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A MAGYAR VÍZ- ÉS SZENNYVÍZTECHNIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás, valamint az iszapkezelés és újrahasznosítás feladatainak
elősegítése, a szakterület műszaki tudományos ismereteinek terjesztése és továbbfejlesztése céljából az
Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény alapján létrehozták a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség nevű
egyesületet.
A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség 2016. május 25-i Közgyűlése a Szövetség korábbi – 2015.
november 24-i Közgyűlése által módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan elfogadott
– Alapszabályát hatályon kívül helyezte azzal, hogy egyidejűleg jelen Alapszabályt fogadta el, amely a
korábbi Alapszabály helyébe lép azzal, hogy jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglaltan tartalmazza
a Szövetség nyilvántartásba vett adatainak módosítása iránti eljárásban a Fővárosi Törvényszék által
11.Pk.60.581/1997/27 számon kiadott végzésben foglaltaknak megfelelő módosításokat is, mely
módosított egységes szerkezetű Alapszabály a Szövetség 2016. szeptember 26-i Közgyűlési fogadta el.

I. A Szövetség adatai
1. A Szövetség neve: Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség
2. A Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) rövidített elnevezése: MaSzeSz
3. A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Water Association
4. A Szövetség székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27. MSZ 608.
5. A Szövetség jogállása: A Szövetség önálló jogi személy. A Szövetség határozatlan időre alakult civil
szervezet
6. A Szövetség működési területe: Magyarország
7. Nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 01-02-0007733
8. A Szövetség honlapjának címe: www.maszesz.hu
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II. A Szövetség célja, tevékenysége
1. A Szövetség célja
1.1

A Szövetség célja az ország vízügyi szakmai fejlődésének, elsősorban a települési
vízgazdálkodási feladatok megoldásának elősegítése, az e területen foglalkoztatott
szakemberek szövetségbe tömörítése és ismereteinek bővítése figyelembe véve a műszaki,
gazdasági, környezetvédelmi és közegészségügyi követelményeket, továbbá a tudomány, a
kutatás és az oktatás támogatása.

1.2

A Szövetség a települési vízgazdálkodás és ezek rokontudomány- és szakterületein dolgozó
szakemberek - kormányzattól, politikai pártoktól és csoportosulásoktól független- önkéntes
tagság alapján működő, önkormányzattal rendelkező tudományos, szakmai, érdekvédelmi és
érdekképviseleti társadalmi szervezete.

1.3

Tevékenységét önállóan végzi, esetenként céljának megvalósítása érdekében együttműködik
állami, civil és gazdálkodó szervezetekkel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik
eredményes működését és céljainak megvalósítását.

2. A Szövetség tevékenysége
2.1.

Szakmai érdekképviselet, mint főtevékenység keretében:
a. A települési vízgazdálkodás figyelemmel kísérése és támogatása általános, műszaki, gazdasági,
jogi és szervezeti aspektusból.
b. Együttműködés a víz-, a hulladék-, az energiagazdálkodás és az ipar szakmai szövetségeivel,
valamint hazai és külföldi vízügyi szövetségekkel, szervezetekkel, oktatási intézményekkel.
c. A tagok és a szakterületen dolgozók szakmai érdekeinek védelme és igényeinek támogatása,
együttműködés helyi közigazgatási szervekkel.

2.2.

Időszaki kiadványok publikációja keretében szakmai kérdésekkel foglalkozó újság, szaklap,
folyóirat, valamint szakmai segédletek, szakkönyvek kiadása, egyedi szoftverfejlesztés.

2.3.

Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés keretében kutatások támogatása, a települési
vízgazdálkodás teljes spektrumának szakterületén.

2.4.

Együttműködés a műszaki irányelvek, előírások készítésében, szabványok kidolgozásában,
rendeletek előkészítésében, ezek értékelésében a Szövetség tagjainak szakmai
közreműködésével.

2.5.

Üzletviteli tanácsadás keretében a Szövetség tagjai szakmai közreműködésének, szolgáltatásának
igénybevételével szakértői, továbbképzési, tanácsadási, konzultációs szolgáltatás nyújtása a
preambulumban jelölt tevékenységgel foglalkozóknak, államigazgatási és önkormányzati
szerveknek az e téren végzett tevékenységhez.
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2.6.

Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás keretében nemzetközi és hazai információ
átadás és tapasztalatcsere céljából rendezvények, konferenciák, kerekasztal megbeszélések,
kiállítások szervezése, illetve azokon történő részvétel a Szövetség tagjainak szakmai
közreműködésével és bevonásával.

2.7.

Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás keretében képzés, továbbképzés végzése és
támogatása a Szövetség tagjai szakmai közreműködésének felhasználásával, pályázatok hirdetése,
tanulmányutak szervezése.

2.8.

Szakmai és tudományos ismeretekkel kapcsolatos kérdésekben történő, a döntéselőkészítő
folyamatok során a Szövetség tagjai által képviselt álláspont széles körben való megismertetése
és érvényesítése.

2.9.

Az ágazat fiatal szakembereinek támogatása, és integrálása a hazai és nemzetközi szakmai
közösségbe, valamint a vízellátás-csatornázás szakterületek hagyományainak ápolása,
továbbadása.

2.10. A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak az alapszabályban meghatározott céljainak
megvalósítása érdekében és azok veszélyeztetése nélkül folytathat.
2.11. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott
tevékenységekre fordítja.
2.12. A Szövetség tudomással bír arról, hogy amennyiben olyan tevékenységet végez, amelyet
jogszabály engedélyhez (feltételhez) köt, vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a
tevékenység szerinti hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatóság ellenőrzésére irányadó
szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol.
2.13. A Szövetség politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem
kap, illetve nem fogad el, és részükre anyagi támogatást sem nyújt. Országgyűlési, fővárosi,
megyei önkormányzati választásokon képviselőjelöltet a múltban nem állított és nem támogatott,
s a jövőben sem állít, illetve nem támogat.

