve, ha a küldöttgyűlés ehhez
előzetesen hozzájárult,
b) megválasztásával közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bek 1) pont] aláfölérendeltségi viszonyba kerülne.
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A tisztségviselő közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bek. b) pont] a felügyelőbizottság
tagjává nem választható meg, illetve a felügyelőbizottsági tag közeli hozzátartozója sem
választható tisztségviselővé.
A megválasztott tisztségviselő az ipartestülettel megegyező, vagy ahhoz hasonló céllal működő
vagy tevékenységű társadalmi szervezetben tisztséget csak akkor vállalhat, ha ezt a
küldöttgyűlésnek (két küldöttgyűlés között az elnökségnek) előzetesen bejelenti, és a
küldöttgyűlés (két küldöttgyűlés között az elnökség) ehhez előzetesen hozzájárul.
Az összeférhetetlenségi szabályok megszegéséből az ipartestületet ért károkért a szabálysértő
tisztségviselő kártérítési felelősséggel tartozik.
10.2. A tisztség megszűnése
A tisztség az időtartam lejártával, elhalálozással, lemondással, felmentéssel, visszahívással,
illetve az összeférhetetlenség kimondásával szűnik meg.
A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha az ipartestület működőképessége
ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik
hatályossá, kivéve, ha a küldöttgyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt
megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan
döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
Felmenteni azt kell, aki feladatát ellátni nem tudja.
Tisztségviselő halála, lemondása, felmentése, visszahívása miatt és összeférhetetlenség
kimondásával megszűnő tisztség esetén az ok bekövetkeztétől számított fél éven belül tartandó
időközi választó küldöttgyűlés titkos szavazás útján a küldöttek sorából új tisztségviselőt
választ. A választható küldöttek névsorát a jelölő- és mandátumvizsgáló bizottság hagyja jóvá
és a választó küldöttgyűlésen teszi közzé.
A tisztségviselőre jelölést a küldöttgyűlésen jelen lévő Küldött adhat le. A tisztségviselőre az
elnökség is javaslatot tehet.
A megválasztott tisztségviselő mandátuma a megszűnő tisztség tisztségviselői mandátumának
időtartamából még hátralevő időtartamra szól.
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A megválasztott tisztségviselő a tisztség elfogadásáról és a vele szemben esetlegesen az
alapszabály 10.1. pontjában rögzített, megválasztását akadályozó, vagy összeférhetetlenségi
tényekről a megválasztását követően utólag írásban nyilatkozni köteles.
A választási szabályzat jelölésekre vonatkozó szabályait nem, kizárólag a választások
rendjének a küldöttgyűlés szavazásra vonatkozó szabályait a következő eltérésekkel kell
alkalmazni:

-

a hivatalos szavazólap színe egységes fehér (ha eltérő funkciókra kell szavazni, akkor a
további színek funkciónkként: zöld, lila);

-

a hivatalos, a betöltendő funkciót tartalmazó szavazólapra a jelenlévő Küldöttek vezetik rá
az általuk megválasztani kívánt jelölt nevét. Legfeljebb annyi jelölt neve írható fel a
szavazólapra, ahány tisztségviselőt választani kell, több jelölt nevének felírása esetén az
egyébként felvezethető jelöltszámot meghaladó sorrendben következő jelöltre leadott
szavazat érvénytelen.

