ALAPSZABÁLY
amelyet a Pékszövetség 2014. november 15-én, 2015. november 21-én, 2017. május 26 –án, 2018.
november 17-én és 2019. november 16-án megtartott közgyűlése módosított, és amelyet a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény rendelkezéseinek megfelelően állapított meg.
I.
1.§.
Általános rendelkezések
1. Szervezet neve: Magyar Pékszövetség
2. Székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 6-8.
2. §.
1. A Magyar Pékszövetség önálló jogi személy és Alapszabálya alapján önállóan végzi tevékenységét.
2. Működési területe: Magyarország és az Európai Unió területe.
3. A Szövetséget az Elnök és az Alelnökök képviselik.
4. A Szövetség a politikai pártoktól és áramlatoktól függetlenül működő szakmai alapon szervezett
társadalmi szervezet. Céljai megvalósítása érdekében együttműködik más szervezetekkel.
3. §.
A Szövetség tevékenységének, törvényességi felügyeletét pedig a székhelye szerinti illetékes
ügyészség látja el.
II.
4.§.
A Szövetség célja
A Magyar Pékszövetség az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrejött, jogi
személyiséggel rendelkező, bíróságon bejegyzett, létesítő okirata szerint munkáltatói érdekképviseleti
szerv.
A Szövetség céljait és feladatait a fentiek alapján az alábbiak szerint határozza meg.
II/1. A Szövetség célja:
a) A Magyar Pékszövetség tagjainak érdekképviselete hatóságok, hivatalok, kormányzati
szervek előtt,
b) Olyan jogi és szabályozási környezet kialakulásának elősegítése, mely harmonizál az EU
jogi szabályozásokkal, illetve hatékonyan segíti a hazai sütőipari vállalkozások működését.
c) Ápolja és terjeszti a szakmai hagyományokat, örökségeket.
d) Fejleszti a kapcsolatait a hazai és külföldi szervezetekkel, gazdálkodó egységekkel, állami
szervezetekkel és más hatóságokkal, társszervezetekkel, és szakirányú intézményekkel.
e) Magyar pékszakma ismereteinek folyamatos bővítése, fejlesztése.
f) Minden törvényes eszközzel küzd a magyar sütőipar erkölcsi-etikai tisztaságáért, a
társadalmi elismertség elnyeréséért.
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II/2. A Szövetség feladatai:
a) a tagok munkáját, tevékenységét segítő szaktanácsadást folytat és jogi-, pénzügyi-, adóártanácsadói, és egyéb igény szerinti szolgáltatásokat működtet.
b) szakmai információkkal látja el tagságát a tevékenységével összefüggő kérdésekben, és
ennek érdekében újságot vagy egyéb kiadványt ad ki.
c) ápolja az iparos és a kézműves hagyományokat, ennek érdekében gyűjti a korabeli
szakirodalmat és relikviákat.
d) hatékony együttműködés a társszervezetekkel.
e) szakmai-etikai kódex létrehozása, működtetése.
f) Közgyűlési határozat alapján- gazdálkodó szervezetet hozhat létre.
g) a jogalkotás kormányzati és parlamenti szakaszában befolyás gyakorlása a
jogszabályalkotásra,
h) a nemzetközi szervezetekkel kapcsolat fenntartása, részvétel azok munkájában, kapcsolat
fenntartása más érdekvédelmi szervezetekkel, együttműködés a kormányzati szervekkel,
minisztériumokkal, szakszervezetekkel, szakmai kamarákkal
i) szolgáltató jelleggel elősegíti a vállalkozók tevékenységét, gazdálkodását.
j) a tagság szakmai fejlődésének elősegítése érdekében továbbképző tanfolyamokat,
előadások szervez, és szakmai jellegű kiállításokon közreműködik.
k) közreműködik a pék mestervizsgáztatási szakmai szint kidolgozásában, karbantartásában és
felügyeletében, a mestervizsga bizottsági tagok jelölésében.
l) támogatja és részt vesz a régiós szakmai csoportok létrehozásában, működtetésében.
m) a szakmai érdekegyeztető fórumokon való képviselet.
n) anyagi és erkölcsi megbecsülésben és elismerésben részesíti mindazokat az iparos
vállalkozókat, továbbá azon személyeket, akik a Pékszövetség tagjaként kimagasló,
példamutató tevékenységükkel, a szakmai közösségért vállalt munkájukkal kitüntetésre,
elismerésre érdemessé váltak.
o) Részvétel az ágazatot érintő kollektív szerződés létrehozásában. Ennek során a
tagvállalkozások, mint munkáltatók képviselete az ágazati kollektív szerződés megkötése
során.
III.
5.§.
A Szövetség tagjai
1) A Szövetség teljes jogú tagja lehet bármely a sütőipari ágazatban résztvevő sütőipari
