A MAGYAR ÖNTÉSZETI SZÖVETSÉG
ALAPSZABÁLYA
(Joghatályos 2016. december 12. óta)
1. §
A Szövetség jogállása
(1) A Magyar Öntészeti Szövetség (továbbiakban: Szövetség) autonóm szakmai testület,
mely az egyesületre vonatkozó szabályok szerint működik.
(2) A Szövetség önálló jogi személy.
(3) A Szövetség székhelye: 1211 Budapest, Öntöde u. 10.
(4) Pecsétje téglalap alakú, melyen a név, a székhely, az adószám és a bankszámlaszám
látható.
2. §
(1) A Szövetség célja:
− szervezi és összefogja a szakmában tevékenykedő tagokat (4.§(3) bek.),
− érdekeiket szakmai és gazdasági szempontból egyezteti és képviseli,
− elősegíti a szabad vállalkozást,
− elősegíti és kezdeményezi a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését.
3. §
A Szövetség céljai megvalósítását szolgáló, alapcél szerinti tevékenységek:
(1) A szakterületen ellátja az érdekképviseleti, az érdekegyeztető és kapcsolattartó
feladatokat.
(2)
Az érdekképviselet keretében:
2.1. Kezdeményezi, koordinálja, szervezi tagjainak összehangolt fellépését mindazon
kérdésekben, melyek a szakterülete jó hírneve és a vállalkozó érdeke érvényre juttatása
körében bármely téren felmerül.
2.2. Tagjai összehangolt véleménye alapján állást foglal a szakmai vállalkozásokat érintő
döntések és szabályozók tervezeteivel kapcsolatban.
2.3. Figyelemmel kíséri a szakmai vállalkozásokra vonatkozó jogszabályok gyakorlati
érvényesülését és az illetékes gazdaságirányítási szerveknél kezdeményezi a
vállalkozásokat nehezítő szabályozók, intézkedések felülvizsgálatát és módosítását.
2.4. Részt vesz más Szakmai Szövetségek közös állásfoglalásainak, gazdasági élénkítési
javaslatainak szakmai megalapozásában.
2.5. Kidolgozhatja és karbantarthatja a szakmára jellemző szakmai-etikai normákat, ügyel
ezek betartására és fellép az általánosan elfogadott normáktól eltérő magatartással
szemben.
(3) Az érdekegyeztetés keretében:
3.1. Segíti a tagjai és egyéb vállalkozók közötti együttműködést.
3.2. A vállalkozások szakmai kérdéseit érintő általános feltételek, ajánlások és útmutatók
közreadásával segíti a tagok tevékenységét.
3.3. Információs, egyeztető, döntés előkészítési és döntési kapcsolatokat és együttműködést
építi fel és tart fenn mindazon állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, ahol a
tagok érdekeinek érvényre juttatása azt indokolttá és szükségessé teszi.
3.4. Rendszeres információt nyújt a szakmát érintő piaci változásokról, ennek keretében a
beérkező belföldi vagy külföldi öntőminta, öntőszerszám, öntvény stb. igényeket tagjai
részére továbbítja.
(4)
Kapcsolattartás keretében, többek között
4.1. A szakterületét érintő kérdésekben kapcsolatot tart illetékes minisztériumokkal, szakmai
és egyéb társadalmi szervezetekkel.
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4.2. Ellátja - a szükséges mértékben - a munkáltatótói érdekképviseletet. E tevékenységében
együttműködik az ilyen célra alakuló országos és helyi szervekkel.
4.3. A Szövetség a nemzetközi gazdasági kapcsolatok elmélyítése érdekében:
− kapcsolatot tart külföldi Szövetségekkel, melyekkel kölcsönösségen alapuló
megállapodások keretében közösen szervezi a vállalt és közvetlen kapcsolatokat.
− nemzetközi szövetségekben és fórumokon képviseli a szakterületen tevékenykedő
tagokat.
(5)
Egyéb feladatai keretében, többek között:
5.1. Folyamatosan tájékoztatja tagjait a távlati és időszerű általános gazdasági fejlesztési
célokról, gazdaságpolitikai elgondolásokról.
5.2. Műszaki, tudományos kutatási, oktatási és környezetvédelmi tevékenységet végez, ezzel
elősegíti a fejlett technológiák, megoldások, eljárások stb. bevezetését és elterjesztését.
