VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPSZABÁLY
1.
Általános rendelkezések
1.1 Az Egyesület neve:





magyar nyelven:
rövidítve:
angol nyelven:
német nyelven:

Magyar Ökológiai Gazdálkodók és Gazdálkodó Szervezetek Szövetsége
Magyar Ökogazdálkodók Szövetsége (MÖSZ)
Association of Hungarian Organic Farmers
Ungarischer Verband Für Ökologischen Landwirten

1.2 Székhelye:

4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.

1.3 Működési területe:

Magyarország teljes területe

1.4 Hivatalos nyelve:

magyar

1.5 A Szövetség önálló jogi személy
1.6 A Szövetség a Magyarországon ökológiai mezőgazdasági termelést folytató vállalkozások és szervezetek országos
Szövetsége. A Szövetség működését az egyesületekre vonatkozó jogszabályok és jelen alapszabály alapján fejti ki.
2.
A Szövetség célja és feladata
2.1 A Szövetség célja:








olyan ökogazdálkodási modellek kialakítása, amelyek lehetővé teszik a környezetkímélő, energiatakarékos
technológiák alkalmazását, a fenntartható termelési módok fejlesztését, a mezőgazdasági ökoszisztémák védelmét.
az ökológiai termeléssel előállított mezőgazdasági termékek, élelmiszerek arányának növelése az agrártermelésen
belül, elősegítve ezzel a természeti erőforrások megőrzését, a vidékfejlesztést, a lakosság kiváló minőségű
élelmiszerrel történő ellátását.
az ökominősítésű mezőgazdasági termékek, élelmiszerek iránti érdeklődés felkeltése, a magyar ökológiai termékek
nemzetközi elismertségének növelése, javítva ezzel az ország exportlehetőségeit.
olyan szakmai információs központ létrehozása, amely a tagszervezetek részére elősegíti a piaci előnyök
megszerzését.
a Szövetség tagjainak átfogó érdekképviselete társadalmi-, állami- és más szervezetek előtt.
a Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.

2.2 A Szövetség feladata:







lássa el mindazokat a feladatokat, melyeket tagszervezetei meghatároznak, valósítsa meg a hatékony
információáramlást az ökogazdálkodás szakmai területén, segítse elő a tagszervezetek tevékenységének
összehangolását az ökotermékek termelésének és kereskedelmének területén.
a Szövetség céljainak elérése érdekében állandó kapcsolatot alakítson ki az ökológiai gazdálkodás feltételeit
meghatározó állami szervezetekkel, lehetőleg szerződéses formában.
az ökotermékek belföldi fogyasztásának és a kereslet növelésének érdekében működjön közre a termékek
fejlesztésében, propagandájában, a szakmai kiállításokon és bemutatókon való részvételt hangolja össze.
segítse elő a magyar ökogazdálkodók nemzetközi együttműködésbe történő bekapcsolódását.
folytasson közhasznú tevékenységet Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pontja szerint, úgy hogy
a tagszervezeteken kívül más is részesülhessen ezen közhasznú szolgáltatásaiból.
közhasznú tevékenységek: - oktatás
- ismeretterjesztés
- természetvédelem
- állatvédelem
- környezetvédelem
- euroatlanti integráció elősegítése

A fenti közhasznú tevékenységek A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvényben, valamint A
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvényben, meghatározott közfeladatok teljesítésére irányuló
tevékenységek.



Gazdasági - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél
szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, valamint a gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja



A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről szóló
2253/1999 (X. 7.) Kormány Határozatban elfogadott Nemzeti Agrár - Környezetvédelmi Program széles körben
történő ismertetése és az EU csatlakozásig a gazdálkodók ökológiai termelésre való felkészítése.