tevékenységet végző (közvetlen érdekelt) egyén, jogi személy, egyéni és társas vállalkozó,
hazai, vagy külföldi jogi, vagy nem jogi személy, vagy személyiségű társaság, illetve
szervezet, aki, illetve, amely a Szövetség Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri,
illetve a Szövetség céljainak megvalósításához tevékenyen hozzájárul. (Sütőipari tevékenység
TEÁOR 2008: 1071,1072,1073)
A Szövetség pártoló tagja lehet: bármely a sütőipari ágazatban közvetve érdekelt egyén, jogi
személy, egyéni és társas vállalkozó, hazai, vagy külföldi jogi, vagy nem jogi személy, vagy
társaság, illetve szervezet, aki, illetve, amely a Szövetség Alapszabályát magára nézve
kötelezőnek elismeri, illetve a Szövetség céljainak megvalósításához tevékenyen hozzájárul.
2) A tagsági viszony önkéntes.
3) A szövetségi tagsági viszony létrejöttéhez szükséges, hogy a tag felvételét kérje a
Szövetségbe, elfogadja Alapszabályát, vállalja a Közgyűlés által megállapított összegű tagdíj
megfizetését, és erről írásban nyilatkozzék. A tag felvételéről – az érintett régiós elnök és
alelnök támogató javaslata alapján - a Szövetség Elnöksége dönt.
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4) A Szövetség minden teljes jogú tagja azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. A
természetes személy tagok jogaikat személyesen, a jogi személyek illetve jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságok a tagsági jogaikat törvényes képviselőjük illetve meghatalmazott
képviselőjük útján gyakorolják.
5) A Szövetség a tagjairól vezetett nyilvántartását az adatvédelmi törvény előírásainak
megfelelően kezeli.
6) A tagsági viszony formái:
a) teljes jogú tag
b) pártoló tag
c) tiszteletbeli tag.
7) Teljes jogú tag lehet bármely, a sütőipari ágazatban részt vevő, vagy közvetlen, vagy közvetve
érdekelt egyén, jogi személy, egyéni és társas vállalkozó, hazai vagy külföldi jogi vagy nem
jogi személy, vagy jogi személyiségű társaság, illetve szervezet, aki, illetve amely a Szövetség
Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elfogadta.
8) Törölve
9) A teljes jogú tag jogai:
a) Szavazati és tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség Közgyűlésén. A tag
szavazati jogát személyesen gyakorolhatja. A jogi személy törvényes vagy
meghatalmazott képviselője útján gyakorolja a szavazati jogát.
b) Bármilyen tisztségre megválasztható (képviselettel járó tisztségre csak
nagykorú Szövetségi tag választható),
c) Véleményt nyilváníthat, indítványt és javaslatot tehet a Szövetség bármely
szervének az Szövetséget érintő kérdésekben,
d) Jogosult részt venni a Szövetség rendezvényein, igénybe veheti a
rendelkezésre álló közös helyiségeket és felszerelési tárgyakat,
e) Igényelheti a Szövetség elméleti, szakmai, módszertani segítségét,
f) Részesülhet a Szövetség által nyújtott kedvezményekben,
g) A Szövetség valamely szervének törvénysértő határozata ellen jogorvoslati
eljárást kezdeményezhet
h) Jogosult a szövetségi tagságát cégtábláján, logóján feltüntetni.
10) A tag kötelezettségei:
a) Az Alapszabály és belső szabályzatok betartása,
b) A Szövetség vezető szervei határozatainak végrehajtása,
A Közgyűlés által meghatározott tagdíj fizetése, az Szövetségi vagyon
megóvása,
A tagdíj nagyságrendjéről a Közgyűlés évente határozhat. A tagsági díjat a
közgyűlési jegyzőkönyv tartalmazza.
A tagsági díj 50%-át a tárgyév 05.30. napjáig, a fennmaradó 50%-át a tárgyév
12.30. napjáig kötelesek befizetni a tagok.
c) Képességei szerint köteles hozzájárulni a Szövetség céljainak eléréséhez,
illetve tagtársait és az Szövetséget szakmai felkészültsége szerint támogatni.
d) A Szövetség tagságához méltó etikai és erkölcsi magatartás tanúsítása.
11) A Szövetség pártoló tagja lehet bármely bel-, vagy külföldi magán illetve jogi személy. A
pártoló tag felvételére, illetve tagsági viszonya megszüntetésére a többi tagra vonatkozó
rendelkezések az irányadóak.
12) A pártoló tag jogai:
a) Véleményt nyilváníthat az Szövetség tevékenységéről az Elnökségnek, ezen
belül javaslattételi joga van,
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b)
c)
d)
e)

