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ALAPSZABÁLY

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Fővárosi Törvényszék 01/Pk.66565/191 számú határozatával, 01-02-0003808 szám alatt
vette nyilvántartásba a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségét
(KISOSZ) – a továbbiakban: Szövetség, amely az 1904-ben megalakult KOKSZ (Kerekedők
Országos Központi Szövetsége) és az 1947- ben létrehozott Kiskereskedők Országos
Szervezetének (KISOSZ) általános érdekképviseleti utódja.

1. A Szövetség neve: Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége
„KISOSZ”
2. A Szövetség angol nyelvű elnevezése: National Federation of Traders an Caterers
„KISOSZ”
3. A Szövetség székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69-71.
4. A Szövetség elektronikus elérhetősége: www.kisosz.hu
5. A Szövetség a hazai tulajdonú egyéni vállalkozók és családi jellegű társas mikro-, kisés középvállalkozások, elsősorban a kereskedelem, kereskedelmi szolgáltatások és
idegenforgalom-turizmus, vendéglátás területén működő tagjainak országos
munkaadói, vállalkozói és gazdasági érdekképviseletét ellátó egyesületi formában
működő civil szervezet. A Szövetség jogi személy.
6. A Szövetség rögzíti, hogy a tagjait alkotó egyesületek közvetlen tagságát alkotó, a
bolti kiskereskedelem és kereskedelmi szolgáltatás, valamint az idegenforgalom,
turizmus és vendéglátás területén működő egyéni vállalkozókat és társas
vállalkozásokat a szövetségben közvetett tagsággal rendelkezőknek tekinti.
7. A Szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet; a Szövetség tagja természetes személy
nem lehet.
8. Az Szövetség tagjainak nevét, székhelyét, képviselőjének nevét, kézbesítési e-mail
címét tartalmazó tagjegyzék, az Alapszabály 1. számú mellékletét képezi.

II.
A SZÖVETSÉG CÉLJA, FELADATAI
1. A Szövetség célja a szövetségbe tömörült gazdasági-érdekképviseleti tagegyesületek,
és azok közvetlen tagságát alkotó egyéni vállalkozók és társas vállalkozások részére
országos, ágazati és szakmai gazdasági, munkaadói, fogyasztóvédelmi és társadalmi
érdekeinek a képviselete, védelme, valamint, érdekképviseletük ellátása nemzetközi
szinten, különösen az Európai Unió intézményrendszerében.
2. Céljainak megvalósítása érdekében ellátja a tagegyesületek, azok közvetlen tagságát
alkotó vállalkozások érdekeinek – így a vállalkozások munkaadói szerepéből fakadó
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munkáltatói érdekeknek – országos szintű és nemzetközi képviseletét az
érdekegyeztető fórumokban, amelyekhez a tagságát alkotó egyesületekkel közösen
biztosítja a részvételhez szükséges reprezentativitási feltételek és követelmények
teljesítését.
Ennek megfelelően teljes jogú tagként részt vesz a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi
Tanács munkájában, szükség szerint annak munkacsoportjaiban és egyéb
testületeiben. Az NGTT mellett ellátja a vállalkozások alapszabály szerinti képviseletét
a társadalmi párbeszéd intézmények közül elsősorban a kereskedelemre, valamint az
idegenforgalom-turizmusra létrejött ágazati párbeszéd bizottságokban, továbbá a
közvetett tagságot alkotó vállalkozások működési körülményeit szabályozó és
meghatározó szaktárca által működtetett Vállalkozásfejlesztési Tanácsban és
Fogyasztóvédelmi Tanácsban. Az intézményes érdekképviselet mellett ellátja a
közvetlen és közvetett tagság érdekképviseletét a mindenkori kormány, kormányzati
és közigazgatási szervezetek, köztestületi kamarák és szervezetei, más szakmai,
érdekképviseleti szervezetek, valamint a társadalmi és gazdasági közélet előtt.
3. A Szövetség közvetlen és közvetett tagjainak érdekeit képviselve részt vesz a
jogszabályok szakmai véleményezésében, kezdeményezi új jogszabályok, illetve
jogszabály-módosítások alkotását, a jogszabályok végrehajtásának tapasztalatairól, az
együttműködés keretében tájékoztatja a közigazgatási szervezeteket. Az
alapszabályban meghatározott és képviselt vállalkozások érdekében részt vesz
minden tervezési időszakban az aktuális Fejlesztési Tervek szakmai előkészítő
munkáiban, valamint közreműködik az éves, közép- és hosszútávú
vállalkozásfejlesztési és KKV fejlesztési, kereskedelem- és turisztikai fejlesztési
programok alapján kiírt programok előkészítésében, és a monitoring
tevékenységben. A tagokat ért általános érdeksérelem esetén az
Alkotmánybírósághoz, a köztársasági elnökhöz fordul, egyedi jog- és érdeksérelem
esetén közreműködik ennek elhárításában, jogi és közgazdasági véleményt ad,
valamint általában fellép a tagokat érintő minden kérdésben a jogszabályok
biztosította minden fórumon. Ennek keretében a közvetett tagságot alkotó
vállalkozásokat képviseli minden olyan eljárásban, amelyben törvény vagy más
jogszabály képviseleti joggal lehetőséget teremt számára.
4. Az érdekképviseleti munka hatékonyságának növelése érdekében elősegíti a
tagegyesületek érdekképviseleti tevékenységét a regionális, megyei, területi és
szakmai rendezvényeken, és az annak ellátásához szükséges információs hálózatot,
internetes portált, valamint az oktatási szolgáltatások egységes színvonala érdekében
a szövetség minden tagegyesületére kiterjedő minőségbiztosítási rendszert
működtet.
5. Tevékenyen részt vállal a tagegyesületeinek és azok tagjainak a tevékenységével
kapcsolatos alapvető ismeretek széleskörű megismertetésében, ennek keretében
saját szakmai lapot, és más szakma-specifikus kiadványt ad ki, különös tekintettel az
Európai Uniós ismeretanyagok vállalkozók részére történő biztosításával. A Szövetség
alapvető feladatának tekinti az érdekképviseleti munka keretében a közvetett
tagságot alkotó vállalkozások magasabb színvonalú, eredményesebb és megfelelő
jövedelempozíciót biztosító működéséhez a szakmai információk eljuttatását,
szakmai továbbképzésük biztosítását. Ennek érdekében oktatási és továbbképzési
lehetőségeket tár fel és ezek lebonyolítását szervezi. Oktatási és vizsgaszervezési
tevékenységében a vállalkozók, és alkalmazottaik, valamint a leendő vállalkozók
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6.