5.3. Szakmai sajtó és propagandamunkát végez a szakterületen tevékenykedő tagok
munkájának segítésére.
5.4. A Szövetség feladatai eredményes ellátását segítő vállalkozásokban vesz részt.
5.5. A Szövetség tagjai közti vitás ügyek rendezésében felkérésre békéltető, jószolgálati
feladatokat lát el.
(6) Gazdasági-vállalkozási tevékenység
6.1. Elősegíti a tagok belföldi és külgazdasági tevékenységét a kereskedelemfejlesztés
nemzetközi gyakorlatban kialakult eszközeivel, a külföldi partnerszervezetekkel kiépített
kapcsolatrendszer útján. Ennek keretében kiállításokat, bemutatókat, tudományos és
szakmai rendezvényeket szervez, valamint sajtó- és
kiadói tevékenységet, illetve
téma-, feladat-, termékmenedzselési, program koordinálási feladatokat végez.
6.2. Oktatási, továbbképzési, átképzési, speciális és szakmai ismereteket nyújtó
tanfolyamokat, szemináriumokat, előadássorozatokat szervez
6.3. Igény esetén műszaki, gazdasági, környezetvédelmi szolgáltatásokat - szakértés,
tanácsadás - végez, valamint szakmai fordítási, tolmácsolási feladatokat lát.
6.4. A Szövetség a (6) pontban részletezett, céljai megvalósításával közvetlenül összefüggő
gazdasági-vállalkozási tevékenységét az alapcél szerinti tevékenységét támogatva, nem
főtevékenységként, az alapcélok megvalósítását nem veszélyeztetve végzi.
6.5. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
4. §
A Szövetség tagsága
(1) A tagok belépése a Szövetségbe önkéntesen történik.
(2) A Szövetség tagja lehet bármely, az öntvénygyártás területén működő (termelés,
szolgáltatás) belföldi és külföldi gazdálkodó szervezet, (gazdasági társaság) egyéni
cég (kisiparos, magánvállalkozó), intézet, intézmény, amely (aki) a Szövetség
alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, és tagdíj fizetését vállalja.
(3) A Szövetség tagjai sorába a belépés a Szövetséghez elnökségéhez intézett írásbeli
nyilatkozattal történik, amelyben a belépő nyilatkozik, hogy a Szövetség tagja kíván
lenni, annak céljait, alapszabályát és a tagok együttműködésének és piaci
magatartásának etikai normáit magára nézve kötelezőnek ismeri el, és vállalja, hogy
teljesíti a tagok alapszabályban foglalt kötelezettségeit. A tagság a nyilatkozatnak a
Szövetség elnöksége által történt elfogadásával kezdődik. A tagság létrejöttének és
fenntartásának feltétele a tagdíj határidőben történő megfizetése.
(4) A tagok a Szövetség bankszámlájára éves díjat fizetnek.
Az éves díj mértékét a közgyűlés határozza meg. A tagsági díjat negyedévenkénti
bontásban, a tárgy negyedév első hónapjában kell megfizetni.
.
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(5) A tagság megszűnése
5. 1. A tagsági viszony megszűnhet kilépéssel, a tagsági jogviszony Szövetség általi
felmondása, a tag halála vagy jogutód nélküli megszűnése, illetve a tag kizárása folytán.
A tag kilépési szándékát az elnöknek írásban jelentheti be. A tagsági jogviszony a
kilépésnek a Szövetség általi átvételével szűnik meg.
5. 2. Megszűnik a tagság ha a tag működése megszűnik. A tagság megszűnésének időpontja
ebben az esetben a tag jogutód nélküli megszűnésének időpontja. A tagot a tagsági
jogviszony megszűnése esetén a tagnyilvántartásból a Szövetség tagjai közül törölni kell.
5. 3. A tag kizárása
A tagnak jogszabályt, a Szövetség alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan
vagy ismételten sértő, a Szövetség céljainak megvalósítását veszélyeztető magatartása
esetén a közgyűlés – bármely tag vagy szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási
eljárást folytat le.