Jogosult részt venni az Szövetség rendezvényein, igénybe veheti a
rendelkezésekre álló közös helyiségeket és felszerelési tárgyakat,
Igényelheti az Szövetség elméleti, szakmai, módszertani segítségét,
Részesülhet az Szövetség által nyújtott egyéb kedvezményekben,
Rendszeresen kézhez kapja az Szövetség tájékoztatóit, kiadványait.

13) A pártoló tag vagy képviselője semmilyen tisztséget nem viselhet a Szövetségben, azonban a
Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet.
14) Fenti jogosultságok a pártoló tagot csak akkor illetik meg, ha az általa nyújtott támogatás
értékét az Elnökség a tag részére előírt évi tagdíj összegének megfelelő értékűnek ismeri el.
15) A pártoló tag által befizetendő hozzájárulás, valamint a részére biztosítandó szolgáltatások
megállapítására a Szövetség Elnöksége jogosult.
16) A pártoló tagok kötelezettségei:
a) A vállalt támogatás biztosításával közreműködik az Szövetség célkitűzéseinek
megvalósításában
b) Az Szövetség javainak megóvása.
17) Tiszteletbeli tag lehet a Szövetség Elnöksége döntése alapján az, aki a Szövetség érdekében
kiemelkedő tevékenységet fejtett ki. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet.
18) A tiszteletbeli tag jogai:
a.) Meghívás alapján részt vehet az Szövetség szerveinek ülésein, véleményadási joggal,
b.) Részt vehet az Szövetség belső és nyílt rendezvényein,
c.) Rendszeresen kézhez kapják az Szövetség tájékoztatóit, kiadványait,
d.) Kedvezmények: Tagdíjmentesség
6.§.
A tagsági viszony megszűnése
19) A tagság megszűnik:
a) törléssel a tag halála, jogi személyiséggel rendelkező tag jogutód nélküli megszűnés
miatt
b) kilépéssel
c) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
d) kizárással
e) az egyesület megszűnésével
20) Törléssel szűnik meg a tagsági viszony, a tag halálával, a jogi személyiséggel rendelkező tag
jogutód nélküli megszűnésével. Ez esetben a tagsági viszony a halál, illetve jogi személy
esetében a cégjegyzékből, nyilvántartásból való törlés időpontjában szűnik meg.
21) A kilépést írásban kell közölni az egyesület elnökségével, az írásbeli bejelentés napján szűnik
meg a kilépő tag tagsági viszonya.
22) A tag a Szövetségből bármikor, indokolás nélkül kiléphet. Feltételtől függő vagy halasztott
hatályú kilépésnek nincs helye. A kilépést írásbeli úton, teljes bizonyító erejű magánokirat
alakjában kell a Szövetség Elnökéhez intézni és az Szövetséghez megküldeni.
A tagsági jogviszony akkor szűnik meg, amikor a kilépési nyilatkozatot az Szövetség átveszi.
A kilépési nyilatkozat alapján az Elnök határozattal köteles törölni a tagot a tagjegyzékből.
23) A tagsági jogviszony felmondása:
Ha a tag az alapszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg, az egyesület a tagsági
jogviszonyt 30 (harminc) napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület
elnöksége dönt. Ilyen eset például, ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének önhibájából,
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írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget. A felmondást kimondó határozat ellen – annak
kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül -, az egyesület székhelye szerint illetékes
törvényszék előtt lehet keresettel élni.
24) Kizárással.
A közgyűlés a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le a tag jogszabályt, a Szövetség
alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén,
illetve abban az esetben, ha tagsági jogaival visszaélve önmagának jogtalan előnyt szerez,
illetve másoknak tudatosan kárt okoz.
A tag kizárását indítványozhatja írásban, indokolással ellátva a szövetség bármely tagja vagy
szerve. A tagoktól származó kizárási indítványt az Szövetség székhelyére küldve, az Elnöknek
címezve kell megtenni.
A tag kizárásáról a soron következő közgyűlés dönt, melyre a közgyűlés időpontját legalább
15 nappal korábban - igazolt módon írásban - megküldött meghívóval, a kizárási indítvány
egyidejű megküldésével külön meg kell hívni a kizárni indítványozott tagot. Ebben az esetben
a kizárási indítvány megtárgyalása a tag távollétében is megtartható, a döntés a tag
távollétében is meghozható. A kizárási indítvány tárgyalásán és az előtt is a tagnak joga van
jogi képviselőt (ügyvédet vagy jogtanácsost) igénybe venni a védekezéshez, aki a tárgyaláson
jelen lehet; joga van továbbá nyilatkozattételre, bizonyítás felvételére stb.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá
a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal írásban igazolt
módon közölni kell.
IV.
AZ SZÖVETSÉG SZERVEZETE
7.§.
A Szövetség országos ügyintéző és képviseleti szervei:
A Pékszövetség szervei:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Közgyűlés (a teljes jogú tagok összessége)
Elnökség
Vezetőség
Felügyelő Bizottság
Régiós Szervezetek
Szakmai Bizottságok
8.§.
A Közgyűlés