7.

8.

9.

részére szakmai végzettséget biztosító tanfolyamokat indít, ezeken biztosítja
szakmákra vonatkozó elméleti és gyakorlati oktatás magas szintű tematikáját,
valamint a szakmai jegyzetek, tankönyvek elkészítését.
Szervezi a Szövetség nemzetközi kapcsolatait, közvetítő és koordinatív tevékenységet
lát el a tagszervezetek tagjai gazdasági érdekeinek külföldi partnerekkel történő
kiépítésében, ennek keretében nemzetközi együttműködési szerződéseket köt
külföldi érdekképviseleti szervezetekkel, tagok részére nemzetközi vásárt, üzleti és
üzletemberi találkozókat szervez. A vállalkozások Európai Uniós képviseleti
érdekében teljes jogú tagként vesz rész a Kis- és Középvállalkozások Európai
Szövetség UEAPME munkájában, az Európai Uniós tagállami érdekképviseletekkel
közösen, vagy önállóan nemzetközi rendezvényt szervez, vagy abban közreműködik,
szakmai programokban vesz részt. Az NGTT gazdasági oldalának felhatalmazása
alapján esetenként képviselőt biztosít az EESC Európai Gazdasági és Szociális
Bizottságba.
A Szövetségbe tömörült tagegyesületek tagságának gazdasági tevékenysége
elősegítése érdekében gazdaságszervezési-koordinációs tevékenységet folytathat,
ennek keretében – szükség szerint – gazdasági társaságot alapíthat, illetve annak
működésében részt vehet, azonban ez a tevékenysége és az így létrehozott gazdasági
társaságok tevékenysége a tagegyesületek érdekeit nem sértheti.
A Szövetség a saját és a tagegyesületek szervezetében végzett kiemelkedő
tevékenység, illetve a vállalkozók kiemelkedő érdekképviseleti tevékenysége
esetében kormányzati elismerést kezdeményez, valamint a Szövetségen belül saját
kitüntetést alapít/alapíthat.
A Szövetség tevékenységi köreinek „TEAOR” szerinti tételes felsorolását az
Alapszabály 2. számú melléklete tartalmazza.