A kizárási eljárást első fokon az Elnökség – az Elnökség tagjainak ügyében a Szövetség
közgyűlése – folytatja le. Az eljárást bármely tagírásban kezdeményezheti a tudomására
jutott tények és körülmények részletezésével, valamint bizonyítékok megjelölésével,
csatolásával. Az eljárás megindításáról az elnök dönt. Az eljárás alá vont taggal az eljárás
megindításának tényét, az ellene felhozott okokat, bizonyítékokat közölni kell, és
lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését előadhassa. A tag az eljárás során
jogi képviselőt igénybe vehet. A tagot az Elnökség kizárással foglalkozó ülésére meg kell
hívni, és lehetőséget kell adni neki, hogy védekezését megfelelően előadhassa.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az
Elnökség határozatát ajánlott, tértivevényes levélben a taggal közölni kell. Az indoklásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, illetve az igénybe
vehető – Szövetségen belüli és kívüli – jogorvoslati lehetőségekről szóló pontos
tájékoztatást.
A kizárását kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a kizárt tag
a Közgyűléshez fellebbezéssel élhet, amelyben meg kell jelölnie, hogy a kizáró határozat
megváltoztatását milyen okból kívánja, és köteles erre vonatkozó bizonyítékait is
megjelölni. A fellebbezés alkalmasságáról a közgyűlés összehívásra jogosult elnök/főtitkár
dönt 30 napon belül, aki a fellebbezés alkalmassága esetén köteles a Szövetség közgyűlését
30 napon belül összehívni. A tagnak lehetőséget kell adni arra, hogy a közgyűlésen részt
vegyen és védekezését megfelelően előadhassa, azonban a kizárásról szóló határozatról
nem szavazhat.
A tagsági jogviszony megszűnik az Elnökség határozatának kézhez vételétől számított 15
napos fellebbezési határidő elteltét követő napon; fellebbezés esetén, vagy az Elnökség
tagja ügyében a közgyűlés kizárást helyben hagyó, illetve kizáró határozatának
meghozatalával.
5. 4. A tagsági jogviszony Szövetség általi felmondása
A tagot a tagnyilvántartásból a szövetség tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell
törölni, ha az elnökségaz ügyvezető főtitkár útján azt megelőzően – írásban, igazolható
módon, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel és póthatáridő tűzésével, illetve
arra való felhívással, hogy ha a felszólítás alaptalan, vagy mulasztását ki kívánja menteni,
adja elő a tényeket és bizonyítékokat – felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére, és
a fizetési határidő eredménytelenül telt el. Az elnökség a póthatáridő eredménytelen
eltelte után 90 napos határidővel a tagsági jogviszonyt felmondhatja. Az elnökség a törlést
elrendelő határozatát az elnökségnek írásban közölnie kell a taggal. Ha a tagdíj meg nem
fizetése miatt a tagot a szövetség tagjai közül törlik, tagsága a szövetségben megszűnik.

.
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5. §
A Szövetség tagjainak jogai és kötelezettségei
(1) A Szövetség tagjának jogában áll személyesen vagy cégszerűen felhatalmazott
képviselője útján:
1.1. A Szövetség közgyűlésén részt venni.
1.2. Megválasztás esetén – amennyiben a jogszabályban meghatározott feltételeknek eleget
tesz – a Szövetség testületeiben tisztséget viselni.
1.3. Közgyűlés és elnökségi ülés összehívására, illetve napirendjére, napirendi pontjára
javaslatot tenni.
1.4. A közgyűlésen felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni, a
Szövetség elnökségét javaslatokkal, kezdeményezésekkel megkeresni.
1.5. A közgyűlésen előterjesztett javaslatok megvitatásában, a határozatok és ajánlások
meghozatalában szavazati joggal részt venni.
1.6. A tisztségviselők funkcióiból való visszahívását kezdeményezni.
1.7. A Szövetség szolgáltatásait – a 3. §. (6) esetében külön díjazásért – igénybe venni.
1.8. Szövetségi tagságát a vállalkozás fejléces ügyiratain feltüntetni.
1.9. A Szövetség célját támogatni és munkájában részt venni.
(2) A Szövetség tagjának kötelezettsége:
2.1. A Szövetség alapszabályát, a közgyűlés és az elnökség határozatait betartani, ajánlásait
figyelembe venni.
2.2. A Szövetség munkájához szükséges – az üzleti titkot nem sértő –információkat
rendelkezésre bocsátani.
2.3. Gazdálkodói munkájában a Szövetség többi tagjának érdekét szem előtt tartva az
együttműködés szellemét erősíteni.