III.

A tagság

1. A Szövetség tagjai
1.1

A Szövetség tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki:
a. írásban nyilatkozik a belépési szándékáról,
b. elfogadja a Szövetség céljait,
c. elfogadja az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket és,
d. az Alapszabály alapján a Szövetség tagjainak előírt kötelezettségek teljesítését vállalja.
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1.2

A Szövetség tagsága rendes, pártoló, és tiszteletbeli tagokból áll (pártoló és tiszteletbeli tagok
együttesen: kedvezményezett tag).

2. A rendes tag
2.1.

A Szövetség rendes tagja minden olyan, vízügyi, vízgazdálkodási területen szakmai vagy
tudományos tevékenységet végző természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A
Szövetségbe rendes tagként belépni szándékozónak vállalnia kell, hogy a Szövetség céljainak
megvalósítása érdekében a Szövetségben már működő tagokkal aktívan együttműködik, továbbá
a Szövetség szakmai tevékenységének és fejlődésének biztosítása céljából a Közgyűlés által
évente meghatározott tagdíjat határidőre megfizeti.

2.2.

A rendes tag jogosult bármely kérdésben szavazni, bármely tisztségre választható, jogosult
bármely tisztségre jelöltet állítani, a Közgyűlés napirendjén szereplő illetve egyébként a
Szövetséget érintő bármely kérdésben felvilágosítást kérni, javaslatokat tenni, valamint jogosult
a Szövetség által hozott törvénysértő határozatot bíróság előtt megtámadni. A rendes tag köteles
eleget tenni a jogszabályokban, az Alapszabályban, közgyűlési határozatban meghatározott
kötelezettségének.

3. Kedvezményezett tag
3.1

Pártoló tag minden olyan, fő profilként nem vízügyi, vízgazdálkodási területen működő, szakmai
vagy tudományos tevékenységet végző természetes személy, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit/amelyet legalább két rendes tag írásban ajánl, a
Szövetség Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja a Szövetség
működését.

3.2

Tiszteletbeli tag az a kiemelkedő – a vízügyi, vízgazdálkodási iparággal kapcsolatos szakmai,
tudományos, oktatói vagy egyéb – tevékenységet végző, az iparág szakterülete által elismert,
kimagasló érdemeket szerzett természetes személy, aki a Szövetség Alapszabályát elfogadja és az
Elnökség javaslatára a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott döntésével a tiszteletbeli
tagságra felkérte és az a felkérést írásban elfogadja.

3.3

A kedvezményezett tag tagdíjat nem fizet. A kedvezményezett tag részt vehet a Szövetség
szakmai munkájában, jogosult a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni. A kedvezményezett
tagot szavazati, választási és választhatósági jog nem illeti meg.

4. A tagsági jogviszony keletkezése
4.1.

A Szövetségi tagság az alapításkor a Szövetség nyilvántartásba vételével keletkezik.

4.2.

A Szövetség megalakulását követően a rendes és pártoló tagság az írásbeli belépési nyilatkozat
Elnökség általi elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot – pártoló tag esetében a
legalább két rendes tagi ajánlással együtt – az Elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem
beérkezésétől számított 60 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a
tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt
módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása
esetén jogorvoslatnak helye nincs.
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4.3.

A tiszteletbeli tagság az Elnökség javaslatára a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott
döntésével jön létre, ha az adott természetes személyt a Közgyűlés a tiszteletbeli tagságra
felkérte és a felkérést írásban elfogadja.

4.4.

A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tag az őt képviselő természetes
személy küldött részére adott cégszerűen aláírt képviseleti meghatalmazást legkésőbb a
Szövetség közgyűlésének napján a közgyűlés megkezdését közvetlenül megelőzően köteles az
Elnök részére átadni.

5. A tagsági jogviszony megszűnése
5.1.

A tagsági jogviszony megszűnik:
a. a tag kilépésével;
b. a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával; azzal, hogy a felmondásról az Elnökség
jogosult dönteni;
c. a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

5.2.

A tag kilépésének szabályai (5.1.a.)
5.2.1. A tagsági jogviszonyát a tag a Szövetség elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az
elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

5.3.

A tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásának szabályai (5.1.b.)
5.3.1. Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel felmondhatja annak a tagnak a tagsági
jogviszonyát, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan
vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. A tagsági jogviszony az előzőekben írtak miatt
akkor mondható fel, ha az érintett tag az Elnökség által igazolható módon megküldött
előzetes írásbeli felszólítás ellenére az abban megadott határidőre nem hagy fel az Elnökség
által kifogásolt magatartással.
5.3.2. Felmondható a tagsági jogviszony akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt az érintett
tag a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tagsági jogviszony
csak akkor mondható fel, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az Elnökség
írásban – igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a tagsági
jogviszony felmondására történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék
teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.
5.3.3. A felmondási eljárást bármely tag vagy Szövetségi szerv kezdeményezésére az Elnökség
folytatja le.
5.3.4. A felmondás ügyében az Elnökség dönt első fokon, másodfokon az Szövetség Közgyűlése jár
el. Az Elnökség tagjainak, illetve a tiszteletbeli tagok fegyelmi ügyében első fokon is a
Közgyűlés dönt.
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5.3.5. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak
bizonyítékait közölni kell. Lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését és
bizonyítékait előadja. A taggal az Elnökség indokolással ellátott tagsági jogviszonyt felmondó
határozatát írásban igazolható módon közölni kell. A fellebbezési határidő eredménytelen
leteltével a határozat jogerőssé válik, és a tag a nyilvántartásból törölhető.
5.3.6. Az a tag, akinek a tagsági jogviszonyát az Elnökség felmondta, a felmondó határozat ellen,
tizenöt 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.
5.4.