III.
A SZÖVETSÉG TAGJAI
Tagok
1. A Szövetség tagjai a Magyarország 19 megyéjében és a fővárosban működő, az
illetékes Törvényszék által bejegyzett egyesületek, civil szervezetek, amelyek a
vonatkozó jogszabályok alapján a területi elv figyelembevételével egy megyére
kiterjedő, tagságot képviselő munkaadói, vállalkozói és gazdasági érdekképviseleti
tevékenységet végeznek az egyéni és társas vállalkozó tagjaik érdekében, elsősorban
a kereskedelmi és az idegenforgalom-turizmus, vendéglátás nemzetgazdasági
ágazatokban.
2. A Szövetség tagja lehet továbbá minden olyan egyesület, illetve szövetség, amely
gazdasági érdekképviseletet végez a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások
érdekében, elsősorban az alapszabályban megjelölt nemzetgazdasági ágazatokban.
A Szövetség tagegyesületei elsősorban a saját megyéjük területén végeznek
munkaadói, gazdasági és vállalkozói érdekképviseleti tevékenységet, és ebben a
körben nyújtanak szolgáltatásokat a saját alapszabályuk és egyéb szabályzataik
szerint a közvetlen tagságukat alkotó egyéni vállalkozók és társas vállalkozások
részére.
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3. A Szövetségben a tagsági jogviszony önkéntes. A Szövetségbe történő belépéssel a
tagok az Alapszabályban, belső szabályzatokban rögzített jogokat gyakorolhatnak és
vállalják e szabályzatokban meghatározott kötelezettségek teljesítését.
4. A Szövetségbe történő felvétel írásbeli jelentkezés alapján történik. A kérelemhez
mellékelni kell a tagfelvételt kérő bírósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolást.
5. A Szövetségbe történő felvételről a kérelem bejelentését követő első ülésen az
Elnökség egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz. Határozatát, annak
meghozatalától számított 8 (nyolc) munkanapon belül írásba kell foglalni és a
tagfelvételét kérő számára, igazolt módon megküldeni.
Elutasítás esetén a felvételét kérő szervezet 15 napon belül fellebbezéssel élhet a
határozat ellen a Közgyűléshez. A fellebbezésről a Közgyűlés a legközelebbi ülésén
dönt, amelyre a felvételt kérő szervezet képviselőjét meg kell hívni.
6. A tagok jogaikat a Szövetség testületeibe választott képviselőik útján gyakorolják.
7. A Szövetség nyilvántartást vezet a tagjairól és a tagdíjak befizetéséről
8. A tag jogai:
a) jogosult a Szövetség Közgyűlésén és egyéb testületi ülésein törvényes
képviselő/meghatalmazott útján részt venni, tanácskozási, vagy szavazati jog
illeti meg, indítványozhatja a tagságot érintő országos jelentőségű
kérdésekben a Szövetség fellépését, kezdeményezését, az ilyen kérdésekben
állásfoglalást, döntést kérhet.
b) a tag képviselője választójoggal bír, illetve bármelyi tisztségre választható,
kezdeményezheti a Szövetségben új testületi szervezet létrehozását, vagy a
már meglévő, működő testület szervezeti átalakítására javaslatot tehet.
c) a tag jogosult a Szövetségnek az Alapszabályban és más szabályzatokban
foglalt szolgáltatásait – kötelezettségeinek teljesítése esetén – igénybe venni,
különösen a Szövetség által kiadott újságban, illetve közleményben
szervezetét és szakmai problémáit megjeleníteni, a Szövetség oktatási
programjának kialakításában szakmailag részt venni, a Szövetség nemzetközi
érdekképviseleti tevékenységében közreműködni.
d) a tag képviselői útján jogosult a Szövetség működésével kapcsolatban egyedi
vagy általános ügyben felvilágosítást kérni.
e) a tag jogosult megnevezésében a „KISOSZ” név és címer használatára.
f) A Szövetség tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek
terhelik, kivéve, ha az Alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg.
A tagsági jogok forgalomképtelenek.
g) A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek.
9. A tag kötelezettségei:
a) a tag köteles a Szövetség Alapszabályában foglalt célokat elősegíteni, a
Szövetség Alapszabályában foglalt rendelkezéseket betartani.
b) a tag köteles tagdíj-befizetési kötelezettségeinek és vállalt feladatainak eleget
tenni.
c) a tag tevékenysége során köteles minden olyan magatartástól tartózkodni,
amely a Szövetség, valamint a Szövetségbe tömörült más tagok érdekeit sérti.
d) a tag köteles a Szövetség testületei által az Alapszabályban és egyéb belső
szabályzatokban meghatározott módon hozott döntéseket végrehajtani. Az
Alapszabályban és egyéb belső szabályzatokban meghatározott módon hozott
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tagdíjfizetést tartalmazó határozat a taggal szemben akár jogi úton is
érvényesíthető. A szövetségi jelleg fenntartás érdekében a tag a Szövetség
döntéseit és állásfoglalásait akkor is köteles képviselni, ha a döntéshozatal
során attól eltérő véleményt fogalmazott meg, saját területén az eltérő
vélemény megjelenítése előtt köteles a Szövetség országos szintű
állásfoglalásának közlésére, megjelenítésére.
e) A tagegyesület köteles a Szövetség közreműködését kezdeményezni,
amennyiben saját tisztségviselői, vezetői és a munkaszervezet vezetői
körében beállt problémák miatt a tagegyesület működésképtelenné válik,
szövetségi kötelezettségeit, fizetési kötelezettségeit nem tudja teljesíteni, a
Szövetség munkájában nem tud részt venni. A Szövetség kötelezettsége, hogy
a tagegyesület működésképességének elősegítése érdekében szükség szerint
részt vegyen a tagegyesület testületi ülésein (Közgyűlés, Felügyelő Bizottsági
ülés, Elnökségi ülés), biztosítsa a jogszerű tisztségviselői választásokat, vagy az
eredményes és jogszerű gazdálkodás megteremtése érdekében segítsen
intézkedési, cselekvési és/vagy költségvetési tervet készíteni. Az
együttműködés sikertelensége esetén a Szövetség kezdeményezéseket, és
javaslatokat tehet személyi kérdések (választás, visszahívás, kinevezés,
felmentés) rendezésére. A tagegyesület Szövetségen belüli státuszát érintő
kérdésekben az Elnökség jogosult dönteni.
f) A Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és
a Szövetség tevékenységét.
Különleges jogállású tagok:
A Szövetség munkájában részt vehetnek különleges jogállású tagok – pártoló tag,
tiszteletbeli tag – is.
A Szövetség pártoló tagja lehet az a jogi személyiségű szervezet, amely egyetért az
Egyesület céljaival, vállalja az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos
támogatását. A pártoló tag pártoló tagsági jogviszonya az Elnökség írásbeli elfogadó
nyilatkozatával jön létre. A pártoló tag a Szövetség tevékenységében csak vagyoni
hozzájárulással vesz részt, választójoggal nem rendelkezik, tisztségre nem
választható.
A különleges jogállású tagok a Szövetség szerveiben nem választhatnak, és a
szövetségi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. A
különleges jogállású tagok a Szövetség Közgyűlésére és a Szövetség más testületi
üléseire meghívhatóak.
10. A tagsági viszony megszűnik:
a) kilépéssel,
b) kizárással,
c) a Szövetség, illetve a tag megszűnésével.
11. A tagsági viszony kilépés esetén a tárgyév szeptember 30-ig az Elnökség részére
írásban benyújtott nyilatkozat alapján, a gazdasági év végén szűnik meg. A tagsági
viszony megszűnéséről az Elnökség, írásban tájékoztatja a tagot. A tagsági viszony a
tag kizárása esetén az erről szóló határozat jogerőre emelkedése napján, a tag vagy a
Szövetség megszűnése esetén a megszűnés napján szűnik meg.
A tagegyesület a Szövetségből való kilépését tartalmazó nyilatkozatát a Szövetség
Elnöksége részére, a Szövetség székhelyére címzetten írásban jelentheti be. Az
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Elnökség a tag kilépését tudomásul veszi és a tagsági jogviszony megszűnéséről
írásban értesíti a tagegyesületet.
A tag kizárását bármelyik tag kezdeményezheti, ha a tagegyesület, vagy annak
képviselője olyan magatartást tanúsít, amely a Szövetség céljainak elérését
veszélyezteti, akadályozza vagy azzal ellentétes. A tag kizárását bármelyik tag akkor is
kezdeményezheti, ha a tagegyesület az érdekképviseleti és gazdasági érdekeit
súlyosan, felhívás ellenére megsérti, így különösen, ha a kizárást kezdeményező
tagegyesület megyéjében, illetve területén az erre vonatkozó megállapodás
hiányában olyan érdekképviseleti, vagy oktatási szolgáltatást végez, amelyet a
kezdeményező is végezne, vagy végez, és ezáltal számára a másik tagegyesület
gazdasági kárt okozhat. A kizárási indítványt az Elnökségnek kell benyújtani,
döntéshozatal végett.
A kérelem alapján az Elnökség köteles a kizárási eljárást megindítani és erről az
eljárás alá vont tagot a kizárási indítvány megküldésével az eljárás megindításától
számított 15 (tizenöt) napon belül írásban értesíteni.
A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az
ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell
számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti
magát. 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. Az Elnökség a
kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon
belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől
számított 15 napon belül a Szövetség Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A Közgyűlés
a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti
és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.
12. A Szövetség tagegyesülete a tagsági viszony fennállása alatt tagdíjat köteles fizetni. A
Szövetség és a tagegyesület közötti elszámolásra külön megállapodás köthető, amely
nem lehet ellentétes a Közgyűlés vagy az Elnökség döntésével, ennek keretében
megállapodhatnak pénzügyi ütemezésről, részlet vagy halasztott fizetés
lehetőségéről, külön szolgáltatások biztosításáról és annak ellenértékéről.
Megállapodás hiányában a Szövetség és a tagegyesület közötti elszámolás
kérdéseiben a külső harmadik személyre vonatkozó azonos jogszabályi elbírálást és
eljárást kell alkalmazni. A tagdíj meg nem fizetése esetén az Elnökség három hónap
türelmi időt követően kezdeményezheti a tagegyesület kizárását, vagy polgári nem
peres, illetve peres eljárást kezdeményezhet.
13. A tagdíjak mértékét évente az Elnökség állapítja meg a tárgyévet megelőző év utolsó
ülésén.