A választások tisztaságát a jelölő- és mandátumvizsgáló bizottság biztosítja, a szavazatok
megszámlálását és összesítését a szavazatszámláló bizottság végzi.
Az alapszabálynak a választás kiírására vonatkozó szabályai ebben az esetben nem
alkalmazhatóak. Az időközi választó küldöttgyűlést az elnökség írja ki, illetve a választás
utólag, egy egyébként meghirdetett küldöttgyűlés napirendjére is kitűzhető.
Az elnöki és a felügyelőbizottsági elnöki tisztség megszűnése esetén a teljes elnökség vagy
felügyelőbizottság tisztségviselőjének mandátuma megszűnik, ebben az esetben a megszűnő
elnökség köteles kiírni a választásokat, a választási eljárás tekintetében egyebekben az
általános szabályok szerint kell eljárni.
A tisztségviselői megbízás visszahívással akkor szüntethető meg, ha a tag választott tisztség
betöltésére érdemtelenné válik.
Az összeférhetetlenséget a jelöléskor, illetve, ha ez ebben az időpontban nem volt ismert, az ok
bekövetkeztekor be kell jelenteni, és a bejelentéstől számított harminc napon belül meg kell
szüntetni. E határidő eredménytelen elteltével a tisztség az alapszabály erejénél fogva a
harmincegyedik napon megszűnik. Ennek megállapítása választás idején a jelölő- és

25

A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE NiT Hun gary ALAPSZABÁLYA

mandátumvizsgáló bizottság, két választás között a felügyelőbizottság, a felügyelőbizottság
érintettsége esetén pedig az elnökség hatáskörébe tartozik.
10.3. A tisztségviselők felelőssége
A választott tisztségviselők az ipartestület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől
elvárható fokozott gondossággal, az ipartestület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek
ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a küldöttgyűlés által hozott határozatok, illetve
tisztségviselői kötelezettségeik megszegésével az ipartestületnek okozott károkért a polgári jog
szabályai szerint felelnek az ipartestülettel szemben.
Amennyiben a választott tisztségviselők feladataik ellátása során vállalt kötelezettségeiket
súlyosan és ismételten megszegik, és ezzel az ipartestület érdekeit sértik, az ipartestület
bármely tagja jogosult ezt a küldöttgyűlés részére írásban jelezni. Az ilyen bejelentést a
felügyelőbizottság, annak érintettsége esetén az elnökség vizsgálja ki, és a bejelentés
megalapozottsága esetén javaslatot tesz a küldöttgyűlés részére a választott tisztségviselő
felmentésére vagy visszahívására. A vizsgálat idejére a tevékenység gyakorlása felfüggeszthető.
Súlyos kötelezettségszegésnek minősül különösen:
-

a testületi üléseken történő évente 4 alkalomnál több igazolatlan hiányzás,

-

az ipartestület érdekeit súlyosan sértő, huzamosabb ideig fennálló magatartás tanúsítása,