A tagsági jogviszony bármely okból történő megszűnése tagsági jogviszony megszűnéséig
esedékessé vált, de meg nem fizetett tagdíj teljesítése alól nem mentesíti.

5.5.

A tagot amennyiben tagsági jogviszonya bármely okból megszűnt, a Szövetség tagjai közül és a
Szövetség tagnyilvántartásából törölni kell.

6. A tagok jogai
6.1

A Szövetség tagja jogosult:
a. a Szövetség tevékenységében és rendezvényein részt venni;
b. a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni,
javaslatokat és észrevételeket tenni;
c. igénybe veheti a Társaság által kedvezményesen nyújtott szolgáltatásokat, amennyiben éves
tagdíja rendezett;
d. szakmai munkaszervezetek munkájában részt venni;
e. Szövetségi tagságát hivatalos ügyiratain feltüntetni;
f.

a Szövetség működésével kapcsolatos irataiba betekintetni az Elnökkel történő egyeztetést
követően;

g. a Szövetség bármely szervének jogsértőnek vélt határozatát a tudomásszerzéstől számított 30
napon belül bíróság előtt megtámadhatja. A megtámadás a határozat végrehajtását nem
gátolja, a bíróság indokolt esetben a határozat végrehajtását felfüggesztheti.
6.2

A Szövetség rendes tagja jogosult a 6.1. pontban írtakon túl a Közgyűlésen szavazati jogát
gyakorolni.
6.2.1

A Szövetség minden rendes tagja azonos szavazati joggal rendelkezik és részt vehet a
Szövetség működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult Közgyűlés
döntéshozatalában.
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6.2.2

A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. A tag a Közgyűlésen a szavazati
jogát meghatalmazott képviselője (küldött) útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott
meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a
Szövetség Elnöke vagy a Titkárság részére a Közgyűlés kezdetén átadni. Az adott tag helyett
más tag képviselője vagy meghatalmazottja nem járhat el.

6.3

Elnöknek, elnökségi tagnak és Felügyelőbizottsági elnöknek, valamint Felügyelőbizottsági tagnak
bármelyik rendes tag megválasztható amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott
kizáró ok nem áll fenn.

6.4

A pártoló és a tiszteletbeli tag szavazati és választási joggal nem rendelkezik és nem választható.

7. A tagok kötelezettségei
7.1

A Szövetség tagja köteles:
a. nem veszélyeztetni a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét;
b. teljesíteni a Szövetség tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladatait, és a tőle
elvárható módon elősegíteni a Szövetség célkitűzéseinek megvalósítását;
c. a Szövetség alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak előírásait, rendelkezéseit
betartani;
d. a Szövetség munkájához szükséges információkat a Titkárság rendelkezésére bocsájtani;
e. a Szövetség Titkársága számára az ügyviteli munkához szükséges nyilvántartási adatokat
rendelkezésre bocsájtani, azok megváltozását követő 8 napon belül a Titkárságra bejelenteni;
f.

a Szövetség céljaival összhangban, színvonalasan fellépni a szakmában, védeni és öregbíteni a
Szövetség hírnevét;

g. a Szövetség által elfogadott etikai normákat betartani.
7.2

A Szövetség rendes tagja:
a. köteles a Közgyűlési határozattal meghatározott mértékű éves tagdíjat határidőre megfizetni;
b. aktívan részt vesz a Szövetség munkájában, szakmai munkaszervezeteiben és a Közgyűlésen.

IV. Tagdíj
1.

A tagdíj megállapítása
1.1

A Szövetség rendes tagjai vagyoni hozzájárulásként éves tagdíjat kötelesek fizetni.

1.2

Az éves tagdíj mértékét a Közgyűlés évente, a következő évre vonatkozó költségvetés
elfogadásával egyidejűleg határozza meg.

A MAGYAR VÍZ- ÉS SZENNYVÍZTECHNIKAI
SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

10

1.3

A tagdíj mértékére vonatkozóan az Elnökség előzetesen javaslatot készít elő a Közgyűlés részére,
melynek során alapelvként figyelembe veszi a természetes személy és jogi személyiséggel bíró,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező rendes tagok differenciált teljesítőképességét.

1.4

A differenciált, mérethez (teljesítőképességhez) igazodó tagdíj megállapításának alapja a jogi
személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (gazdasági társaságok) esetében
a munkaügyi statisztikai létszám.

1.5

A Szövetségnek jogában áll az előírtaknál magasabb tagsági díjat elfogadni, ha azt a tag felajánlja.

2.

A tagdíjfizetés rendje
2.1

A Szövetség rendes tagja a Közgyűlés által az adott évre meghatározott tagdíjat legkésőbb
minden év január 31. napjáig egy összegben köteles a Szövetség bankszámlájára történő átutalás
útján megfizetni. Az éves 300.000 Ft-ot meghaladó tagdíjat, amennyiben a tagdíj tárgyában
hozott közgyűlési határozat máskent nem rendelkezik, úgy két egyenlő részletben lehet
teljesíteni. Az első féléves tagdíjat minden esetben tárgyév január 31-ig kell megfizetni, a
második féléves tagdíj esedékessége tárgyév július 31.