IV.
A SZÖVETSÉG FELÉPÍTÉSE.
1. A Szövetség választott testületekből és munkaszervezetből áll.
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2. A Szövetség testületi szervei:
a) Közgyűlés
b) Elnökség
c) Felügyelő Bizottság
d) Etikai és Jószolgálati Bizottság

V.
A TESTÜLETI SZERVEK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE
1. A Szövetség legfőbb testületi döntéshozó szerve a Közgyűlés.
A tag jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés
rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket
tenni.
A Közgyűlés döntéseit ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül hozza.
A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
A Közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az Elnökségen kívül a Szövetség
elnöke, tiszteletbeli elnöke (elnökei), a Felügyelő Bizottság és az Etikai és Jószolgálati
Bizottság elnöke, továbbá Közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az
Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező
személyek vehetnek részt.
A Szövetség Közgyűlésén a tagegyesületek törvényes képviselőik útján vesznek részt.
A tagegyesületek törvényes képviselőinek személyében, illetve az általuk adott
meghatalmazás alapján eljáró személyek személyében bekövetkezett változásról a
tagegyesületek a változást követően haladéktalanul kötelesek a Szövetség
munkaszervezetének bejelentést tenni.
Amennyiben a tagot a törvényes képviselő helyett meghatalmazott képviseli, a
meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és
azt a Közgyűlés levezető elnökének a Közgyűlés kezdetén átadni.
2. A Közgyűlés összehívása:
A Közgyűlést, az Elnökség döntése alapján, a Szövetség elnöke, meghívó küldésével
hívja össze.
A kötelező a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.
A fenti okokból összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetsége
megszüntetéséről dönteni.
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha a tagok legalább egyharmada írásban kéri
azonos indok megjelölésével.
A meghívót a Közgyűlés tervezett időpontját 8 (nyolc) naptári nappal megelőzően
postára adott, a tagok tagjegyzékben szereplő címére küldött ajánlott levélben
és/vagy a tag által megadott és a tagjegyzékben rögzített kézbesítési e-mail címére
igazoltan megküldött, elektronikus levélben (e-mail-ben) kell kézbesíteni.
A meghívónak tartalmaznia kell
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3.

4.

5.

6.