1) Az Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a rendes tagok összességéből áll, és dönthet
minden az Szövetséget érintő hatáskörébe tartozó minden kérdésben. A Közgyűlés nyilvános,
jogszabályban meghatározott esetekben a nyilvánosság korlátozható. A Közgyűlés helyszíne
az Szövetség székhelye, azonban bármely más helyszínre is összehívható.
2) A Közgyűlés személyes részvétellel elektronikus úton (videókonferencia, videóval ellátott
mobiltelefon, skype) is lefolytatható, ha a legfőbb szerv tagjainak személyazonossága az
igénybe vett elektronikus úton megfelelően igazolható, dokumentálható. A személyazonosítást
a Közgyűlés levezető elnöke végzi, jegyzőkönyvben rögzítetten.
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3) A Közgyűlés összehívásáról az Elnök írásban (e-mail kapcsolattartást kért tagok esetén emailben), a tervezett napirendi pontok sorrend szerinti közlésével, legalább 8 nappal a kitűzött
időpont előtt értesíti a tagságot az általuk megadott elérhetőségen.
Kötelező előzetesen megküldeni a meghívóval együtt az éves gazdasági és tevékenységi
beszámolót, alapszabály módosítási javaslatot.
4) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a rendes tagok a közgyűlést
összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy
személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
5) A meghívóban fel kell tüntetni a közgyűlés pontos időpontját, helyét, a napirendi pontokat,
valamint határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő
határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást. Ha a közgyűlés
határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a
megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább
egy órával követő időpontra hívják össze.
6) Az Elnök akkor is köteles összehívni a Közgyűlést, ha azt a rendes tagok 1/10-e az ok és a cél
megjelölésével írásban kéri. Amennyiben ennek a kötelezettségének az Elnök 15 napon belül
nem tesz eleget, a Közgyűlést a rendes tagság 1/10-e által írásban kijelölt személynek
kötelessége összehívnia. Amennyiben ez a személy e kötelezettségének nem tesz eleget, a
rendes tagság 1/10-e újabb személyt jelölhet ki összehívó személynek. Az új kijelöléssel a
korábban kijelölt személy hatásköre a Közgyűlés összehívására elveszik. A Közgyűlést akkor
is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli. A közgyűlést a felügyelő bizottság indítványára
- annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E
határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés összehívására a felügyelő bizottság is
jogosult.
7) Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az Szövetséggel
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Szövetség tevékenységéről és gazdasági helyzetéről
beszámolni.
8) A közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. A Közgyűlés
kezdetén az Elnök megállapítja a határozatképességet, majd a Közgyűlés elsődlegesen dönt a
napirend elfogadásáról, s a már meghirdetett napirendi pontok közül azokról, amelyekről
tárgyalást nem kíván tartani. A meghirdetett napirendi pontoktól eltérő új napirendi pontokat a
Közgyűlés nem vehet fel napirendre. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés által erre a célra kijelölt 1
személy vezeti, 2 rendes tag hitelesíti. A közgyűlésen 1 szavazatszámláló tagot kell választani,
aki minden szavazás előtt megállapítja a határozatképességet és összeszámolja a szavazatokat.
9) A Közgyűlés a határozatait, ha az Alapszabály másként nem rendelkezik, a jelenlévők
egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg, kivéve az alapszabály módosítást, az
Szövetség céljának módosítását, és az Szövetség megszűnéséről szóló döntéshozatalt,
amelynek elfogadásához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges.
10) Titkos szavazást kell tartani, amennyiben a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozott
határozat erről rendelkezik.
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A titkos szavazás rendje: A titkos szavazás rendjét ismerteti az erre nyíltan megválasztott
számláló rendes tag. Ez után a kiosztott üres szavazólapokra fel kell írni a szavazatokat. A
szavazás befejezése után a megválasztott számláló rendes tag összeszedi a szavazólapokat és
összesíti. Az összesítés után a szavazatszámláló kihirdeti a választás eredményét és a leadott
szavazatok számát.
11) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
Szövetséggel munkaviszonyban áll;
e) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Szövetség saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
f) a jelenlegi és korábbi Szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más Szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;
g) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
h) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
i) a végelszámoló kijelölése.
12) Természetes személy tagot meghatalmazott is képviselhet. Minden egyes jogi személy tagot a
bejegyzett képviselő, vagy annak írásban igazolt meghatalmazottja képviselhet. Egy
meghatalmazott több meghatalmazót is képviselhet.
13) A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül
előnynek az Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagsági jogviszony alapján nyújtott, cél szerinti
juttatás.
14) A Közgyűlés határozatait a Szövetség a Pékmester újság közgyűlést követő első számában
jelenteti meg – legkésőbb 30 napon belül -, mely kiadványt minden tagja részére megküldi.
15) A Szövetség működésével kapcsolatos Közgyűlési iratokba való betekintés és abból jegyzet,
vagy másolat készítése bárki számára (nem tagok számára is) lehetséges. A betekintést az
Elnöknél kell kérvényezni, aki 30 napon belül köteles biztosítani az Szövetség székhelyén a
betekintési jogot. Amennyiben a betekintő fél az iratból másolat elkészítését igényli, azt az
Elnök további 30 napon belül köteles számára átadni fejében. A másolat készítését digitális
úton is engedélyezni kell (pl. fényképezőgép vagy mobiltelefon). A tagok személyes adataira
nézve azonban a betekintése nem engedélyezett, kivéve, ha ehhez a tag hozzájárult.
9.§.
Tisztségviselők
16) A Közgyűlés választja meg az Szövetség alábbi tisztségviselőit, az Szövetség tagjai közül:
 Elnök,
 Elnökség tagjai,
 Felügyelő Bizottság tagjai.
17) A tisztségviselők választásának és visszahívásának módja:
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a. A tisztségviselőket a Szövetség Közgyűlése nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
választja, szavazategyenlőség esetén a Közgyűlést levezető elnök szavazata dönt.
b. A tisztségviselők választóiknak beszámolási kötelezettséggel tartoznak. Ha a feladataikat
nem megfelelően látják el, bármikor visszahívhatók. Visszahívásra a választó testület
jogosult.
c. A visszahívás kérdésében a választó testület köteles ülést összehívni, ha a visszahívást a
tagok 20 %-a kezdeményezi.
18) A választott tisztségviselők megbízatása 3 évre szól, a tisztségviselők újra választhatók.
10.§.
Elnökség
19) Az Elnökség a Közgyűlés ügyvezető szerve, mely biztosítja az Szövetségi munka
folyamatosságát, gondoskodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Az Elnökséget a
Közgyűlés választja 3 évre tagjai közül.
20) Az Elnökség Elnökből, és a Közgyűlés által választott 18 tagból áll. Az elnökség tagjai
sorából választja a két alelnököt.
21) Az Elnökség mandátuma 3 évre szól.
22) Az Elnökség kizárólagos hatásköre:
a) az Elnökség a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt kérdések kivételével bármely
kérdésben dönthet, illetve eljárhat.
b) a Pékszövetség tagjai sorába felveszi és nyilvántartásba veszi a felvételüket kérő
tagokat, dönt azok kizárásáról, törléséről, a tagsági viszony felmondásáról
c) saját tagjai sorából megválasztja a Vezetőség 2 tagját,
d) elfogadja az éves költségvetést;
e) elfogadja az éves beszámolót - ezen belül az Elnöknek a Szövetség vagyoni
helyzetéről szóló jelentését;
f) a vezetőség előterjesztése alapján meghatározza a Pékszövetség éves szakmai
feladatait, elfogadja az éves munkatervet
g) megalkotja a Pékszövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát.
h) bizottságokat hozhat létre, tevékenységükről beszámoltatja azok elnökeit.
i) Az Elnök visszahívására tehet javaslatot a Közgyűlésnek
j) jóváhagyja a más érdekképviselet szervekkel, valamint a külföldi és nemzetközi
szervezetekkel történő együttműködést.
k) dönt a pártoló tagok felvételéről, tagdíjról, a tagdíj csökkentéséről.
l) A Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete szerint gyakorolja a kiadói jogokat,
pályázat útján választja ki a főszerkesztőt, és szükség esetén kinevezi a szerkesztő
bizottságot.
23) Elnökség szükség szerint, de legalább havonta ülésezik. Ülését az Elnök hívja össze.
Rendkívüli Elnökségi gyűlést kell összehívni, ha azt az Elnökségi tagok több mint
egyharmada a cél megjelölésével írásban kéri. A kérelmet az Elnökhöz kell benyújtani.
25) Az Elnökség határozatképes, ha a tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit a jelenlévő
tagok több mint felének szavazatával hozza.
26) Az elnökségi üléseken történteket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet az Elnökség
tagjainak meg kell küldeni hitelesítést követően.
27) Az Elnökségi tagság megszűnik, ha az elnökségi tag:
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a.
b.
c.
d.
e.