2.2

A Szövetségbe újonnan belépő tag a tagsági jogviszony létesítésétől számított 15 napon belül,
ezt követően az adott éves költségvetés elfogadásától számított legkésőbb 30 napon belül
köteles a tagdíjfizetési kötelezettségét teljesíteni a Szövetség bankszámlájára történő átutalás
útján.

V. A Szövetség szervezete
1.

A Szövetség szervezetei:
a. Közgyűlés
b. Elnökség
c. Felügyelőbizottság
d. Titkárság
e. Főtitkár
f.

2.

Szakmai munkaszervezetek

KÖZGYŰLÉS

2.1

A Közgyűlés a Szövetség döntéshozó szerve, amelyet a tagok összessége alkot.

2.2

A Közgyűlés jár el a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben, s ezen felül jogosult az Elnökség
hatáskörébe tartozó bármely döntést magához vonni.

2.3

A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azon megfigyelőként bárki részt vehet. A nyilvánosságot a
Közgyűlés többségi határozattal korlátozhatja, vagy kizárhatja, ha az ülés témája adatvédelmi
vagy személyiségi jogot érint.
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2.4

3.

Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek
képviselőit és magánszemélyeket.
A Közgyűlés összehívása

3.1

A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok
közlésével. Tisztújító Közgyűlést négyévente kell tartani, amely az esedékes évenkénti rendes
Közgyűlés keretében is megtartható.

3.2

A Közgyűlést össze kell hívni:
a. ha a tagok egytizede a cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt;
b. ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek;
c. az Elnökség lemondásakor a lemondástól számított 8 napon belül;
d. a Felügyelőbizottság kezdeményezésére;
e. ha a Törvényszék a Közgyűlés összehívását elrendeli;
f.

ha a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

g. ha Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor kiegyenlíteni;
h.

ha a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.

3.3

A Közgyűlést az Elnök hívja össze, írásban igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő
megküldésnek minősül az ajánlott tértivevényes küldeményként történő kézbesítés, vagy a tag
elektronikus levelezési címére történt megküldés. A Közgyűlésre a meghívót legalább tizenöt
nappal az ülés előtt írásban meg kell küldeni minden tagnak, melyen fel kell tüntetni a Szövetség
nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi
pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra
jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.

3.4

A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a
megismételt Közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt
Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes lesz. A Közgyűlést a határozatképtelen Közgyűlés után fél órával újra össze lehet
hívni.

3.5

A meghívót és az előterjesztéseket elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani.
Amennyiben a tag azt írásban kéri, úgy az átvétel igazolására alkalmasan, postai úton, vagy
személyes kézbesítéssel kell a meghívót és az előterjesztéseket a tagok rendelkezésére bocsátani.
Elektronikus kézbesítés esetén igazolható kézbesítésnek a visszaigazolható elektronikus levél
minősül.

3.6

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok és az Szövetség szervei a
közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával.
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3.7

A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni 2 munkanapon belül. Ha a
napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő
kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

3.8

A Közgyűlést elsődlegesen a Szövetség székhelyére kell összehívni, indokolt esetben azonban az
Elnökség javaslatára a székhelytől eltérő helyszínen is összehívható.

3.9

Az Elnökség – amennyiben a Közgyűlésen választási eljárást is végre kell hajtani – a Közgyűlés
időpontját legalább 30 nappal megelőzően felkérés útján a rendes tagok soraiból háromfős Jelölő
Bizottságot alakít. A Jelölő Bizottság tagjai kötelesek a Közgyűlés előkészítése keretében a
felkérésüket követően haladéktalanul a Szövetség valamennyi tagjától külön-külön a
megválasztandó vezető tisztségviselőkre vagy Felügyelőbizottsági tagokra vonatkozóan
javaslatot kérni. A javasolt személyek egyetértése esetén nevüket 5 nappal a Közgyűlés előtt a
választási listára fel kell venni.

4.

A Közgyűlés hatásköre

4.1

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a. az Alapszabály módosítása;
b. a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c. a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d. az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
e. az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az Szövetség vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének - elfogadása;
f.

a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a
Szövetséggel munkaviszonyban áll;

g. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
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 Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

j.

a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

k. a végelszámoló kijelölése, és
l.

döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal.
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5.

A Közgyűlés lefolytatása

5.1

A Közgyűlésen az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök elnököl.

5.2

A Közgyűlésen érvényes döntést hozni csak olyan kérdésekben lehet, melyek a Közgyűlés
napirendjén szerepelnek. A Közgyűlésre új napirendi pontot felvenni csak akkor lehet, ha minden
jelenlévő rendes tag a napirendi pont felvételéhez egyhangúlag hozzájárul.

5.3

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a Közgyűlés levezető elnöke és a Közgyűlésen
az Elnök által felkért két tag hitelesít. A jegyzőkönyv melléklete a Közgyűlés jelenléti íve.

5.4

A Közgyűlés a Közgyűlés napirendi pontjainak megvitatása előtt, a megjelent tagok közül nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel megválasztja a jegyzőkönyvvezetőt és a két jegyzőkönyv
hitelesítőt, továbbá a rendes tagok közül a levezető elnököt, valamint kétfős szavazatszámláló
bizottságot.

5.5

A Szövetség határozatairól sorszám szerinti nyilvántartást kell vezetni, melyből a Közgyűlés
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya
megállapítható.

5.6

A tag a Közgyűlés törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 60 napon belül
bíróság előtt megtámadhatja. A határidő számítása a tudomásszerzéstől kezdődik és a 60 napos
határidő elmulasztása jogvesztő.