2.4. A Szövetség által meghatározott etikai normákat betartani.
2.5. Az éves tagdíjat a 4.§(4) szerint befizetni.
(3) A Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a szövetség céljának megvalósítását és a
szövetség tevékenységét.
6. §
A Szövetség szervei:
Közgyűlés
Elnökség
Ellenőrző Bizottság
A Szövetség tisztségviselői:
az elnök és az elnökségi tagok
az ügyvezető főtitkár
az Ellenőrző Bizottság tagjai
(1) A Közgyűlés
1.1. A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a Szövetség tagjainak összességéből áll.
A közgyűlést évente legalább egyszer, illetve szükség szerint kell összehívni. Tisztújító
közgyűlést háromévenként kell tartani. A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az
elnökségen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály
vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek
részt.
1.2. A közgyűlést az elnök az ügyvezető főtitkár útján hívja össze a közgyűlés tervezett
időpontja előtt 30 nappal írásban, igazolható módon a tagok által e célból megadott email-címre küldött meghívóval. Az ügyvezető főtitkár a közgyűlés összehívását
.
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megelőzően a közgyűlés tervezett napirendjét a tagoknak megküldi azzal, hogy a
tervezetet véleményezhetik, s a közgyűlés további napirendi pontjaira javaslatot tehetnek.
A közgyűlés napirendi pontjait az elnökség ezen észrevételek figyelembe vételével állítja
össze. A napirendre nem került javaslatokról a közgyűlés a napirend elfogadása előtt
külön határozatban dönt, amennyiben valamennyi szavazásra jogosult jelen van, és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A közgyűlést a Szövetség székhelyére, vagy Budapest, illetve Pest megye területén
található alkalmas helyiségbe kell összehívni.
A tagoknak a közgyűlésre szóló meghívót, valamint egyidejűleg a napirendet a közgyűlés
előtt legalább 15 nappal kézhez kell kapniuk. A meghívónak tartalmaznia kell a Szövetség
nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét, az ülés napirendjét olyan részletességgel,
hogy a szavazásra jogosultak a témakörökben az álláspontjukat kialakíthassák. A
meghívó tartalmazza továbbá a távolmaradás jogkövetkezményeit és az esetleges
megismételt közgyűlés időpontját és helyét. A közgyűlésnek csak olyan kérdéseket lehet
megtárgyalni, illetve érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek a
közgyűlés napirendjén szerepelnek.
1.3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
1.4.1. A Szövetség alapszabályának jóváhagyása és módosítása;
1.4.2. Az elnökség éves beszámolójának elfogadása és a következő évi munkaprogramjának
jóváhagyása, melynek része az évi költségvetés meghatározása és a gazdálkodással
kapcsolatos tevékenységről szóló beszámoló, ill. terv;
1.4.3. A Szövetség elnökségének, elnökének és az Ellenőrző Bizottság elnökének és
tagjainak megválasztása és felmentése;
1.4.4. Állásfoglalás azokban a kérdésekben, melyekről a munkatervben a közgyűlés így
határozott;
1.4.5. Minden olyan feladat, amelynek megtárgyalását a Szövetség elnöksége a közgyűlés
elé utalja;
1.4.6. A Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
1.4.7. Az Ellenőrző Bizottság éves jelentésének megtárgyalása és elfogadása;
1.4.8. Döntés – az elnökség javaslata alapján – a tagdíj összegének és esedékességének
megállapításáról;
1.4.9. Döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és
közhasznúsági melléklet elfogadásáról;
1.4.10. Vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
a Szövetséggel munkaviszonyban áll – a 2.1.12. pontban foglalt kivétellel –, illetve
döntés a vezető tisztségviselők díjazásáról;
1.4.11. Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a szövetség saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
1.4.12. A jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és más szövetségi
szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
1.4.13. A végelszámoló kijelölése.
1.5. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
.
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d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A határozatképességet minden szavazás előtt vizsgálni kell.
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
A Szövetség alapszabálya módosításának jóváhagyásához a jelenlévő tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata; a szövetség céljainak módosításához,
illetve megszűnése kimondásához a szavazati joggal rendelkező összes tag
háromnegyedének szavazata szükséges.
Ha a közgyűlés nem határozatképes, és ismételten összehívásra kerül az adott napirend
megvitatására, akkor a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha a
távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a
meghívó tartalmazza (megismételt közgyűlés). A megismételt közgyűlésen kizárólag az
eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatók meg.