A szövetség célja az ökológiai (biológiai) gazdálkodás - nemzetközi előírásokat is figyelembe vevő - feltételeinek és
ellenőrzési rendjének meghatározását követően az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés. A piaci verseny
tisztaságának biztosítása érdekében a szövetség valamennyi tagjának a termeléshez és értékesítéshez szükséges
információk biztosítása, valamint a termelők és a fogyasztók kölcsönös kapcsolatában a bizalom erősítése, a
fogyasztók egészségének védelme érdekében a kormányzati és civil szervezetek részére széles körű információadás. A szövetség az ökológiai termeléssel előállított mezőgazdasági termékek és élelmiszerek arányának
növelését célozza az agrártermelésen belül, elősegítve ezzel a környezetvédelmi szempontok érvényesülését. Célja
és feladata továbbá, hogy a belső piacon is megismertesse az ökológiai gazdálkodással létrehozott termékeknek az
emberi egészségre gyakorolt pozitív hatásait.



Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 3. §-a az agrárgazdaságban a fő célkitűzések
között jelöli meg az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának fő célkitűzéseivel összhangban az alábbiakat „e)
a szabályozó, ösztönző és támogatási rendszer segítse a termelés és a környezeti érdekek közötti összhang
megteremtését, a környezetkímélő gazdálkodás és a vidékfejlesztési célok megvalósulását. Egyúttal a
környezetvédelem és természetvédelem integrálásával valósuljon meg a mezőgazdaság fenntartható
fejlődése.” A törvény 4. § (1) bekezdése szerint „A Kormány az agrárgazdaság működésének gazdasági és
jogi feltételeit az alábbi szempontok figyelembevételével határozza meg: h) a földtulajdoni és használati
viszonyok szabályozása a termőföld fenntartható hasznosítását eredményezze.”
A szövetség célja, hogy ezen állami feladat ellátásában közreműködjön, tagjai nem csak saját részükre, hanem a
védett, vagy védelemre tervezett területeken, vagy közvetlen környezetükben gazdálkodók számára is az ökológiai
gazdálkodásról, az ehhez kapcsolódó támogatásokról, termelési adatokról, módszerekről értékesítési
lehetőségekről információt nyújtson. A szövetség feladata, hogy tevékenységével lehetőséget teremtsen az ilyen

területeken élők számára termelésük további folytatására és megélhetésük megteremtésére az ökológiai
gazdálkodás önálló, vagy kiegészítő tevékenységként folytatásával.
Az érzékeny természeti területek rendszerét a magyar természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. tv.) az Európai Unió
agrár-környezetvédelmi támogatási rendszere mintájára, a jogharmonizáció jegyében, ahhoz illeszkedően vezette
be. Meghatározása szerint "érzékeny természeti terület az olyan extenzív művelés alatt álló terület, amely a
természetkímélő gazdálkodási módok megőrzését, fenntartását, ezáltal az élőhelyek védelmét, a biológiai
sokféleség fennmaradását, a tájképi és kultúrtörténeti értékek megóvását szolgálja".
A természetvédelmi törvény 71. § (2) bekezdés a) pontja értelmében támogatást kell biztosítani a természetkímélő
gazdálkodást folytatóknak.


A Szövetség együttműködik a Vidékfejlesztési Minisztérium ökológiai gazdálkodásra vonatkozó
célkitűzéseinek elérésében, szükség szerint szakértőkkel, javaslattételekkel támogatva a Minisztériumot.
3.
A Szövetség tagsága