-

az ipartestület részére és annak jó hírnevét befolyásoló jelentős mértékű anyagi és erkölcsi kár
okozása.
10.4. Küldöttek választása és felelőssége
A küldöttgyűlés küldöttjévé az a teljes jogú tag választható meg, aki szakmai és közéleti
tevékenysége, emberi magatartása alapján alkalmas a küldöttséggel járó feladatok elvégzésére,
illetve a feladat ellátását elvállalja.
A választások tisztaságát a jelölő- és mandátumvizsgáló bizottság biztosítja.
A küldöttek választásának részletes szabályait a küldöttgyűlés által elfogadott választási
szabályzat állapítja meg.
A megválasztott küldött mandátuma a küldöttválasztó gyűlés évét követő év első napján
kezdődik, és 4 (négy) évre szól. A megválasztott pótküldött mandátuma attól a naptól
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kezdődik, amely napon azon küldött mandátuma megszűnik, amely küldött mandátumát
átveszi. A megválasztott pótküldött mandátumának lejárta megegyezik azon küldött
mandátumának lejártával, amely küldött mandátumát átveszi.
A küldöttválasztás szabályainak alkalmazása szempontjából az ipartestület tagját a székhelye
szerinti, külön törvényben meghatározott országos régióhoz tartozónak kell tekinteni. Minden
tag a székhelye szerinti régió általa megválasztott egy fiókirodájában jogosult küldött és
pótküldött jelölésére és választására. Az ipartestület tagja ilyen irányú kérelmével másik
régióban lévő fiókirodához átléphet az első küldöttválasztó gyűlés összehívását megelőzően.
A küldöttválasztó gyűléseket régiónként, a régióhoz tartozó, az elnökség által meghatározott
régiós fiókirodánál kell megtartani. Az egy régióhoz tartozó tagok a régióhoz tartozó minden
megkezdett 50 (ötven) tagonként 1 (egy), de legalább 3 (három) és legfeljebb 20 (húsz)
küldöttet, továbbá régiónként 3 (három) pótküldöttet választanak a küldöttgyűlésbe. A
választások módja nyílt. Az a jelölt tekinthető megválasztott küldöttnek, illetve pótküldöttnek,
aki a küldöttválasztó gyűlésen jelen lévő tagok többségének a szavazatát megkapta és a
küldöttséggel járó feladatok elvégzését vállalja.
A küldöttválasztó gyűléseket az elnök hívja össze. A küldöttválasztó gyűlésekre szóló
meghívót a gyűlést megelőzően legalább 30 (harminc) nappal előbb kell a székhely szerint az
adott fiókirodához tartozó tagok részére megküldeni. A küldöttválasztó gyűlés összehívása
akkor szabályszerű, ha a meghívót valamennyi fiókirodához tartozó tag a küldöttválasztó
gyűlés napja előtt legalább 30 (harminc) nappal kézhez vette. Kézhez vettnek kell tekinteni a
meghívót, ha az ipartestület szakmai havilapjában közzétételre került, és azt a tagok a fent írt
időben megismerhették.
A küldöttválasztó gyűlésen bármely adott fiókirodához tartozó tagot – két tanú előtt aláírt
magánokiratba foglalt, érvényes meghatalmazással – másik ugyanazon fiókirodához tartozó tag
képviselheti. Egy tagnak csak egy meghatalmazottja lehet, és meghatalmazással egy tag csak
egy tagot képviselhet. (A jogi személy, szervezet tag nevében eljáró természetes személy e