1.6. A közgyűlést és a rendkívüli közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlés megnyitása
után levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv-hitelesítőt választ, akik
titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságként működnek. A jegyzőkönyvet a
levezető elnök és a szövetség két erre kijelölt tagja írja alá, akik vállalják, hogy az ülésen
mindvégig jelen lesznek. A jegyzőkönyvnek – ha a határozatokat nem foglalják külön
dokumentumba – tartalmaznia kell az ülésen elfogadott határozatok pontos szövegét. A
határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvek őrzéséről az ügyvezető főtitkár gondoskodik.
A közgyűlés határozatait a levezető elnök szóban kihirdeti, majd a tagoknak – az
ügyvezető főtitkár útján – a tagok által e célból megadott e-mail-címre jegyzőkönyvbe
foglaltan megküldi.
1.7. Rendkívüli közgyűlés összehívásához legalább a tagok 10%-ának összehívási javaslata
szükséges. A rendkívüli közgyűlést a javaslatnak az Elnökséghez történő beérkezésétől
számított 30 napon belül össze kell hívni.
Az elnökség köteles rendkívüli közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha a szövetség tartaléka és/vagy vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
vagy ha a szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; illetve ha a szövetség céljainak elérése veszélybe került. Az ezen okok miatt
összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a szövetség megszüntetéséről dönteni.
(2) A Szövetség elnöksége
2.1. A Szövetség elnökségének feladata:
2.1.1. A szövetség napi ügyeinek vitele, az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
2.1.2. A beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
2.1.3. Az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
2.1.4. A szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
2.1.5. A szövetség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválaszttatásának előkészítése;
2.1.6. Az általa összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
2.1.7. Részvétel a közgyűlésen és válaszadás a szövetséggel kapcsolatos kérdésekre;
2.1.8. A szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
2.1.9. A tag felvételéről döntés, illetve tag kizárásáról szóló első fokú döntés;
.
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2.1.10. Jóváhagyja a Szövetség szervezeti és működési szabályzatát;
2.1.11. Irányítja és felügyeli a Szövetség gazdálkodását;
2.1.12. Kinevezi az ügyvezető főtitkárt és munkáltatói jogokat gyakorol felette;
2.1.13. Az Elnökség saját tagjai közül alelnököt választhat.
2.1.14. Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a
közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe.
2.2. Az elnökség a közgyűlés által választott elnökből és az elnökségi tagokból, összesen 7
főből áll.
2.3. Tisztségviselőnek a Szövetség tagjai választhatók.
2.4. Az elnök és az elnökség tagjai megválasztása 3 évre szól. A közgyűlés az elnökség
tagjainak megválasztásáról titkos, írásbeli szavazással dönt. Az elnökség tagját csak
akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre
kell határozni.
Az elnökség valamely tagjának visszahívásáról a tagok legalább 10%-ának indítványára
határozhat, ha az elnökség tagja a szövetség céljaival ellentétes tevékenységet folytat; az
elnökség valamely tagjának visszahívásához az összes tag több mint felének szavazata
szükséges.
2.5 A Szövetség elnökségi ülése nem nyilvános. Egyes napirendi pontjainak megvitatásához
a Szövetség elnöksége tanácskozási joggal a tagok és az illetékes főhatóságok, továbbá
más szervezetek képviselőit is meghívhatja.
2.6. Az elnökség a tagok kívánságára a Szövetség tagjaiból szakterületenként szekciókat
hozhat létre.
2.7. A Szövetség elnöksége szükség szerint – amennyiben olyan kérdésben kell döntést hozni,
amely az elnökség hatáskörébe tartozik –, de legalább félévenként egy alkalommal tart
ülést. Az elnökséget a Szövetség elnöke – az ügyvezető főtitkár útján – hívja össze. Az
elnökség tevékenységéről éves beszámoló készít.
2.8. Az elnökség akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok legalább fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén az elnökséget legkésőbb 15 napon belül újra össze kell hívni.
A határozatképesség megállapításakor az 1.5. pont szabályait megfelelően alkalmazni
kell. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza az elnökségi ülés
helyét, idejét, a jelenlévők számát és személyét, a határozatképesség megállapítását, a
napirendet és az elhangzott hozzászólások összefoglalását. A jegyzőkönyvet az elnökség
tagjai írják alá. A jegyzőkönyvnek – ha a határozatokat nem foglalják külön
dokumentumba – tartalmaznia kell az ülésen elfogadott határozatok pontos szövegét. A
határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvek őrzéséről az elnökség az ügyvezető főtitkár útján
gondoskodik.