3.1 A Szövetségnek rendes tagja lehet minden olyan ökológiai gazdálkodást folytató valamint ökológiai
gazdálkodást oktató és kutató szervezet, vállalkozás, természetes és jogi személy, aki a Szövetség
Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elfogadja, kötelezettséget vállal a célok megvalósítása érdekében
történő közreműködésre, a tagdíj megfizetésére és megfelel az alábbi feltételeknek:
3.1.1 Az ökológiai gazdálkodást folytató tag által végzett mezőgazdasági termelés megfelel A mezőgazdasági
termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, előállításának,
forgalmazásának, jelölésének és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet
követelményeinek, rendelkezik elismert tanúsító szervezettel, érvényes tanúsítási szerződéssel és a tanúsító
szervezet által kibocsátott minősítő tanúsítvánnyal.
3.1.2 A Szövetség rendes tagjaként nyilvántartott ökogazdálkodó köteles betartani a hivatkozott rendeletek
követelményeit, azok teljesítését az Elnökség az Alapszabály felhatalmazása alapján évente megvizsgálja.
Amennyiben a tanúsító szervezet a tagnál az Öko rendelkezések megsértését észleli, és kezdeményezi a tagnak
a 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 27. § (1) bek. g.) pontja szerinti kizárását, úgy az Elnökség köteles a tag teljes
jogú tagságát felfüggeszteni, és javasolni a közgyűlés számára a tag kizárását a Szövetségből.
3.2 Alapító tagok: az alapításban közreműködő és a Szövetséget létrehozó rendes tagok, szervezetek és
vállalkozások:
3.2.1 Abaúj Charolais Rt. 3832 Léh, Kossuth u. 4.
Cégjegyzékszám: 05-10/000129
3.2.2 AgroLippó Rt. 7781 Lippó, Kossuth u. 26.
Cégjegyzékszám: 02-10/060252
3.2.3 Babócsai BioFarm Kft. 7584 Babócsa, Várdomb u. 5-7.
Cégjegyzékszám: 14-09/303913
3.2.4 Bábolnai Rt. Szendrői Gazdasága 3752 Szendrő, Ivánka tanya
Cégjegyzékszám: 11-10/001395
3.2.5 Biocsárda Kft. 5625 Csárdaszállás, Kossuth u. 13.
Cégjegyzékszám: 04-09/004883
3.2.6 Biofarm Debrecen Szövetkezet 4032 Debrecen, Akadémia u. 147.
Cégjegyzékszám: 09-02/000477
3.2.7 Biohungaricum Kft. 5540 Szarvas, Alkotmány u. 12.
Cégjegyzékszám: 04-09/003305
3.2.8 Bio-Zselic Kft. 7900 Szigetvár, Aradi u. 12.

Cégjegyzékszám: 02-09/066976
3.2.9 Bólyi Mg. Termelő és Kereskedelmi Rt. 7601 Pécs, Pf. 25.
Cégjegyzékszám: 02-10/060048
3.2.10 Czeller Gábor 7090 Tamási, Árpád u. 67.
Vállalkozói Ig.sz.: 2690/1995
3.2.11 ETO-FARM Jákotpuszta 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Vállalkozói ig.sz.: H34-370/1991
3.2.12 Gerje-Bio Kft. 5091 Tószeg, Rákóczi u. 64.
Cégjegyzékszám: 16-09/004052
3.2.13 Hajdú Mihály és társai 5725 Kötegyán, Árpád u. 13.
3.2.14 Hortobágyi Kht. 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Cégjegyzékszám: 09-14/000001
3.2.15 Köröstarcsai Petőfi Mg. Szöv. 5622 Köröstarcsa, Külterület 69.
Cégjegyzékszám: 04-02/000432
3.2.16 Pély-Tiszatáj Agrár Rt. 3381 Pély, Fő u. 163.
Cégjegyzékszám: 10-10/020196
3.2.17 Szomor Dezső 2345 Apaj, Pf. 20.
Vállalkozói ig. sz.:1926/1990
3.3 A Szövetség pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi természetes vagy jogi személy, aki nem felel meg a rendes
tagság feltételeinek, de a Szövetség Alapszabályával egyetért, a pártoló tagra közgyűlés által meghatározott tagdíjat
megfizeti, erkölcsi támogatásával a Szövetség munkáját segíti, a közgyűlésen tanácskozási joggal rendelkezik.
3.4 Tiszteletbeli tag: olyan köztiszteletben álló, a Szövetség érdekében kiemelkedő tevékenységet végző személy, akit
a közgyűlés tiszteletbeli taggá megválaszt, a közgyűlésen tanácskozási joggal rendelkezik.
3.5 Tagsági viszony keletkezése és megszűnése
3.5.1 A Szövetségbe való be és kilépés önkéntes.
3.5.2 A tagsági jogviszony létrejön írásos belépési nyilatkozattal, valamint a 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 13. § (4)
bekezdése alapján kiadott minősítő tanúsítvánnyal, amely alapján a Szövetség elnöksége a kérelmezőt tagként
nyilvántartásba veszi.
3.5.3 A tagsági viszony megszűnik a tagszervezet, vállalkozás írásban benyújtott kilépési nyilatkozatával, jogutód nélküli
megszűnésével, fegyelmi kizárással, vagy a tagdíjfizetés – felhívás ellenére történő – egy éves elmulasztása miatti
törléssel.
3.6 A tagok (rendes és alapító) jogai és kötelezettségei