f.

meghal,
lemond tisztségéről,
a Közgyűlés/Elnökség visszahívja tisztségéből
a régiós szervezet visszahívja a tisztségéből (Régiós elnök, Társelnök)
amennyiben az elnökségi tag jogi személyt képvisel, s a jogi személlyel a
képviselői jogviszonya megszűnik, avagy az elnökségi tag által képviselt tag
tagsági viszonya a Pékszövetségben megszűnik
egyéb módon méltatlanná válik az elnökségi tagi tisztség betöltésére.

ad.f.) Az elnökségi tag méltatlanná válik tisztségére:
-

-

ha saját maga, vagy közeli hozzátartozója (PTK ) a tisztséggel össze nem egyeztethető
tevékenységet folytat, magatartást tanúsít, így különösen: ha Szövetség érdekeit sértő
egyoldalú előnyt szerez, avagy tisztségét saját céljaira használja fel,
a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott számban indokolatlanul nem
vesz részt az elnökségi üléseken.

Az elnökségi tag visszahívására az őt megválasztó testület jogosult.
28) Az elnökségi tag mandátuma igazodik az Elnökség mandátumához, időközbeni tagsági
viszony megszűnése esetén az új tag mandátuma az eredeti mandátumig tart.
11.§.
Az Elnök és Alelnök
29) A Pékszövetség Közgyűlése Elnököt és a Pékszövetség Elnöksége saját tagjai sorából 2
Alelnököt választ, 3 éves időtartamra.
30) Az Elnök feladat és hatásköre:
a.
b.
c.

Képviseli a Pékszövetséget,
Összehívja és vezeti a közgyűlést, az elnökségi és a vezetőségi ülést
Eljár mindazokban az ügyekben, amelyekre az Alapszabály vagy az Elnökség
felhatalmazza.

31) Az Alelnök feladat és hatásköre:
a.
b.
c.

Képviseli a Pékszövetséget
Ellátja a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott szakmai
irányítási feladatokat,
Eljár mindazokban az ügyekben, amelyekre az Alapszabály, az Elnökség vagy
az Elnök felhatalmazza.

32) Az Elnököt a jelölt szakmai elismertsége, ismertsége és vezetői tapasztalata alapján választja
meg a Közgyűlés. Az alelnökök képviseleti joga együttes.
Az Elnök és az Alelnökök választásával kapcsolatos részletszabályokat a Szervezeti és
Működési Szabályzat tartalmazza.
33) Az elnöki, és alelnöki tisztség megszűnik:
a) a megbízás határozott időtartamának lejártával
b) visszahívással
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével
d) lemondással
e) a tisztségviselő halálával
f) a tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával
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g) a tisztségviselővel
bekövetkeztével

szembeni

kizáró

ok

vagy

összeférhetetlenségi

ok

A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az egyesület működőképessége
ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik
hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt
megelőzően gondoskodott.
A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában,
illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
34) A Közgyűlés az Elnökség javaslata alapján, vagy saját döntése figyelembevételével az
Elnököt visszahívhatja a tisztségéből.
Az Elnök/Alelnök méltatlanná válik tisztségére, ha saját maga, vagy közeli hozzátartozója a
tisztséggel össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, magatartást tanúsít, így különösen:
ha Szövetség érdekeit sértő egyoldalú előnyt szerez, avagy tisztségét saját céljaira használja
fel.
12.§.
Vezetőség
35) A Pékszövetségben 6 fős Vezetőség működik.
36) A Vezetőség tagjai:
a) a Pékszövetség Elnöke,
b) a Pékszövetség 2 Alelnöke,
c) a Pékszövetség Elnöksége által a saját tagjai sorából választott 2 tag
A Vezetőség a Pékszövetség operatív szerve.
37) A Vezetőség hatáskörébe tartozik:
a. az Elnökség határozatainak végrehajtása,
b. az Elnökségi ülések előkészítése, a napirendi pontokhoz kapcsolódó előkészítő anyagok
megtárgyalása,
c. az éves szakmai feladat terv, munkaprogram előkészítése, elfogadásra az elnökség elé
terjesztése,
d. a Pékszövetség munkaszervezete felépítésének meghatározása,
e. más szakmai szervezetekkel, kormányzati szervekkel kapcsolattartás,
f. a tagok részére nyújtandó szolgáltatások meghatározása, feltételrendszerek kidolgozása,
g. döntés és eljárás az Elnökség által meghatározott ügyekben,
h. dönt és felügyeli a pénzügyi gazdálkodást,
i. a főtitkár tevékenysége felett felügyeletet gyakorol, a főtitkárt beszámoltatja a végzett
munkáról,
j. döntés a főtitkár kötelezettségvállalási jogkörének korlátozásáról,
k. a Közgyűlés illetve az Elnökség által létrehozott bizottságok munkájának koordinálása,
elősegítése
38) A Vezetőség az üléseit a két Elnökségi ülés között illetve szükség szerint tartja.
39) A Vezetőség határozatképességéhez az szükséges, hogy legalább 4 tag az ülésen részt vegyen.
40) Az Elnökség által választott vezetőségi tag tisztsége megszűnik, ha a tag a Vezetőség
munkáját akadályozza azáltal, hogy legalább 3 vezetőségi ülésen nem jelenik meg.
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Az Elnök a vezetőségi tag fenti mulasztásáról az Elnökséget tájékoztatja. Az Elnökség a soron
következő ülésén új vezetőségi tagot választ a 22)c. pont szerinti elvek figyelembe vételével.
41) A Vezetőség határozatait a jelenlévők egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza meg.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt
A jelenlévők egyhangú szavazata szükséges a Pékszövetség költségvetését befolyásoló
pénzügyi kérdésekben.
42) A Vezetőség működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.
13.§.
Felügyelő Bizottság
43) A Szövetség gazdálkodását a Közgyűlés által választott 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi,
amely a Közgyűlésnek számol be a tevékenységéről. A Felügyelő Bizottság ülése
határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van.
44) A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg 3 évre tagjai köréből. Nem
választható a Bizottságba olyan személy, aki az Szövetség más testületében tisztséget tölt be,
vagy az Szövetség alkalmazottja.
45) A Bizottság tevékenységének irányítására és szervezésére egyszerű szótöbbséggel Elnököt
választ tagjai sorából. Munkarendjét maga állapítja meg.
46) A Bizottság feladata és hatásköre:
a) Ellenőrzi az Szövetség jogszabály és Alapszabály szerinti működését, az Szövetség
gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységét, figyelemmel kíséri, összehangolja és
segíti a munkáját.
b) Ellenőrzési tevékenységéről és megállapításairól szükség szerint, de legalább évente
egyszer írásban beszámol a Közgyűlésnek.
c) Előzetesen megvizsgálja az éves mérleget, javaslatát a Közgyűlés elé terjeszti.
Ellenőrzi az Szövetség határozatainak végrehajtását, a tagdíjak befizetését.
d) A Bizottság tagjai jogosultak az Szövetség könyveinek, iratainak ellenőrzésére, a
tisztségviselőktől, tagoktól felvilágosítást kérhetnek.
47) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki
vagy akinek a hozzátartozója a Szövetség vezető tisztségviselője.
48) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt
venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük
során nem utasíthatóak.
49) A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
50) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó
nyilatkozatát az Elnökhöz intézi.
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14.§.
Régiós szervezetek
51) A Pékszövetségben az alábbi régiós szervezetek működnek:










Fejér-Komárom-Veszprém régió
Szolnok- Hajdú- Bihar régó
Csongrád-Békés régió
Bács-Kiskun régió
Heves-Nógrád régió
Borsod-Abaúj-Zemplém- Szabolcs-Szatmár-Bereg régió
Győr-Moson-Sopron-Vas-Zala régió
Baranya-Somogy-Tolna régió
Budapest – Pest megyei régió

52) A régió hatásköre: tagszervezés, véleményezési jog, javaslattételi jog, kapcsolattartás a
régiókban működő non-profit szervezetekkel, szakmai Szövetségekkel, hivatalokkal.
53) A régiós szervezetek a Pékszövetség belső szervezeti egységei, amelyek nem önálló jogi
személyként működnek.
54) A régiós szervezetek éves munkarend alapján működnek, amelyet a Pékszövetség Elnöksége
éves munkatervének ismeretében állítanak össze. A régiók éves munkatervét Pékszövetség
Elnöksége hagyja jóvá.
55) A régiós szervezetek a Pékszövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott
eljárási szabályok betartásával működnek.
56) A régiós szervezetek 5-7 fős Elnökséget választanak az ügyrendi előírásaiknak megfelelően.
57) A régiós szervezetek elnököt és társelnököt választanak.
58) A régiós Elnökség mandátuma a Magyar Pékszövetség Elnökségének mandátumával
megegyezik, a régiós Elnökségek választására a tisztújító Közgyűlést megelőzően kerül sor
legalább 1 hónappal.
59) A régiós szervezetek elnökei évente egyszer a végzett tevékenységről beszámolnak az
Elnökségnek.
60) A régiós szervezetek működésének technikai és anyagi feltételeinek megteremtéséről a
Pékszövetség Elnöksége gondoskodik.
15. §.
Bizottságok
61) A Pékszövetségben a Közgyűlés által létrehozott 9 fős Etikai Bizottság működik. Az Etikai
Bizottság tagjai választják meg maguk közül az Etikai Bizottság elnökét.
62) Az Etikai Bizottság megalkotja a Pékszövetség Etikai Szabályzatát, amelyet a Közgyűlés hagy
jóvá.
63) Az Etikai Bizottság a Közgyűlésnek beszámol, az Elnökséget a működéséről rendszeresen
tájékoztatja.
64) A Pékszövetségben az alábbi, az Elnökség által felállított Bizottságok működnek:
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Érdekvédelmi és Szervezetfejlesztési Bizottság
Gazdasági és Oktatási Bizottság