Az elnökség határozatait a tagoknak – az ügyvezető főtitkár útján – a tagok által e célból
megadott e-mail-címre jegyzőkönyvbe foglaltan megküldi.
2.9. Az elnökség döntéseiről határozatot hoz. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
Kétharmados szótöbbség kell a tag kizárásáról szóló határozat meghozatalához, a
Szervezeti és Működési Szabályzat, az Etikai Szabályzat elfogadásához, ezek
módosításához.
2.10 Az elnök feladatai különösen: az elnökségi ülések összehívása és a közgyűlés és
elnökségi ülések levezetése, a Szövetség irányítása, a Szövetség képviselete, a közgyűlési
jegyzőkönyv hitelesítésére való felkérés, a Szövetség pénzügyeinek kezelése, a
bankszámla feletti rendelkezés.
Az elnök adminisztratív jellegű feladatait – a szövetség iratainak, bevételi és kiadási
bizonylatainak kezelése, a szövetség tagnyilvántartásának kezelése, a határozatok tárának
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vagy a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvek őrzése – a titkárság, illetve az ügyvezető
főtitkár útján látja el.
A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott
beszámolóját az elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el.
Az elnöknek az intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően –
döntés hiányában pedig a szövetség érdekeivel összhangban – kell megtennie.
Az elnököt akadályoztatása esetén az ügyvezető főtitkár vagy az általa kijelölt alelnök
helyettesíti. Ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely
elnökségi tag összehívhatja.
(3) A Szövetség ügyintézése
3.1. A Szövetség feladatai ellátására saját ügyintéző szervezettel rendelkezik, melynek
vezetését az ügyvezető főtitkár végzi. Az ügyvezető főtitkár feladatai különösen a
Szövetség képviselete, a Szövetség tagjai nyilvántartásának vezetése, a határozatokat
tartalmazó közgyűlési, elnökségi és ellenőrző bizottsági jegyzőkönyvek őrzése, a
Szövetség működésével kapcsolatos iratok kezelése és őrzése és a tagok tájékoztatása a
Szövetség működéséről. Az ügyvezető főtitkárteljes körűen támogatja az elnököt 6.§
2.10. pontban foglalt feladatai elvégzésében. Az iroda ügyrendjét a Szövetség Szervezeti
és Működési szabályzatában az elnökség hagyja jóvá.
3.2. Az ügyvezető főtitkár feladata az ügyintéző szervezet működésének irányítása a
közgyűlés és az elnökség iránymutatásai alapján. Feladatait a Szervezeti és Működési
Szabályzatban kell meghatározni.
(4) Ellenőrző Bizottság
4.1. Az elnökből és két tagból álló, a közgyűlés által 3 évre választott Ellenőrző Bizottság
feladata a Szövetség – és annak szervei – jogszabályok és alapszabály szerinti
működésének, gazdálkodásának, a közgyűlés és elnökség határozatai végrehajtásának
ellenőrzése. Az Ellenőrző Bizottság tagjai függetlenek, tevékenységük gyakorlása során
nem utasíthatók. Az Ellenőrző Bizottság évente legalább egyszer ülésezik, működésére az
elnökség működésének szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az ellenőrző bizottság
ügyrendjét maga állapítja meg.
Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely
tartalmazza az elnökségi ülés helyét, idejét, a jelenlévők számát és személyét, a
határozatképesség megállapítását, a napirendet, az elhangzott hozzászólások
összefoglalását, a bizottság határozatait, illetve bármi egyebet, amelyet a bizottság tagjai
jegyzőkönyvbe kívánnak foglalni. A jegyzőkönyvet az ellenőrző bizottság tagjai írják alá.
4.2. Az Ellenőrző Bizottság tagjai a Szövetségirataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthetnek, vezető tisztségviselőiktől és munkavállalóitól felvilágosítást kérhetnek, a
Szövetség fizetési számláját, pénztárát, valamint szerződéseit megvizsgálhatják és
szakértővel megvizsgáltathatják. Az Ellenőrző Bizottság helyszíni ellenőrzéseiről és a
rendelkezésre álló információk alapján megállapításairól és javaslatairól éves jelentést
terjeszt a közgyűlés elé. A jelentést az elnökségnek előzetesen meg kell tárgyalnia. Az
Ellenőrző Bizottságnak a számviteli beszámolót és az éves költségvetést a közgyűlés
elfogadása előtt véleményeznie kell.