a) a Szövetség nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
A Közgyűlést, a Szövetség székhelyén vagy az Elnökség által, a Közgyűlés összehívását
megelőzően meghatározott helyszínen kell megtartani.
Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag
hozzájárul az ülés megtartásához.
A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A Közgyűlést a Szövetség elnöke nyitja meg. A közgyűlési tisztségviselők -, a levezető
elnök, a jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámlálók - megválasztására bármelyik tag
javaslatot tehet. A közgyűlési tisztségviselők, megválasztásáról a közgyűlés a szavazati
joggal rendelkező tagok szótöbbségével határoz.
Határozatképesség
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét
(50%+ 1 fő) képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell.
Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
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;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem
tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett
szavazatok többségével hozzák meg.
A Szövetség Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség jogutódlással vagy jogutód nélkül
történő megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Megismételt Közgyűlés
Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani, a meghirdetett
Közgyűlés helyén, azonos napirenddel, az eredeti közgyűlési időpontot követő 30
(harminc) perc elteltével. A megismételt Közgyűlés, az eredeti napirendben, a
megjelent tagok számától függetlenül, határozatképes.
A közgyűlési meghívóban a megismételt közgyűlés tartását, annak következményeit
közölni kell. Ennek hiányában, megismételt Közgyűlés nem tartható
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7. Határozathozatal ülés tartása nélkül
Az Elnökség döntése alapján, a Szövetség elnöke a határozat tervezetének a tagok
részére, névre szóló hitelesített szavazólapon, tértivénnyel történő megküldésével
kezdeményezhet ülés tartása nélküli határozathozatalt. A tagok számára a tervezet
kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy
szavazatukat megküldjék az Elnökség részére.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az Alapszabálynak és a törvénynek a
határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi
szavazatot megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag
jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
Ha bármely tag írásban, az ok megjelölésével kezdeményezi az ülés megtartását, a
Közgyűlést az Elnökségnek össze kell hívnia.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha
valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három napon belül - az Elnökség megállapítja a
szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A
határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat
korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
8. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik
a) az Alapszabály módosítása;
b) a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának
elhatározása;
c) a Szövetség elnökének, tiszteletbeli elnökének (elnökeinek) az Elnökség
tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; - A
megbízatás 5 (öt) évre szól, időközi választás esetén a választási ciklus
végéig tart.
d) a Felügyelő Bizottság és az Etikai és Jószolgálati bizottság elnökének és
tagjainak megválasztása, felmentése és visszahívása. A megbízatás öt évre
szól, időközi választás esetén a választási ciklus végéig tart.
e) az éves költségvetés elfogadása;
f) az éves beszámoló - ezen belül az Elnökségnek a Szövetség vagyoni
helyzetéről szóló jelentése - elfogadása;
g) a Szövetség elnöke feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a Szövetség
elnöke a Szövetséggel munkaviszonyban áll;
h) a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a
Felügyelőbizottsági tagok vagy más szövetségi szervek tagjai elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása; és
j) a végelszámoló kijelölése.
A Közgyűlés bármely, a Szövetség szervezetét érintő, vagy szakmai jellegű
kérdésben eseti bizottságot hozhat létre. A Közgyűlés bármely kérdést hatáskörbe
vonhat, és bármikor dönthet úgy, hogy adott kérdésben titkos szavazással
történik a döntés meghozatala.
A Közgyűlésen a tagegyesületek törvényes képviselőivel a Közgyűlés megnyitását
megelőzően, jelenléti ívet kell aláíratni, a Közgyűlésen elhangzottakról pedig, az
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elhangzottak érdemi tartalmát rögzítő jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a
Közgyűlés által választott két hitelesítő tag, illetve a levezető elnök ír alá. A
közgyűlési jegyzőkönyvet a Szövetség elnöke őrzi meg.
Felügyelőbizottság
1. A Felügyelőbizottság öt tagból (elnök és négy tag) áll. A bizottság elnökét és a tagokat
a Közgyűlés egyidejűleg választja meg. A bizottság ülése határozatképes, ha az ülésen
a bizottság tagjai közül 3 fő jelen van. A Felügyelőbizottság elnöke a Szövetség
valamennyi testületi ülésén tanácskozási joggal vesz rész. A Felügyelőbizottság
tevékenységéről annak elnöke a Közgyűlésnek és az Elnökségnek köteles beszámolni.
Működésének szabályait, ügyrendjét és a vizsgálati programját saját maga állapítja
meg, azzal, hogy évente legalább két alkalommal ülésezik, figyelembe véve az
Elnökség és a Közgyűlés ajánlásait. Megbízatása öt évre szól. Időközi választás esetén,
a megbízatás, a választási ciklus végéig tart.
2. A Felügyelőbizottság feladata:
Ellenőrzi a Szövetség vagyonának és bevételeinek, valamint kiadásainak kezelését.
3. A Felügyelőbizottság a feladat ellátása során tapasztalt hiányosságok, törvénytelen
működés esetében jogosult az Elnökség, valamint a Közgyűlés összehívását
kezdeményezni. Erre irányuló javaslat alapján az Elnökség ülését össze kell hívni, a
Közgyűlést össze lehet hívni.
4. A Felügyelőbizottság felügyel a Szövetség törvényes működésére a vonatkozó
jogszabályok, a Szövetség Alapszabályában és más szabályzatokban foglalt
rendelkezéseinek megtartására. A Felügyelőbizottság az üléseiről jegyzőkönyvet vesz
fel, amelyet tájékoztatásul köteles megküldeni a Szövetség elnökének.
5. 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.
6. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Szövetség Elnökségétől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak.
7. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a
Felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Szövetség vezető tisztségviselőjéhez
intézi.
8. A Felügyelőbizottság működése
9. A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és
ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni.
10. A Felügyelőbizottság a Szövetség irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a Szövetség munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, a Szövetség fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát,
valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