A bizottságok működési rendjét, határköreit az Elnökség által jóváhagyott Szervezeti és
Működési szabályzat tartalmazza.
A bizottságok elnökeit azon Elnökségi ülésekre, amelyen a bizottsági munkát érintő
napirendek tárgyalására kerül sor,meg kell hívni.
16. §
Főtitkár
65) A Szövetség az Alapszabályban meghatározott feladatok és célkitűzések hatékony
megvalósítása érdekében Főtitkárt foglalkoztat.
66) A Főtitkárt az Elnökség választja/nevezi ki. A Főtitkár, ha munkaviszonyban áll, vezető
beosztású munkavállalónak minősül, felette a munkáltatói jogokat az elnökség gyakorolja. A
Főtitkár szerződése szerint díjazásra és költségtérítésre jogosult.
67) A Főtitkár feladata és hatásköre:
a. önálló képviseleti joggal képviseli a Pékszövetséget. Kötelezettségvállalási jogkörének
korlátozására a vezetőség jogosult.
b. munkáltatói jogkört gyakorol a Pékszövetség alkalmazottai felett,
c. az ügyintéző szervezet működésének irányítása, a személyi összetétel változtatása
esetén a Vezetőség jóváhagyását köteles kikérni,
d. gondoskodik a Közgyűlés, az Elnökség, a Vezetőség és szükség szerint a bizottságok
elé kerülő előterjesztések kidolgozásáról,
e. biztosítja a Közgyűlés, az Elnökség határozatainak kihirdetését és szervezi a
határozatok végrehajtását,
f. azokban az ügyekben, ahol nincs érvényes testületi döntés, a tárgyalások előtt köteles
szóban vagy írásban kikérni a vezetőségi tagok véleményét, miután a szükséges
információkat rendelkezésükre bocsátotta;
g. tárgyalásai eredményéről köteles a következő ülésen tájékoztatni az Elnökséget, illetve
a Vezetőséget
h. végrehajtja az Elnökség által megállapított éves szakmai feladattervet,
i. az ügyrend rendelkezéseinek megfelelően gyakorolja a részére biztosított utalványozási
jogkört,
j. felel a Szövetség vagyoni eszközeinek az Alapszabály, illetve a jóváhagyott
költségvetés szerinti célokra való felhasználásáért,
k. elősegíti a Szövetség vezető testületeinek törvényes és szabályszerű működését,
l. előkészíti a titkárság ügyrendjére vonatkozó javaslatot és gondoskodik a jóváhagyott
ügyrend mindenkori betartásáról,
m. kapcsolattartás az állami, kormányzati szervekkel és társ szakmai szervezetekkel,
szakszervezettel, intézményekkel.
n. a társadalmi párbeszéd (tripartid) bizottságban való közreműködés.
o. nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos feladatok előkészítése.
p. a szerkesztő bizottságban részvétel
q. gyakorolja azokat a jogosultságait, amelyekkel a testületek felruházzák.
17. §.
Szaklap
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A szaklap kinevezett szerkesztő bizottsága a főszerkesztővel egyetértésben kialakítja az Elnökség által
jóváhagyandó Szervezeti és Működési Szabályzatát.
V.
18. §.
A Szövetség gazdálkodása
1. Az Szövetség gazdálkodása:
- Az Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
- Az Szövetség céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat.
- Az Szövetség gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan végez.
2. Az Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok tagdíjat és az Szövetség szolgáltatásaiért
külön díjat kötelesek megfizetni az Szövetségnek, annak tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
3. Az Szövetség tisztségviselői feladataik elvégzése során – a Közgyűlés határozatától függően –
tiszteletdíjra és költségtérítésre jogosultak.
4. Az Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos teendőket az Szövetség által alkalmazott, szakképzett,
a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő személy munkaviszony alapján – aki felett
a munkáltatói jogkört az ügyvezető igazgató gyakorolja – vagy megfelelő szakirányú vállalkozás
végzi.
VI.
19.§.
A Szövetség vagyona
1. Az Szövetség vagyona a következő forrásokból képződik:
a) tagdíj
b) adományok, felajánlások
c) rendezvények bevételei
d) kül-, és belföldi szervezetek és gazdálkodók támogatásai
e) a Pékszövetség által nyújtott szolgáltatások bevételei
f) pályázati támogatások
2. A Pékszövetség Közgyűlési határozat alapján gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat.
Ennek eredménye szintén a Pékszövetség működésének pénzügyi alapját képezi.
A Pékszövetség Elnöksége köteles ésszerű, takarékos, az anyagi források gyarapítását szolgáló
gazdálkodást folytatni.
3. Az Szövetség megszűnésének megállapítása esetén a vagyon hovafordításáról az Szövetség
Közgyűlése rendelkezik. Ha a Közgyűlés ezen rendelkezést nem teszi meg, az Szövetség vagyona
a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül és azt közérdekű célra kell fordítani.

VII.
20.§.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS
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Mindazon kérdésekben, melyről a jelen Alapszabály nem rendelkezik, a civil szervezetekről szóló
törvény, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, valamint az egyéb kapcsolódó
jogszabályok az irányadók.
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a civil szervezetekről
szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2019. november 16.
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