4.3. Az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait a Szövetség ügyeiben intézkedési jog nem illeti
meg.
(5) A Szövetség tisztségviselőire vonatkozó általános szabályok
5.1 A Szövetség tisztségviselőire a Polgári törvénykönyv 3:22. §-ban, illetve 3:26. §-ban
meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak.
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5.2 A Szövetség tisztségviselőinek a szövetség tagjai – illetve jogi személy tag esetében a tag
képviselője – választhatók, akik a törvényben előírt feltételeket teljesíteni. A
tisztségviselők feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
5.3 Az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjának megbízatása elfogadásával jön létre, és a
határozott idő lejártával, visszahívással vagy a tisztségről való lemondással szűnik meg. A
lemondást az elnökségi vagy ellenőrző bizottsági ülésen, vagy az elnöknek igazolható
módon írásban kell bejelenteni.
5.4 Ha az elnökség vagy ellenőrző bizottság tagjai közül valamelyikük tagsága – annak lejártát
megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg
megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól.
5.5 Az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjai megbízatásukat ingyenesen látják el.

7. §
A Szövetség képviselete
(1) A Szövetséget harmadik személyek előtt elnökség nevében elnöke, vagy az ügyvezető
főtitkár önállóan képviseli. A Szövetség nevében aláírásra az elnök és az ügyvezető
főtitkár egyenként és önállóan egyszemélyi aláírásra jogosultak. Az ügyvezető főtitkár
és az elnök együttes akadályoztatása esetén az alelnök, illetve írásos meghatalmazás
alapján, az abban foglaltak szerint az elnökségi tagok képviselhetik a Szövetséget.
(2) A képviselet előbbi rendje a bankszámla feletti rendelkezésre is irányadó.
(3) A Szövetséget munkáltatói vagy magasabb szintű egyéb érdekképviseleti
szervezetekben az elnök vagy az ügyvezető főtitkár képviseli.
8. §
A Szövetség gazdálkodása
(1) A Szövetség tagdíjból, egyéb bevételből és a vállalkozásai eredményéből gazdálkodik
a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabályok szerint. A Szövetség
pénzeszközeinek felhasználásáról éves költségvetést, előző évi gazdálkodásáról
beszámolót készít, melyet az Ellenőrző Bizottság előzetes véleményezése után a
közgyűlés fogad el.
(2) A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel.
9.§
A Szövetség megszűnése
(1) Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak szövetséggel egyesülhet és csak
szövetségekre válhat szét.
(2) A Szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha a tagok vagy alapítók kimondják
megszűnését; vagy az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy
a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását
követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. A Szövetség jogutód nélkül
megszűnik akkor is, ha megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg; vagy ha tagjainak száma hat hónapon keresztül
nem éri el a tíz főt.
10.§
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az Alapszabályt az 1992. december 16-i Közgyűlés fogadta el és a Fővárosi Bíróság 1993.
április 7-én kelt végzésével 5148 szám alatt nyilvántartásba vette.
A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, valamint Azegyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
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szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV., illetve az egyéb
kapcsolódó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók, ezek keretei között a közgyűlés
bármely kérdésben határozatot hozhat.
Jelen egységes szerkezetű alapszabályt – mely tartalmazza mindazokat a változásokat, melyek
a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti tovább működéshez szükségesek
– a Szövetség közgyűlése 2016. augusztus 18-án fogadta el, melyet a Fővárosi Törvényszék
2016.12.12-én tett joghatályossá.
Melléklet: A Magyar Öntészeti Szövetség tagdíjrendszere és tagdíj mértéke
Budapest, 2016. december 12.
………………………….
Kovács Sándor
elnök
Ellen jegyezte dr. Barnafi Krisztina ügyvéd.
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Foglalkoztatott fő <5
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II.
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Az I. sor: a két feltétel együttes teljesülése esetén.
Megjegyzés:
- A háttéripari és a nem magyarországi bejegyzésű cégek – változatlan tagdíjösszeggel - egységesen a II. kategóriában szereplő tagdíjat fizetik.
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