részt vehet a szervezet tevékenységében és rendezvényein,
választó és választható a Szövetség szerveibe,
a Szövetség valamely törvénysértő határozatát – tudomására jutástól számított 30 napon belül – bíróság előtt
megtámadhatja,
köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek, az éves tagdíjat a tárgyévben megfizetni,
tevékenységet társadalmi munkában végezni, e tevékenység során felmerülő költségeit a Szövetség megtérítheti.
4.
A Szövetség szervezete

4.1 Közgyűlés

A Szövetség legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A közgyűlés a Szövetséget érintő minden kérdésben
dönthet. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot írásban, a napirend közlésével kell
meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 napi időköznek kell lennie.
Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell összehívni akkor, ha a tagok egyharmada
azt – az ok és a cél megjelölésével – kéri vagy az Elnökség szükségesnek tartja.
A közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagok 50 % + 1 tag jelen van. Amennyiben a tagok fele nem jelenik meg, úgy
a közgyűlést az eredeti időpont után egy órával kell megismételni az eredeti napirend szerint. A megismételt közgyűlés a
megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Ha a közgyűlés határozatait nyilvános ülésen – eltérő rendelkezés hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A közgyűlések közötti időszakban – kivételesen sürgős esetben – mód van írásbeli határozathozatalra. Ebben az
esetben az elnökség által javasolt határozattervezetet az elnökség megküldi a tagoknak 8 napos szavazási határidő
kitűzésével, úgy, hogy a határozattervezet alatt a szavazó tag aláírásával szavazhasson a határozat mellett vagy ellene.
A határozattervezet módosítására nincs lehetőség.
A határozatot akkor tekintik elfogadottnak, ha azt a tagok több mint fele elfogadta, és az érvényes határozat
meghozatalához szükséges legutolsó, az elfogadásról szóló nyilatkozat is eljutott az elnökséghez. Az elnökség 8 napon
belül az összes tagot írásban értesíti a szavazás eredményéről.
A határozathozatalban nem vehet részt az a tag, akivel szemben az 1997. évi CLVI törvény 8. §.(1) bekezdése szerinti
összeférhetetlenség megállapítható.
Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:








az Elnökségi tisztségviselők megválasztása és visszahívása,
az éves beszámolók, a közhasznúsági melléklet elfogadása,
az Alapszabály elfogadása, módosítása,
az éves tagdíj meghatározása,
az éves költségvetés megállapítása,
a Szövetség más szervezettel való egyesülésének, ilyen szervezetből való kilépésének, illetve a
Szövetség feloszlatásának kimondása.

A Szövetség minden tagja egyenlő szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet a közgyűlés döntéshozatalában.
A tagok kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges:





az Alapszabály elfogadásához, módosításához,
a tag kizárásához,
a Szövetség feloszlatásának, más szervezettel való egyesülés, ilyen szervezetből való kilépés
kimondásához.

A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza – folyamatos sorszámozással – a hozott
határozatokat, azok hatályát, valamint a határozatot támogató, illetve ellenző szavazatok számát, továbbá ha a
szavazategyenlőségre tekintettel az elnök szavazata döntött, annak külön jelölését a tartalmára való (támogató vagy
ellenző) utalással együtt.