11. A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
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Etikai és Jószolgálati Bizottság
1. Az Etikai és Jószolgálati Bizottság öt tagból (elnök és négy tag) áll. A bizottság tagjai a
Szövetség tagegyesületeinek képviselői közül választhatók, a bizottság elnökét a
Közgyűlés a tagokkal egyidejűleg, egyszerre választja meg. A bizottság akkor
határozatképes, ha az ülésen az elnök és legalább 2 tag jelen van.
2. A bizottság a Szövetség bármelyi tagjának, tisztségviselőjének, tagi tisztségviselőjének
vagy a külső szervezetének megkeresésére állást foglal a
- szövetségi tagok egymás közötti,
- szövetség és bármely tagja közötti,
- szövetség egy tagja és tisztségviselője, munkaszervezete közötti,
- tagegyesületen belüli, a tagok érdekeit és helyzetét befolyásoló etikai jellegű
kérdésekben.
Az állásfoglalást a bizottság tagjainak egyszerű szótöbbségével hozza, de bármelyik
tag, amennyiben a hozott állásfoglalással nem ért egyet, kérheti különvéleményének
közlését.
3. A bizottság tagjainak megbízatása 5 évre szól, amennyiben bármelyi tagjának
tisztsége lemondás vagy visszahívás miatt megszűnik, a következő Közgyűlés választás
útján a bizottság létszámát kiegészíti. Időközi választás esetén, a megbízatás, a
választási ciklus végéig tart.
4. A bizottság állásfoglalásáról tájékoztatja az összes érdekeltet, a megkereső
szervezetet vagy személy és az Elnökséget, és kezdeményezheti a kérdésben döntés
hozatalát. A bizottság elnöke a Taggyűlés részére minden évben beszámol
tevékenységéről, valamint részt vesz a Szövetség testületi ülésein.
Elnökség
1. A Szövetség irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem
tartoznak a tagok hatáskörébe, a vezető tisztségviselőkből álló testületként, az
Elnökség jogosult.
A Szövetség ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Elnökség megbízatása öt évre szól.
Időközi választás esetén, a megbízatás, a választási ciklus végéig tart.
2. Az Elnökség tagjai:
Az Elnökség tagsága minimálisan 5 (öt) – maximálisan 7 (hét) főből és e tisztségre a
Közgyűlés által választott elnökből áll.
Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen a Szövetséggel
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a Szövetség tevékenységéről és gazdasági
helyzetéről beszámolni.
3. Az Elnökség működése:
Az Elnökség Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. Eljárási rendjét
maga határozza meg, kivéve a szavazás rendjét. Üléseinek összehívásáról a Szövetség
elnöke, távolléte vagy megbízása alapján az Elnökség egyik tagja gondoskodik. Az
Elnök az ülésről szóló meghívót – annak időpontját 8 (nyolc) nappal megelőzően
postára adott– iratban küldi meg az elnökségi tagok részére. Rendkívüli esemény
esetén a halaszthatatlan intézkedések megtétele érdekében az Elnök telefonon, vagy
e-mail útján is megküldheti a meghívót a tagok részére.
Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele az Elnökség ülésén
megjelent. Határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
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Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazat dönt. A Szövetség tagegyesületeinek
törvényes képviselői az Elnökség ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.
4. Az Elnökség feladatai
a. a Szövetség napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
b. a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
c. az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
d. a szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
e. a Szövetség jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f. a Közgyűlés összehívása, a tagság és a Szövetség szerveinek értesítése;
g. az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h. részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre;
i. a tagság nyilvántartása;
j. a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése;
k. a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l. a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m. az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről vagy kizárásáról való
döntés.
n. a taggyűlés által megválasztott elnök felett gyakorolja a munkáltatói jogokat,
ennek keretében megállapítja az elnök személyi alapbérét,
o. jóváhagyja a Szövetség gazdálkodására és működésére vonatkozó belső
szabályzatokat,
p. dönt a hozzá beterjesztett indítványokról és javaslatokról, munkája segítése
érdekében eseti vagy állandó bizottságok felállításáról,
q. jóváhagyja a Szövetség nemzetközi szervezetekkel kötendő szerződéseit,
valamint nemzetközi szervezetekben a Szövetséget képviselő személyt,
r. dönt a Szövetség érdekvédelmi stratégia kérdéseiről, országos fellépés
kérdésében,
s. dönt országos szintű szponzorálási és PR ügyekben, illetve a kiemelkedő
médiákban történő folyamatos megjelenésről, annak finanszírozásáról.
5. Figyelemmel kíséri a Szövetség tisztségviselőinek tisztségükkel összefüggő
magatartását, a tisztséggel összeegyeztethetetlen, kifogásolható magatartás esetén a
szükséges eljárást lefolytatja, az eljárás során a tisztségből történő visszahívást is
kezdeményezheti. Amennyiben bármelyik tisztségviselő tevékenysége ellátásában
tartósan akadályoztatva van, vagy tisztségének ellátása külső ok miatt megszűnik, a
következő Közgyűlésig dönt az ideiglenes helyettesítés kérdésében. Az általa
választott személy megbízatása a helyettesített eredeti tisztségviselő megbízatásáig
tart, amennyiben a következő Közgyűlés személyét megerősíti.
6. Az Elnökségnek a Szövetség választott tisztségviselőinek tisztségükhöz méltatlan
magatartásával kapcsolatban lefolytatott eljárásról szóló határozatot az érintett
tisztségviselő a Közgyűléshez intézett írásbeli fellebbezés útján kifogásolhatja meg.
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7. Amennyiben valamely tagszervezet a Szövetség Alapszabályával és a szabályzatoknak
megfelelően hozott döntésekkel tartósan ellentétes módon működik különösen, ha
az a Szövetség egységes fellépését, működésének biztonságát, a tagok jogait és
szabályzatokban rögzített érdekeit sért, az Elnökség kezdeményezheti az érintett
tagszervezet elnökségénél, vagy egyéb vezető testületénél, bármely tisztségviselő
visszahívását, szükség szerint új választások kiírását és a jogi státusz rendezését a
Szövetség jó hírnevének és presztízsének védelme érdekében.
8. Az Elnökség tagjai az Elnök irányításával meghatározzák egymás között az
érdekképviseleti-érdekegyeztetési
intézményrendszerben
történő
részvételi
feladatok felosztását, valamint az egyes érdekképviseleti-szakmai területek
irányításának és ellenőrzésének megosztását. Az elnökség tagjai részt vesznek a
Szövetség marketing és PR munkájában. Az elnökség tagjai meghatalmazott
képviselőként eljárva megnyilatkozásaikban kötelesek a Szövetség által országosan
kialakított állásfoglalás megjelenítésére, ennek során az elnökség tagjait a
nyilatkozatokért, intézkedésekért személyes szakmai és erkölcsi felelősség terheli.