szabály alkalmazása szempontjából nem minősül meghatalmazottnak.)
A tag képviseletét nem láthatja el az elnök, az ügyvezető főtitkár, az elnökség, illetve a
felügyelőbizottság elnöke és tagjai.
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A küldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha azon részt vesz az adott fiókirodához tartozó
tagok legalább eggyel több mint fele. Határozatképtelenség esetén az emiatt megismételt
küldöttválasztó gyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
Nem választható küldötté az,
a) akivel szemben büntetőeljárás van folyamatban, vagy akit bűncselekmény
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
b) akit valamely, az ipartestülethez kötődő foglalkozástól jogerős bírói ítélettel
eltiltottak, az ítélet hatálya alatt,
c) akit az ipartestület bármilyen ipartestületi tisztségéből visszahívott, a visszahívásról
szóló határozat meghozatalát követő két éven belül,
d) aki az ipartestülettel megegyező, vagy ahhoz hasonló céllal működő vagy
tevékenységű társadalmi szervezetben tisztséget vállal.
A megválasztott küldöttek a feladatukat legjobb lelkiismeretük szerint, az ilyen feladatot ellátó
személyektől elvárható fokozott gondossággal, az ipartestület és az őket megválasztó tagok
érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.
A küldött mandátuma megszűnik, amennyiben a küldött ipartestületi tagsága megszűnik, a
tagság megszűnésének időpontjában, illetve az őt megválasztó tagok a visszahívásáról
döntenek, a döntés időpontjában. A küldött mandátumának megszűnése esetén a küldött
helyébe a soron következő pótküldött lép.
Amennyiben a választott küldött feladatai ellátása során vállalt kötelezettségeit súlyosan és
ismételten megszegi, és ezzel az ipartestület és az őket megválasztó tagok érdekeit sérti, az
adott küldöttet megválasztó régióhoz tartozó bármely tag az adott régióhoz tartozó tagok 1/3ának aláírását is tartalmazó okiratban jogosult ezt az elnökség részére írásban jelezni.
Ebben az esetben az elnök köteles az időközi küldöttválasztó gyűlést összehívni. A
Küldöttet megválasztó, adott régióhoz tartozó adott időpontban nyilvántartott ipartestületi
tagok többségének döntése alapján a küldött visszahívható, és egyidejűleg helyére és
mandátumának időtartamára a már megválasztott soron következő pótküldött lép. Erről a
tagokat tájékoztatni kell.
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11. ADATKEZELÉS ÉS TITOKVÉDELEM
Az ipartestület tisztségviselői és tagjai az ipartestület működése során tudomásukra jutott
személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően kötelesek kezelni.
Az ipartestület tagjainak személyes adatairól kizárólag bírósági, illetve hatósági megkeresésre
lehet tájékoztatást adni.
Az ipartestület tisztségviselői és azon tagjai, akik feladatvégzésük során titok birtokába jutnak,
kötelesek az ipartestület működése során tudomásukra jutott bármely információt, adatot,
illetve dokumentumot üzleti titokként kezelni azt harmadik személyek tudomására nem
hozhatják.