A határozatokat is tartalmazó jegyzőkönyvet az elnökség őrzi és az abba való betekintés jogát minden érdeklődő
számára biztosítani köteles. A határozatot tartalmazó jegyzőkönyv kivonatot legkésőbb 8 napon belül az elnök köteles
megküldeni az érintetteknek.
A közgyűlés jegyzőkönyvét az elnök (távolléte vagy akadályoztatása esetén a megbízott alelnök) és a közgyűlés által
tagjai sorából felkért jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.

4.2 Elnökség
A Szövetség közgyűlése tagjai sorából háromtagú elnökséget választ öt évre. Az elnökség tagjai a közgyűlés
által nyílt szavazással választott elnök, alelnök és a titkár. Az elnökség tagja csak büntetlen előéletű, teljes
cselekvőképességű magyar állampolgár lehet akivel szemben nem állnak fenn az alábbi, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény 38. § és 39. §-ban rögzített összeférhetetlenségi okok:
38. § (3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem
rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást –, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
39. § (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél
is betölt.
Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az, akivel szemben 2011. évi CLXXV. törvény 38. §
(1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség állapítható meg, azaz az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A határozathozatalban ezen okok miatt részt nem vevő elnökségi tagot a határozatképesség szempontjából
jelenlévőnek kell tekinteni.
A Szövetség képviseletét az Elnökség látja el.
Az Elnökség első ülésén elkészíti a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét, amit a legközelebbi
közgyűlésen előterjeszt.
Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe. Az elnökség döntéseiről az elnök köteles beszámolni a következő közgyűlésen.
Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább két ülést tart.
Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van.
Az Elnökség döntéseit nyilvános ülésen, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén
az elnök szavazata dönt.
Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a jelenlévőket, a napirendet, az elhangzottak
lényegét, a hozott döntéseket és azok hatályát, valamint a szavazatok arányát.
Az elnökség döntéseit folyamatos sorszámmal, minden naptári évben 1-gyel kezdődően és a határozathozatal évével
kell jelölni. Az elnök az ülések jegyzőkönyveit lefűzve megőrzi és biztosítja, hogy az érdeklődők abba betekinthessenek.
Az elnökség döntéseiről az érintetteket az elnök írásban értesíti a döntést tartalmazó jegyzőkönyvi kivonattal.
A jegyzőkönyvet az elnök és egy erre felkért elnökségi tag írja alá.
4.2.1 Az Elnök jogai és kötelességei:
















önállóan képviseli a Szövetséget, irányítja az elnökség munkáját,
a közgyűlés és az elnökségi ülés összehívása, az ülések vezetése, az ülések jegyzőkönyvezése és ezen
jegyzőkönyv aláírása,
a közgyűlés és az elnökség üléseinek jegyzőkönyveit megőrzi, nyilvántartja és biztosítja az érdeklődők számára az
azokba való betekintés jogát,
a közgyűlés határozatairól és az elnökség döntéseiről az érintetteket a jegyzőkönyv kivonatának megküldésével,
legkésőbb az ülést követő 8 napon belül értesíti,
beszámol az elnökség döntéséről a soron következő közgyűlésen,
harmadik személyekkel szemben képviseli a Szövetséget,
gondoskodik, szervezi és ellenőrzi a közgyűlés és az elnökség döntéseinek végrehajtását,
előkészíti, illetve előkészítteti a közgyűlés napirendjét, a Szövetség tevékenységéről szóló beszámolókat,
jelentéseket és javaslatot tesz a költségvetésre,
koordinálja a Szövetség tevékenységét, intézi a Szövetségi ügyeket, koordinálja a munkamegosztást az elnökség
tagjai között,
őrzi, rendszerezi, nyilvántartja a Szövetség tevékenysége során keletkezett dokumentációkat,
intézkedést tesz és eljár a Szövetség ügyeiben,
kötelezettséget vállalhat, megállapodást, szerződést köthet a Szövetség céljainak megvalósítása érdekében, a
Szövetség nevében,
gondoskodik a Szövetség biztonságos gazdálkodásáról, ellenőrzi a kiadások számláit, a költségvetés teljesítését,
az államháztartás alrendszereitől szerződés alapján kapott támogatás felhasználásáról beszámol, illetve jelentést
tesz,