6.

A közgyűlés szavazati és választhatósági jog

6.1

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavaztok több, mint felét képviselő szavazásra
jogosult részt vesz.

6.2

A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis
az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát.

6.3

A Közgyűlés – az Alapszabály vagy jogszabály kifejezett eltérő rendelkezése hiányában –
határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagnak egy szavazata van.
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

6.4

A Közgyűlésen jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges:
a. az Alapszabály módosításához;
b. tag – elnökségi javaslat alapján történő – kizárásához;
b. Elnökség valamely tagjának visszahívásához;
c. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló elfogadásához;
d. elnökségi beszámoló elfogadásához;
e. a Szövetség más egyesülettel történő egyesülés kimondásához.
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6.5

A szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges:
a.

a Szövetség céljának módosításához;

b.

a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez.

6.6

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:
a. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 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 jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f.

aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

6.7

A vezető tisztségviselők és a Felügyelőbizottsági tagok megválasztása titkos szavazással történik.
A titkos szavazás névtelenül, borítékba elhelyezett szavazat leadásával történik.

6.8

Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban
az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell
tartani. A megismételt szavazás győztese a több szavazatot kapott személy lesz.

7.

ELNÖKSÉG

7.1

Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – gyakorolja a
Közgyűlés hatáskörét, irányítja a Szövetség működését.

7.2

Az Elnökség évente legalább egyszer köteles beszámolni a Közgyűlésnek a szövetség vagyoni-,
pénzügyi- és jövedelmi helyzetéről, továbbá az Elnökség tevékenységéről.

7.3

A legalább 3, legfeljebb 15 tagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg a Szövetség rendes tagjai
sorából négy éves időtartamra.

7.4

Elnökségi tagság megszűnik:
a. a tisztségről való lemondással;
b. a Közgyűlés által történő visszahívással;
c. a tag halálával;
d. az elnökségi mandátum lejártával,
e. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
f.

a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
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7.5

8.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Szövetséghez címzett, a Szövetség másik vezető
tisztségviselőjéhez (elnökségi tagjához) intézett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal bármikor
lemondhat. Ha a Szövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető
tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől
számított 60. napon válik hatályossá. Az Elnökség és tagjainak mandátuma 4 évre, de legfeljebb
a választási időszak végéig szól.
Az Elnökség feladata és hatásköre

8.1

Az Elnökség a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, a Közgyűlés határozatainak
megfelelően teljes felelősséggel, önállóan szervezi és irányítja a szövetség működését,
gazdálkodását.

8.2

Az Elnökség hatáskörébe tartozik, illetve jogosult dönteni minden olyan ügyben, melynek
eldöntése nem tartozik a Szövetség Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe. Tevékenységéért a
Közgyűlésnek felelős.

8.3

Az Elnökség feladatkörébe tartozik:
a. a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;
b. a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját
elősegítő szervező tevékenység;
c. a Szövetség gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves
programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;
d. a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;
e. az Elnök, illetve az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
f.

szakmai munkaszervezetek létrehozása;

g. tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
h. a Szövetség tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
i.

9.

minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket
az Elnökség hatáskörébe von.

Az elnökségi ülés lefolytatása

9.1

Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban
hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 15
nappal az ülés időpontját megelőzően e-mailen vagy ajánlott levélben írásban értesülnek, és az
ülés napirendi pontjairól leírást kapnak. Elektronikus kézbesítés esetén igazolható kézbesítésnek
a visszaigazolható elektronikus levél minősül.

9.2

Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság elnöke, a Főtitkár, valamint az
Elnökség által meghívottak vesznek részt. A Szövetség elnökségi ülései egyes napirendi
pontjainak megvitatásához a Szövetség Elnöke tanácskozási joggal a tagok és az illetékes állami,
kormányzati, önkormányzati szervek továbbá más szervezetek képviselőit is meghívhatja.
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9.3

Az Elnökség ülései nyilvánosak. A nyilvánosságot az Elnökség többségi határozattal korlátozhatja,
vagy kizárhatja, ha az ülés témája adatvédelmi vagy személyiségi jogot érint.

9.4

Az ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség
esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget e-mailen vagy ajánlott levélben ismételten össze
kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor
határozatképesek, ha azokon legalább 3 elnökségi tag jelen van.

9.5

Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség
esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

9.6

Az ülésen jegyzőkönyvet kell vezetni. Az elnökségi ülés jegyzőkönyvének minden esetben
tartalmaznia kell a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számarányát, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személyét név szerinti
megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva.

9.7

Az Elnökség határozatait, a határozat pontos dátumának és a határozat tárgyának
feltüntetésével az “elnökségi Határozatok Tárában” kell rögzíteni.

10. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
10.1

A Szövetség felügyelő szerve a Felügyelőbizottság, amely három főből áll. A Felügyelőbizottság
tagjait a közgyűlés választja öt évre. A Felügyelőbizottság tagjai indokolt esetben
visszahívhatóak, ha tevékenységükkel a Szövetség céljainak megvalósítását veszélyeztetik.

10.2

A Felügyelőbizottság tagjainak összeférhetetlenségi és kizáró szabályai azonosak a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó, a Ptk. 3:22. §-ában és a Ptk 3:26 § (2) bekezdésében rögzített
szabályokkal.

10.3

A Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek.
Tiszteletdíjban akkor részesülhetnek, ha a Szövetség anyagi helyzete lehetővé teszi.

10.4

A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
a. a tisztségről való lemondással;
b. a Közgyűlés által történő visszahívással;
c. a tag halálával;
d. a Felügyelőbizottsági mandátum lejártával;
e. a Szövetség megszűnése esetén.