VI.
A SZÖVETSÉG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI ÉS TISZTSÉGVISELŐI
A Szövetség vezető tisztségviselői:
1. A Szövetség vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai.
a) A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének
megfelelően köteles ellátni.
b) A vezető tisztségviselőket a Szövetség tagjai által jelölt természetes személyek
közül kell választani. Minden szövetségi tag, egy fő jelölésére jogosult.
2. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is
alkalmazni kell.
c) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
e) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya
alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet.
f) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
3. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez
kötött
megbízatás esetén a
feltétel
bekövetkezésével;
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c)
d)
e)
f)

4.

5.

visszahívással;
lemondással;
a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
A Szövetség elnöke:
A Szövetség elnöke, az Elnökség tagjaként, a Szövetség általános hatáskörű törvényes
képviselője, a Szövetséget képviseli nemzetközi szervezetekben és intézmények előtt,
valamint a hazai, országos, ágazati és szakmai érdekegyeztető fórumokon, a
szövetség nevében ellátja az érdekképviseletet közigazgatási szervekkel folytatott
szakmai tárgyalásokon, valamint a gazdasági közélet egyéb szervezetei esetén. Ennek
keretében a Szövetség nevében aláírja a munkaszervezet apparátus által előkészített
szakmai anyagokat, gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség által jóváhagyott
érdekképviseleti stratégia végrehajtásának ellenőrzéséről.
Irányítja az Elnökség munkáját, két ülés között gyakorolja az Elnökség jogkörét, kivéve
az annak kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket, ügyeket. Ennek keretében
biztosítja, hogy az országos szintű kérdésekben a tagok részére a megfelelő
tájékoztatás és a tagokkal a szükséges egyeztetés megtörténjen, hogy az országos
jellegű állásfoglalások csak a tagok véleményét tartalmazó, a tagok szakvéleményével
alátámasztott tartalommal kerüljenek kiadásra. Részletes feladatkörét az ügyrend
szabályozz. Az elnököt 5 évre választja a Közgyűlés és korlátozás nélkül
újraválasztható, tevékenységét munkaviszonyban látja el.
A Szövetség tisztségviselői:
a) a Szövetség tiszteletbeli elnöke (elnökei)
b) a Felügyelőbizottság tagjai
c) az Etikai és Jószolgálati Bizottság tagjai
A Szövetség tiszteletbeli elnöke (elnökei) olyan, a Közgyűlés által megválasztott
köztiszteletben álló közéleti személyiség (személyiségek), aki (akik) személyében
(személyükben) és szakmailag alkalmas (alkalmasak) a kereskedelem, vendéglátás,
idegenforgalom és kereskedelmi szolgáltatások területé működő egyéni és társas
vállalkozások érdekeinek képviseletére és védelmére, és ezt az érdekképviseleti
tevékenységet felvállalja (felvállalják). A tiszteletbeli elnököt (elnököket) a Szövetség
testületi üléseire meg kell hívni, a Szövetség ügyintéző szervezetének szakmai
anyagok biztosításával elő kell segítenie, hogy a tiszteletbeli elnök (elnökök) a
Szövetség céljait, érdekvédelmi javaslatait képviselhesse (képviselhessék).

A Szövetség tisztségviselője, belső szabályzatban meghatározott egyéb érdekképviseleti
szervének tagja lehet,
a) az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták,
b) a szakmai tevékenysége, emberi magatartása alapján alkalmas a választott
tisztséggel járó feladatok elvégzésére,
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c) a Szövetség tagegyesületeinél közvetlen tagsággal rendelkezik, vagy annak
munkáját munkaviszonyban látja el, és az adott tagegyesület saját döntése
alapján a Szövetségben történő tisztségviselésre jelöli és felhatalmazza.
d) nem lehet tisztségviselő, illetve ügyintéző és egyéb szerv tagja az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól
nem mentesült.
e) nem lehet tisztségviselő, illetve ügyintéző és egyéb szerv tagja az, akit e
foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Megszűnik a tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez
kötött
megbízatás esetén a
feltétel
bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
g) a tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.

VII.
A SZÖVETSÉG MUNKASZERVEZETE
1. A Szövetség ügyintézését és ügykezelését a Szövetség ügyintéző szervezete látja el.
Az ügyintéző szervezet irányítását a Szövetség elnöke látja el.
2. Az ügyintéző szervezet a jogszabály, az Alapszabály, a testületi határozatok és a belső
szabályzatok keretei között végzi tevékenységét. Közreműködik a Szövetség
feladatainak megvalósításában, a testületi határozatok előkészítésében, azok
végrehajtásában és ellenőrzésében. Segítséget nyújt a Szövetség tagjai
munkaszervezeteinek munkájában.
3. A Szervezet munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Szövetség elnöke gyakorolja.
4. a Szövetség elnöke a tagegyesületek elnökségével együttműködve évente egyszer
elvégzi a tagegyesületi munka értékelését, részt vesz a helyi apparátus vezetésében
bekövetkező személyi változások esetén az elnökségi ülésen, véleményezi a
tisztségviselő, vagy a munkaszervezet vezető kiválasztását, kinevezését és
felmentését a tagegyesületek esetében.

VIII.
A SZÖVETSÉG VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
1. A Szövetség vagyonának alapja
- a tagegyesületek által fizetett tagdíj,
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-

2.

3.

4.