A bankszámla felett rendelkezéshez az elnök és a titkár együttes aláírása szükséges.
szervezi a Szövetség tagnyilvántartását, (belépési és kilépési nyilatkozatokat) döntésre előkészíti a tag kizárására
irányuló előterjesztést,
megbízólevelet adhat pénzügyek és egyéb Szövetségi ügyek intézésére, a Szövetség javára történő
adománygyűjtéshez írásban meghatalmazást adhat,
ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel a közgyűlés megbízza.

4.2.2 Alelnök








részt vesz az elnökség munkájában, ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekre az elnök megbízást ad,
alelnök teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén,
három hónapot meghaladó helyettesítés esetén intézkedik a közgyűlés összehívásáról, mivel három hónapot
meghaladóan csak közgyűlési hozzájárulással láthatja el az elnök teljes jogkörű helyettesítését,
gondoskodik a Szövetség tevékenységének és gazdálkodása legfontosabb adatainak a helyi sajtó útján
való nyilvánosságra hozataláról,
részt vesz más társadalmi szervekkel való kapcsolatok kialakításában és azok koordinálásában,
segíti az elnököt a Szövetség ügyeinek intézésében,

4.2.3 Titkár:







elvégzi a Szövetség valamennyi adminisztrációs feladatait, felelőse a vonatkozó pénzügyi-, számviteli-, adó
jogszabályok betartásának
ellátja a szervezési feladatokat a Szövetség tevékenységi körében (rendezvények, kiállítások, bemutatók, szakmai
tapasztalatcserék, stb.)
koordinálja a kapcsolatot a Szövetség és az elnökség között,
részt vesz az elnökség munkájában, ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az elnök megbízza.
A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök és a titkár együttes aláírása szükséges.

4.3 Az Elnökség tagjai munkájukat, tisztségüket nem jövedelemszerző tevékenységként látják el, azonban a
Szövetség tevékenységi körébe tartozó konkrét feladatok elvégzésére megbízási szerződést köthet az Elnökség azzal,
hogy annak kérdésében az érintett elnökségi tag nem szavazhat.
4.4 Az Elnökség a közvetlen feladatkörébe nem tartozó munkák ellátására megbízást adhat, alkalmazottat – szükség
esetén ügyvezetőt – foglalkoztathat, aki feladatait az Elnökség irányításával végzi. A munkáltatói jogokat ez esetben az
Elnök gyakorolja.
5.
A Szövetség gazdálkodása
A Szövetség vagyona:







a tagok által befizetett tagdíjak,
pártoló tagok adományai,
természetes és jogi személyek anyagi támogatásai,
pályázatok során nyert támogatások,
állami vagy önkormányzati támogatások,