11. A Felügyelőbizottság feladata és hatásköre
11.1

A Felügyelőbizottság feladata a Szövetség gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése.

11.2

A Felügyelőbizottság tagjait azonos jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen:
a. jogosult a Szövetség működését és gazdálkodását ellenőrizni,
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b. jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Elnöktől illetve az Elnökségtől, illetve
munkavállalóitól, továbbá
c. a Szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
11.3

Az Elnökség ülésén a tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság elnöke részt vehet, illetve részt
vesz, ha jogszabály vagy az Alapszabály úgy rendelkezik.

11.4

A Felügyelőbizottság köteles a Szövetség Elnökségét tájékoztatni, és a Közgyűlés összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a. a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként
súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé;
b. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

11.5

A Közgyűlést a Felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon
belül – az Elnöknek össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés
összehívására a Felügyelőbizottság jogosult.

11.6

Ha a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, az Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeleti
szervet.

12. A Felügyelőbizottsági ülés lefolytatása
12.1

A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, működésére
az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni.

12.2

Az ülések összehívását a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat
a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell.

12.3

Felügyelőbizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze, írásban, igazolható módon. Az Elnök
akadályoztatása esetén a Felügyelőbizottság Ügyrendjében foglaltak szerint járhatnak el a tagok.

12.4

A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A határozatképtelenség
esetén a megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább nyolc napos időközzel kell
kitűzni.

12.5

A Felügyelőbizottság döntéseit egyhangúlag hozza.

12.6

A Felügyelőbizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít,
határozatait ugyancsak sorszámozza.

12.7

A jegyzőkönyv tartalmazza:
a. az ülés helyét, idejét;
b. a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét;
c. a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát.
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12.8

A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők
számaránya megállapítható legyen. A Felügyelőbizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe
foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a
Felügyelőbizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.

13. TITKÁRSÁG
13.1

A Szövetség az operatív feladatok ellátására saját ügyintéző szervezetet, Titkárságot hoz létre, a
Főtitkár vezetésével.

13.2

A Titkárság feladata:
a. előkészíti az Elnökség üléseit;
b. gondoskodik az Elnökség határozatainak végrehajtásáról;
c. gondoskodik az elnökségi ülések lebonyolításáról;
d. a Közgyűlés, a Felügyelőbizottság üléseinek előkészítésében operatív módon részt vesz;
e. a Közgyűlés, az Elnökség és a Felügyelőbizottság határozatairól nyilvántartást vezet, mely
nyilvántartás tartalmazza a döntés sorszámát, időpontját, hatályát, tartalmát és a döntést
támogatók és ellenzők számarányát;
f.

a Szövetségi tagokról Tagnyilvántartást vezet, mely nyilvántartás a tagi jogállás besoroláson
kívül tartalmazza a tag nevét, székhelyét, képviselőjének megnevezését, a közgyűlési anyagok
rendelkezésére bocsátásra vonatkozó elektronikus levélcímet (e-mail címet), valamint az
egyéb elérhetőségeket;

g. üzemelteti a szövetség honlapját, melyen nyilvánossá teszi különösen a Szövetség
Alapszabályát.
h. a szakmai munkaszervetek munkájának eredményeképp létrejött ajánlásokhoz és szakmai
anyagokhoz valamennyi tag számára hozzáférési lehetőségét biztosít;
i.
13.3

gondoskodik a Szövetség által nyújtható szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről, a
beszámolók nyilvánosságra hozataláról.
A Titkárság működési rendjét a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza,
melyet az Elnökség hagy jóvá. A működési rendre vonatkozó javaslatot a Főtitkár terjeszti elő az
Elnökség részére.

14. FŐTITKÁR
14.1

A Főtitkár a Szövetséggel munkaviszonyban, vagy a Ptk. szerinti megbízási jogviszonyban álló
személy, aki Szövetség munkaszervezetét, a Titkárságot irányíja, a működéssel kapcsolatos
operatív feladatokat látja el.

14.2

A Főtitkárt az Elnökség választja. A Főtitkár személyét nyílt pályázat útján kell kiválasztani. A
pályázat kiírása és elbírálása, a munkaviszony létesítése az Elnökség feladata és joga.
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14.3

A Főtitkár munkaviszonyban, vagy a Ptk. szerinti megbízási jogviszonyban látja el feladatait,
jogviszonya határozatlan időre szól.

14.4

A Főtitkár felett a munkáltatói jogokat – a létesítése, módosítás, megszűnés kivételével – az
Elnök gyakorolja, amennyiben a Főtitkár megbízási jogviszonyban áll, a megbízó részéről az
utasítási jogkört az Elnök gyakorolja.

14.5

A Főtitkár feladata:
a. az Elnökség döntéseinek megfelelően irányítja és felügyeli az adminisztratív tevékenységet, a
Titkárságot, szervezi az Elnökség ülései elé kerülő előterjesztések előkészítését;
b. tevékenységéről az elnöknek és az elnökségnek rendszeresen beszámol,
c. a Közgyűlés, az Elnökség, a Felügyelőbizottság üléseinek előkészítését, és lebonyolítását végzi,
szavazati jog nélkül részt vesz rajtuk;
d. gondoskodik az Alapszabályban rögzített működési előírások betartásáról, betartatásáról;
e. felel a társasági vagyon, a vagyoni hozadék kezeléséért és nyilvántartásáért, továbbá az éves
költségvetési összegek rendeltetésszerű, törvényes felhasználásáért, az Szövetség
gazdálkodásáért, ellenőrzi a könyvelési tevékenységet;
f.

gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatok, előírások kiadása, folyamatos felülvizsgálata;

g. az Elnök iránymutatása és megbízása alapján eljár és intézkedik a Szövetség ügyeiben;
h. vezeti a Titkárságot, a titkársági alkalmazottak felett munkáltatói jogkört gyakorol.
15. SZAKMAI MUNKASZERVEZETEK
15.1

A Szövetség szakmai munkaszervezeteinek fő feladata a Szövetség tevékenységével összefüggő,
illetve a szövetségi tagok irányában végzett ágazati szintű, a szakterületükhöz tartozó feladatok
megoldására ajánlások, állásfoglalások és más szakmai anyagok kidolgozása a saját
munkatervük, valamint az Elnökség felkérése alapján

15.2

A Szövetség szakmai munkaszervezeteinek létrehozására az Elnökség jogosult, a Szövetség által
ágazati szinten felmerült és szükséges munkafeladatok ellátásának érdekében. A
munkacsoportok létszámáról, vezetéséről, feladatairól az Elnökség dönt, működési rendjét az
Elnökség hagyja jóvá.

15.3

A szakmai munkaszervezeteknek tagja lehet a Szövetség bármely tagja, akit a munkaszervezet
szakterületével és munkájával kapcsolatban az Elnökség felkér a munkaszervezeti tagságra és a
felkérést elfogadja. Az Elnökség a Szövetség tagjain kívül más szervezet, vagy természetes
személy bevonását is kezdeményezheti.

15.4

A Szövetség bármely tagja kezdeményezheti felvételét a szaktudásának és szakmai
tapasztalatának megfelelő szövetségi munkaszervezetbe, a Titkárságára megküldött
jelentkezésével. A tag felvételét a munkaszervezet vezetőjének javaslata alapján az Elnökség
bírálja el.

A MAGYAR VÍZ- ÉS SZENNYVÍZTECHNIKAI
SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

20

15.5

A Szövetség szakmai munkaszervezetei tagjainak megbízatása határozatlan időre szól, tagjai
ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket.

15.6

Az Elnökség a munkaszervezetek vezetőit évente legalább egyszer beszámoltatja a
munkaszervezet munkájáról.

15.7

A munkaszervezetek ülésein csak a munkaszervezet tagjai vehetnek részt, valamint azok, akiket
a bizottság az adott feladatra szólóan szakértőként az ülésre meghív. Az Elnökség tagjai a
munkaszervezetekben tanácskozási joggal vehetnek részt.

15.8

A Szövetség munkaszervezetei üléseinek helyszíne elsődlegesen a Szövetség Titkársága, indokolt
esetben azonban a székhelytől eltérő helyszínen is összehívható. A Titkárság a bizottságok
adminisztratív feladatainak ellátásában segítséget nyújt.

VI. A Szövetség vezető tisztségviselői, képviseleti jog
A Szövetség vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai.
1.

A Szövetség elnöke

1.1

A Szövetség elnökét négy éves időtartamra az Közgyűlés választja, aki tevékenységével a
Közgyűlésnek felelős.

1.2

Az Elnök feladata és hatásköre:
a. a Szövetség tevékenységének irányítása;
b. a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
c. döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó
kérdésekben;
d. a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése;
e. kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
f.

irányítja az Elnökség munkáját;

g. vezeti az Elnökség üléseit;
h. képviseli a Szövetséget;
i.

intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;

j.

összehívja az Elnökség üléseit;

k. vezeti az ügyintéző apparátust;
l.

irányítja a Szövetség gazdálkodását;

m. ellenőrzi a kiadások számláit;
n. kezeli a Szövetség pénzügyeit, utalványozási jogot gyakorol;

A MAGYAR VÍZ- ÉS SZENNYVÍZTECHNIKAI
SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

21

o. munkáltatói jogokat gyakorol a Főtitkár felett;
p. minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.
2.

A Szövetség Alelnökei

2.1

A Szövetség három Alelnökét négy éves időtartamra a Közgyűlés választja.

2.2

Az Elnököt távollétében az Alelnökök valamelyike helyettesíti. Helyettesítés esetén az Alelnök
teljes joggal képviseli a Szövetséget, és gyakorolja az Elnök jogait.

3.
3.1

A Szövetség képviselete
A Szövetséget az Elnök (akadályoztatása esetén az Alelnökök) képviseli önállóan, míg az Elnökség
többi tagja együttesen – azaz két együttes képviseletre jogosult elnökségi tag ketten együtt –
vagy az Elnökség egy tagja és a Főtitkár együttesen képviselik. Az Elnök (illetve Alelnök)
képviseleti joga általános képviselet, akik önállóan jegyzik a Szövetséget. A jelen pontban írt
általános képviseleti jog a bankszámla feletti rendelkezési jogot is magában foglalja.

VII. A Szövetség vagyona és gazdálkodása
1.

A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. A Szövetség
gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.

2.

A Szövetség működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
a. tagdíjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;
b. magán és jogi személyek támogatásai privát és állami szektorból egyaránt;
c. a Szövetség alapcél szerinti tevékenységéből származó bevétel;
d. a Szövetség gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
e. egyéb bevételek.

3.

A Szövetség vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a civil szervezetekre
vonatkozó gazdálkodási tevékenységről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

4.

A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség tagjai
a Szövetség tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.

5.

A Szövetség pénzeszközeit pénzintézettel kötött megállapodás alapján, bankszámlán kezeli.

6.