5.

a költségvetési támogatás (pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott
költségvetési támogatás, Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás, Európai Unió
költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó
támogatás, személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerint kiutalt összege)
más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány,
egyéb bevételek, továbbá
a Kiskereskedők Országos Szervezetének a szövetségi rendszerre áttéréssel
egyidejűleg megtörtént vagyonfelosztás alapján tulajdonába átadott vagyon.
A Szövetség a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával
felel. A tagegyesületek – a tagdíj megfizetésén túl – a Szövetség tartozásaiért
saját vagyonukkal nem felelnek.
A Szövetség a vagyonával gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, ennek
eredménye gyarapítja a Szövetség vagyonát.
A költségvetés felhasználásáról évente mérlegbeszámolót készít és letétbe helyezi
a jogszabályok élőírásai szerint. Gazdálkodását a számviteli törvény és az egyéb
szervezetekre vonatkozó kormányrendeletek alapján végzi.
A Szövetség vagyona az Alapszabályban meghatározott alapcélok megvalósítására
használható fel. A Szövetség tagjai a közös vagyon hozadékából (hasznosításából)
az Elnökség döntése alapján részesülnek, kilépés, kizárás esetén a tagegyesület a
Szövetség vagyonából nem részesülhet.
Tartósan veszteséges vagy forráshiányos szövetségi gazdálkodás esetén a
Szövetség fenntartása érdekében az Elnökség további intézkedésig tagjaiból
vagyonkezelő bizottságot nevezhet ki, amely a helyzet megoldására előkészíti a
döntéseket az Elnökség résére, és átveszi a Elnöktől a napi gazdálkodási
feladatainak irányítását, egyben összehívja 30 napon belül a Közgyűlést.
A Szövetség az érdekképviseleti munka gazdasági és pénzügyi feltételeinek
megteremtése érdekében létrehozhat más egyesületet, gazdasági társaságot,
alapítványt az érdekképviseleti munkával és a működtetéssel összefüggő célokra,
valamint már ilyen működő szervezetekbe beléphet. Ebből a célból nemzetközi,
vagy hazai együttműködési konzorciumnak tagja lehet, és konzorciumvezetőként,
vagy tagként jogokat és kötelezettségeket vállalhat. A felsorolt szervezetekben
vállalt feladatok esetén, ezek intézményrendszerében az egyes tagszervezetekre
háruló jogok és kötelezettségek eltérhetnek a Szövetség Alapszabályában foglalt
jogok és kötelezettségek gyakorlásától, e szervezetek alapítása és az ezzel
kapcsolatos döntések meghozatala a KISOSZ Alapszabálya szerint történik.

IX.
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
1.

2.

A Szövetség jogutódlással történő megszűnése:
A Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és
csak egyesületekre válhat szét.
A Szövetség jogutód nélküli megszűnése:
A Szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha
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3.

4.

a) a tagok kimondják megszűnését; vagy
b) az arra jogosult szerv megszünteti
c) a Szövetség megvalósította célját vagy a Szövetség céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
d) a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a kettőt.
feltéve mindegyik esetben, hogy a Szövetség vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a Szövetséget a nyilvántartásból
törli.
A jogutód nélkül megszűnt Szövetségnek a hitelezők kielégítése után fennmaradt
vagyona a jogi személynek a megszűnéskor meglévő tagjait illeti meg olyan arányban,
amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi személy javára vagyoni hozzájárulást
teljesítettek.
A jogutód nélkül megszűnt Szövetség tagjai a felosztott vagyonból való részesedésük
mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt Szövetség ki nem elégített tartozásaiért.

X.
A SZÖVETSÉG HONLAPJA
1. A Szövetség saját honlapot működtet, www.kisosz.hu, amelyen közzéteszi a hatályos
alapszabályt, azokat a fontosabb közgyűlési határozatokat, amelyek a Szövetség
tagegyesületeire nézve jogokat, vagy kötelezettségeket állapítanak meg, közzéteszi a
Szövetség testületeinek ügyrendjét, és a számviteli törvény előírásai szerint
elfogadott mérleget, éves beszámolót.
2. A Szövetség a honlapján közzéteszi az érdekképviseleti tevékenységével összefüggő,
de a tagegyesületei és azok tagjait érintő pályázati, támogatási és egyéb gazdálkodást
segítő információkat.

XI.
A SZÖVETSÉG TAGJAINAK SZABÁLYZATAI
1. a Szövetség ügyrendje (Szervezeti és Működési Szabályzata) és valamennyi egyéb
szabályzata az Alapszabály rendelkezésein alapul, annak minden változását a belső
szabályzatokon keresztül kell vezetni és azok az Alapszabállyal ellentétes
rendelkezéseket nem tartalmazhatnak. A tagegyesületek saját Alapszabályukban és
egyéb szabályzataikban kötelesek átvenni a Szövetség Alapszabályából és
szabályzataiból rájuk vonatkozó rendelkezéseket, a tagegyesületi alapszabályok nem
tartalmazhatnak a Szövetség Alapszabályával ellentétes rendelkezéseket. A
tagegyesületek a Szövetséghez hasonlóan alapszabályuknak megfelelően alkotják
meg ügyrendjüket és egyéb szabályzataikat. A Szövetség ügyintéző szervezete a
Szövetségnek és valamennyi tagegyesületnek az Alapszabályát és ügyrendjét is egy
másolati példányban őrzi.
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XII.
A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE
A Szövetséget a Szövetség elnöke önállóan képviseli.
A Szövetséget a Szövetség elnöke akként jegyzi, hogy nevét a Szövetség kézzel vagy géppel
írt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezése alá, önállóan, a közjegyző által hitelesített
aláírási címpéldányon szereplővel egyező módon írja.
∞

A jelen Alapszabályt és mellékleteit a Közgyűlés 2015. december 8-án elfogadta.

Dr.Antalffy Gábor
a Szövetség elnöke