E titoktartási

kötelezettség

kiterjed

az

ipartestülettel

munkavállalói

és

munkavégzésre irányuló egyéb viszonyban álló magánszemélyekre is.
Az ipartestület tagjai és tisztségviselői kötelesek arra, hogy védjék és őrizzék az ipartestület
működése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, dokumentumokat, és minden
erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.
Az ipartestület tisztségviselői és munkabizottságainak tagjai az ipartestület működése körében
tudomásukra jutott adatokat, információkat csak az ipartestület működésével összefüggésben
használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak az arra jogosult
előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra. Ha az ipartestület fentiekben nem
említett tagja részére olyan adat kerülne átadásra, amelyre a titokvédelmi szabályok
vonatkoznak, akkor erre csak titoktartási nyilatkozat aláírását követően kerülhet sor.
Aki titoktartásra köteles, köteles gondoskodni arról, hogy a vele munkaviszonyban,
munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses kapcsolatban lévő személyek az üzleti titkot
megtartsák a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszűnése után is, a
megszűnéstől számított három évig.
Az ipartestület tisztségviselői felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely ezen
adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.
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12. AZ IPARTESTÜLET GAZDÁLKODÁSA
Az ipartestület – célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – a tagdíjon
felül keletkezett vagyona felhasználásával gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat,
ennek érdekében gazdasági társaságot alapíthat, illetve abban üzletrészt szerezhet, azonban az e
tevékenységből származó bevételt csak céljának megvalósulására fordíthatja, ennek során azt
nem veszélyeztetheti.
12.1. Gazdasági társaság alapítása, tagság gazdasági társaságban
Gazdasági társaság alapításáról, más társasággal való egyesülésről, kiválásról, illetve az általa
alapított gazdasági társaság megszüntetéséről, továbbá gazdasági társaságba való belépésről
vagy kilépésről az elnökség jogosult határozni.
Az ipartestület csak olyan gazdasági társaságban vehet részt vagy olyan szervezetet alapíthat,
amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
Az ipartestület által alapított vagy részvételével működő gazdasági társaságokban
(szervezetekben) az ipartestület nevében a tagi jogokat az elnök gyakorolja. Az elnök e
jogkörét az elnökség hozzájárulásával az ügyvezető főtitkárra vagy az elnökség további
tagjaira átruházhatja. A tagi jogok gyakorlása csak olyan személyre ruházható át, aki az adott
társaságban tulajdonosi jogokkal nem rendelkezik, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk.
685. § b) pont] a gazdasági társaságnál (szervezetnél) semmilyen érdekeltséggel nem
rendelkezik.
Az ipartestület képviseletében a tagi jogok gyakorlója az adott gazdasági társaság legfőbb
szervének határozathozatala során az elnökség előzetes határozatának megfelelően
nyilatkozhat, illetve szavazhat. Olyan döntések esetén, amelyekre az elnökség előzetes
határozatot nem hozott, az ipartestület képviseletében a tagi jogokat gyakorló személy köteles a
gazdasági társaság legfőbb szervének határozatáról az elnökségnek − a határozat meghozatalát
követő ülésen − beszámolni. Ha az elnökség a tagi jogok gyakorlójának szavazatát utólagosan
nem hagyja jóvá, a döntés következményéért a tagi jogok gyakorlója felel.
Ha az ipartestület képviseletében tagi jogot gyakorló személy a gazdasági társaság működése
során olyan határozatot hozott, vagy olyan határozat meghozatalát támogatta, amelyről tudta,
vagy az elvárható gondosság mellett tudhatta volna, hogy az akár a gazdasági társaság, akár
közvetve vagy közvetlenül az ipartestület jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul felel
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az ipartestületnek ebből eredő káráért. Ez alól a felelősség alól a tagi jogot gyakorló személy
akkor mentesül, ha minden szükséges tájékoztatást megadott az ipartestület elnökségének a
döntés lehetséges következményeiről, és az elnökség ennek ellenére utasította a szavazat
(döntés) megtételére (meghozatalára).
12.2. Az ipartestület saját gazdasági tevékenysége
Az ipartestület gazdálkodásának rendjéért az ügyvezető főtitkár felel.
Az ipartestület tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az ipartestület tagjai – a tagdíj
megfizetésén túl – a társadalmi szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
Az ipartestület és annak többségi tulajdonában álló gazdasági szervezetei által végzett (többek
között: gazdasági, pénzügyi, jogi és adótanácsadói stb.) szolgáltatások rendjét az elnökség
dolgozza ki és hagyja jóvá.
Az ipartestület az általa, vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági szervezetei által nyújtott
szolgáltatásokat a tagok számára kedvezmény biztosításával nyújthatja.
13. AZ IPARTESTÜLET MEGSZŰNÉSE
Az ipartestület megszűnik más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, egyesületekre való
szétválással, megszüntetéssel, illetőleg megszűnésének megállapításával vagy kimondásával.
Megszűnik az ipartestület, amennyiben tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz
főt.
A küldöttgyűlés a határozathozatal időpontjában nyilvántartott valamennyi Küldött
háromnegyedének egybehangzó szavazatával kimondhatja az ipartestület megszűnését, vagy
más társadalmi szervezettel való egyesülését, más társadalmi szervezetbe való beolvadását,
illetve szétválását.
Az ipartestület megszüntetésére, illetőleg megszűnésének megállapítására a törvényi
rendelkezések alapján a bíróság jogosult.
Az ipartestület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonát a közúti személyés árufuvarozást végző mikro- és kisvállalkozások szakmai továbbképzésére kell fordítani. A
vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.
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14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Alapszabályt a Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvarozó Ipartestülete alapító tagjai az 1990. évi
október 25-én megtartott közgyűlésen megtárgyalták, jóváhagyták, a közgyűlés napján hatályba
léptették.
Kádár József
elnök

A Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvarozó Ipartestületét a Fővárosi Bíróság az 1989. évi II. törvény 15. §-ának I. bekezdése
alapján 2791 sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásában vette.
Az Alapszabályt a Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvarozó Ipartestületének Közgyűlése 7/2005. KGY sz. határozatával
módosította, az Alapszabály e változásokkal egységes szerkezetbe foglalására 2005. május 21. napján került sor.
Az Alapszabályt a Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvarozó Ipartestületének Közgyűlése 8/2009 KGY sz. határozatával
módosította, az Alapszabály e változásokkal egységes szerkezetbe foglalására 2009. május 23. napján került sor.
Az Alapszabályt a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének Közgyűlése 6/2010 KGY sz. határozatával
módosította, az Alapszabály e változásokkal egységes szerkezetbe foglalására 2010. május 27. napján került sor. A változások
hatálybalépésének napja tekintetében a 6/2010. KGY határozat rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Alapszabályt a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének Közgyűlése 8/2012 KGY sz. határozatával
módosította, az Alapszabály e változásokkal egységes szerkezetbe foglalására 2012. május 24. napján került sor. A változások
hatálybalépésének napja tekintetében a 8/2012. KGY határozat rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Alapszabályt a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének Közgyűlése 6/2015-05-28 KGY sz. határozatával
módosította, az Alapszabály e változásokkal egységes szerkezetbe foglalására 2015. május 28. napján került sor. A változások
hatálybalépésének napja tekintetében a 8/2015-05-28. KGY határozat rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Alapszabályt a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének Közgyűlése 10/2017-05-25 KGY sz. határozatával
módosította, az Alapszabály e változásokkal egységes szerkezetbe foglalására 2017. május 25. napján került sor. A változások
hatálybalépésének napja tekintetében a 12/2017-05-25. KGY határozat rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Alapszabályt a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének Közgyűlése 4./2018-01-10 KGY sz. határozatával
módosította, az Alapszabály e változásokkal egységes szerkezetbe foglalására 2018. január 10. napján került sor. A változások
hatálybalépésének napja tekintetében a 6/2018-01-10. KGY határozat rendelkezéseit kell alkalmazni.
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Az Alapszabályt a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének Közgyűlése 6/2019-05-23 KGY sz. határozatával
módosította, az Alapszabály e változásokkal egységes szerkezetbe foglalására 2019. május 23. napján került sor. A változások
hatálybalépésének napja tekintetében a 8/2019-05-23. KGY határozat rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Alapszabályt a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének Közgyűlése 9/2020-09-17 KGY sz. határozatával és
14/2020-09-17. KGY sz. határozatával módosította, az alapszabály e változásokkal egységes szerkezetbe foglalására 2020.
szeptember 17-én napján került sor. A változások hatálybalépésének napja tekintetében a 11/2020-09-17. KGY határozat és
14./2020-09-17. KGY határozat a rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Alapszabályt a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének Küldöttközgyűlése a 6/2021-05-20 KGY sz.
határozatával módosította és az alapszabály e változásokkal egységes szerkezetbe foglalására 2021. május 20. napján került
sor. A változások hatálybalépésének napja tekintetében a 7/2021-05-20. KGY rendelkezéseit kell alkalmazni.

Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály
módosítások alapján hatályos tartalmának:
Budapesten, 2021. május 20. napján:
Füle László elnök:

Tanú1.

Dittel Gábor ügyvezető főtitkár:

Tanú2:
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ALAPSZABÁLY MELLÉKLETE

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary 2017. május 25-ei és 2020.
szeptember 17-ei Küldöttközgyűlési határozatok alapján:
9/2017.05.25.Kgy számú határozat:
A NiT Hungary Alapszabálya értelmében, a Küldöttközgyűlés által lefolytatott választást követően a
következő négy évben:
a NiT Hungary Elnöke:
Füle László (Ronix-Trans Kft.)
a NiT Hungary alelnökei:
Földi Elek (FES-Sped Kft.)
Skultéty József (TRÉLOG Kft.)
a NiT Hungary Elnökségének tagjai:
Bucsi András (Bucsi Travel Bt.),
Jeszek József (Kanizsasprint Kft.),
Paluska Pál (Work-Metall Trans Kft.) és
Tóth István (Pegazus Sped Kft.)

a NiT Hungary Felügyelő Bizottságának Elnöke:
Benke István (Garancia-Sped Kft.)
14/2020.09.17.Kgy számú határozat:
a NiT Hungary Felügyelő Bizottságának tagjai:
Pálfi Imre (Cargoport Kft.)
Poór Bálint (Fehérvár Travel Busz Kft.)
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