A Szövetség tevékenységét saját vagyonából finanszírozza.
A Szövetség tartozásaiért kizárólag saját vagyonával felel, azért a tagok saját vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel.
A Szövetség gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. Céljai teljesebb körű megvalósításához vállalkozási
tevékenységet folytathat, de e tevékenységét közhasznú céljainak megvalósítása érdekében és azokat nem
veszélyeztetve folytathatja csak.
Gazdálkodása során elért – ideértve esetleges vállalkozási tevékenységéből származó nyereségét is – nem osztja fel,
azt kizárólag a Szövetségi céloknak megfelelően, azok megvalósítására fordítja.
A Szövetség váltót, értékpapírt nem bocsáthat ki, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül,
illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
Vállalkozási tevékenységéhez vagy vállalkozása fejlesztéséhez nem vehet fel olyan mértékű hitelt, amely
veszélyeztetné közhasznú tevékenységét.
A Szövetség a cél szerinti tevékenységéből, illetve esetleges vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és
ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.
A közgyűlés az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elfogadja a közhasznúsági mellékletet is. A
közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. A közhasznúsági
mellékletet az elnök a Szövetség egyéb dokumentumaival együtt őrzi és biztosítja az abba való betekintés jogát.
Az Alapszabály szerinti legfontosabb tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Szövetség a helyi,
vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.
A bankszámla vezetésére a közgyűlés határozata alapján az elnök adhat megbízást pénzintézeteknek a bankszámla
felett az elnökség tagjai közül két személy együttes aláírással jogosult rendelkezni, az elnök és a titkár, illetve az elnököt
helyettesítő, jogkörében eljáró alelnök és a titkár.
6.
A Szövetség megszűnése
6.1 A Szövetség megszűnik:







ha nyilvántartott tagjainak száma 10 alá csökken,
feloszlással,
más társadalmi szervezettel való egyesüléssel (beolvadással),
megszűnésének megállapításával,
feloszlatással

6.2 A Szövetség megszűnése esetén – az esetleges hitelezők kielégítése után – a Szövetség vagyonáról a közgyűlés
döntése alapján kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata, erről a tagságot
tájékoztatni kell.
Ha a Szövetség feloszlatással szűnik meg, vagy megszűnését állapítják meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt
rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon
felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.
Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó
rendelkezései; az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény; valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés
és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.
Hortobágy, 2012. június hó 01.
_____________________________
Gencsi Zoltán elnök

Záradék:
Alulírott Gencsi Zoltán, mint a Magyar Ökológiai Gazdálkodók és Gazdálkodó Szervezetek Szövetsége elnöke
igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály – módosítások alapján
hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az alapszabály alábbi pontjainak változása adott
okot:
-

2.2 A Szövetség feladata
 a „hogy” szó törlése
 az 5. bekezdés módosítása a 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény)
alapján, valamint a közfeladatok teljesítését előíró jogszabályhelyek megjelölése: Civil
törvény 34. § (1) bek. a.) pontja alapján
 a 6. bekezdés hatályosítása: Civil törvény 34. § (1) bek. b.), c.)
 a 7. bekezdés: a 2253/1999 (X. 7.) Kormány Határozat teljes nevének feltüntetése
 a 8. bekezdés: a hatályon kívül helyezett hivatkozás (140/1999 (IX. 3) Kormányrendelet)
kivétele a célok változtatása nélkül
 a 9. bekezdés hatályosítása: 1997. évi CXIV. törvény 3. §, 4. § (1) bek.
 a 11. bekezdés hatályosítása (együttműködés a Vidékfejlesztési Minisztériummal)

-

3. A Szövetség tagsága
 a közgyűlés döntésének megfelelő módosítás (rendes tagság; mezőgazdasági termelés
feltételei; kizárás)
 3.5.2 hatályosítása: 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

-

4. A Szövetség szervezete
 Közhasznúsági mellékletre történő áttérés közhasznúsági jelentésről: Civil törvény 46. § (1)
bek.
 4.2 Elnökség:
 a közgyűlés döntésének megfelelő módosítás (háromtagú elnökség;
összeférhetetlenségi szabályok Civil törvény 38. §, 39. §; a határozatképesség két
tagban történő megállapítása)
 4.2.2 Alelnök:
 közgyűlés döntésének megfelelő módosítás (három alelnök helyett egy alelnököt
választanak)

-

5. A Szövetség gazdálkodása



-

Közhasznúsági mellékletre történő áttérés közhasznúsági jelentésről: Civil törvény 46. § (1)
bek.

Irányadó hatályos jogszabályok

Hortobágy, 2012. június hó 01.

_____________________________
Gencsi Zoltán elnök