A Szövetség saját honlappal rendelkezik, így a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló saját
honlapon történő elhelyezésére is. A Szövetség a saját honlapon közzétett adatok folyamatos
megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok
közzétételéig biztosítja.

7.

A Szövetség nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.
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8.

A civil szervezet gazdálkodására és adománygyűjtésre egyebekben a 2011. CLXXV. törvény V.
fejezetének 17.§-26.§-a irányadó.

VIII. A Szövetség kitüntetései
1.
1.1

Kitüntetések adományozási rendje
Az Elnökség a Közgyűlés jóváhagyásával kitüntetés(eke)t alapíthat. A Szövetség által alapított
kitüntetésre megfelelő indoklással bármely tag javaslatot tehet, s ezt mérlegelésre, az
Elnökségnek címezve, a Titkársághoz kell, hogy eljuttassa. A kitüntetésre érdemesített
személy(ek)ről az Elnökség dönt.

2. Az "ARANYFEDLAP DÍJ"
2.1

A Szövetség által létrehozott megtisztelő és elismerő díj az "ARANYFEDLAP DÍJ", melyet bárki
megkaphat, aki a Szövetség munkáját kimagaslóan elősegíti és etikailag nem támadható.

2.2

A plakett aranyszínű, egyik oldalán középen a MaSzeSz felírat található. A plaketthez díszes
kialakítású igazoló lap tartozik, az Elnök és a Főtitkár együttes aláírásával.

2.3

Évente legfeljebb három „ARANYFEDLAP DÍJ” kerül átadásra.

3.

Az „ÖRÖKÖS TAG” kitüntetés

3.1

A Szövetség "ÖRÖKÖS TAG" kitüntetést adományozhat évente legfeljebb egy személy részére,
aki a Szövetség munkáját kimagaslóan elősegíti, etikailag nem támadható, és legalább 15 éve
tagja a Szövetségnek.

3.2

A kitüntető oklevél díszes kialakítású, az Elnök és a Főtitkár együttes aláírásával van ellátva.

3.3

A díj az éves közgyűlés alkalmával kerül átadásra.

3.4

Az "ÖRÖKÖS TAG" kitüntetésben részesülő személy a kitüntetést követően mentesül az éves
tagdíjfizetési kötelezettség alól.

3.5

Az "ÖRÖKÖS TAG" kitüntetett állandó meghívottja a Szövetség rendezvényeinek, és részvétele
esetén a részvétel költségeit a Szövetség állja.

4. A „TISZTELETBELI TAG” kitüntetés
4.1

A Szövetség "TISZTELETBELI TAG" kitüntetést adományozhat évente egy személy részére, aki a
Szövetség munkáját kimagaslóan segíti és etikailag nem támadható.

4.2

A kitüntető oklevél díszes kialakítású, az Elnök és a Főtitkár együttes aláírásával.

4.3

A "TISZTELETBELI TAG" kitüntetésben részesülő személyt a Szövetség tiszteletbeli tagjává
választja, mely kedvezményezett tagság az Alapszabály III. fejezet 3.3. pontjában rögzített
jogokkal és kötelezettségekkel jár.
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IX. A Szövetség megszűnése
1.

A Szövetség megszűnik, ha:
a. a Közgyűlés döntése alapján átalakul (megszűnik, egyesül, szétválik);
b. a Közgyűlés a feloszlásról határoz;
c. a bíróság feloszlatja;
d. a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja
megszűnését;
e. a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és a Szövetséget a
nyilvántartásból törlik;

2.

A Szövetség megszűnése esetén a fennmaradó vagyon sorsát a Közgyűlés a Ptk 3:85. §-ának
megfelelően rendezheti.

3.

A Szövetség nyilvántartásból való törlésére a Szövetség nyilvántartásba vételére vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

4.

A Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre
válhat szét.

5.

A Szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha
a. megvalósította célját vagy a céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem
határoztak meg; vagy
b. a tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

X.

Vegyes és záró rendelkezések

1.

A Szövetség a nyilvántartásba vételével jön létre. Az alapszabály módosítása esetén a Szövetség
nyilvántartásba vételére irányadó szabályokat kell alkalmazni. A Szövetség tevékenységét a
nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

2.

Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az Alaptörvény c) cikk (2) bekezdését, nem valósíthat meg
bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások
jogainak és szabadságának sérelmével.

3.

A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.

4.

Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a Közgyűlés bármely
kérdésben határozatot hozhat.

5.

A Szövetség fenti – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Alapszabályát a 2016. szeptember
26. napján megtartott közgyűlés fogadta el.
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Alul írott Kovács Károly, a Szövetség önálló képviseleti joggal rendelkező elnöke igazolom, hogy az
alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos
tartalmának.

Kelt: Budapest, 2016. szeptember 26.

…………………………………….
Kovács Károly
elnök
Ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a fenti egységes szerkezetű Alapszabály elkészítésére a Szövetség
2016. szeptember 26. napján megtartott közgyűlése által hozott határozatok alapján került sor a Fővárosi
Törvényszék 11.Pk.60.581/2007/27 számú végzésében foglaltaknak megfelelően Az egységes szerkezetű
Alapszabályban az Alapszabály III. fejezet 5.1. -5.5. , a V. fejezet 3.5., az V. fejezet 9.1., az V. fejezet 6.4.,
az V . fejezet 7., az V. fejezet 12.3., a VI. fejezet 3. és a IX. fejezet 2. pontjaiban a változások áthúzással
illetve vastag és dőlt szedéssel kerültek kiemelésre.
Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten 2016. szeptember 26. napján:

………………………………………………
Doleschall Andrásné dr. Csömör Magdolna ügyvéd
Csömör Ügyvédi Iroda
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