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A MAGYAR ÁLLVÁNYÉPÍTŐK EGYESÜLETÉNEK
ALAPSZABÁLYA

A Magyar Állványépítők Egyesülete tagjai - a 2019. 11. 29-i közgyűlésen elfogadott
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva - az alábbi tartalmú alapszabály
elfogadása mellett döntöttek.
1./ Az egyesület neve:
Magyar Állványépítők Egyesülete
2./ Az egyesület székhelye:
2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós u. 96.
Az egyesület működése az egyesülésben résztvevő tagok tevékenységére, azok
érdekeinek képviseletére terjed ki.
3./ Az egyesület célja részletesen:
×
×
×
×
×
×
×
×

az egyesület tagjainak érdekképviselete,
a tevékenységre vonatkozó jogszabályok, szabványok folyamatos áttekintése,
a szükséges jogszabályi, szabványi módosítások kezdeményezése,
tájékoztatás a tagok számára a várható új jogszabályokról, szabványokról,
együttműködés az építési-szerelési ágazatban működő más jogi
személyekkel, egyesületekkel, vállalkozókkal, igazgatási szervekkel,
szakmai ajánlások kialakítása és ezeknek az építési-szerelési ágazaton belül
történő terjesztése,
az állványozási tevékenységben résztvevő társaságok közötti vitás
kérdésekben állásfoglalás, a vitás kérdések békés úton történő rendezésének
elősegítése,
szakmai oktatások, továbbképzések szervezése,
szakmai kiadványok készítése.

Az egyesület csak az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő
gazdasági tevékenységre jogosult.
4./ Az egyesület tagjai:
Az egyesület tagja lehet bármely nagykorú cselekvőképes magyar állampolgár,
továbbá az Európai Unióban bejegyzett, nyilvántartott gazdasági társaság.
A tagokról az egyesület tagnyilvántartást vezet.
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Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.
Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik
(kivéve a tiszteletbeli tagot).
A tag tagsági jogait személyesen vagy meghatalmazott útján gyakorolhatja.
A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal
nem felelnek.
Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek
teljesítésére.
Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az
egyesület tevékenységét.
Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az
alapítást követően a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.
A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
5./ Az egyesület szervei:
×
×
×

közgyűlés
elnökség
felügyelő bizottság

6./ A közgyűlés:
Az egyesület 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 évente legalább egy alkalommal, legkésőbb minden év május 15.
napjáig ülésezik. A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen
kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a
közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek (pl.
tiszteletbeli tagok) vehetnek részt.
Minden tagnak egy szavazata van.
A tagok a közgyűlésen szavazati jogukat nyílt szavazással gyakorolják.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület
terhére más fajta 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 az egyesületnek nem tagja
vagy alapítója,
e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll, vagy
f.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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Az egyesület tagjai határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe
vett szavazatok többségével hozzák meg. Ha a Ptk. egyszerű vagy azt meghaladó
szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, az alapszabály egyszerű
szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.
Ha a Ptk. egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, az alapszabály ettől
eltérő rendelkezése semmis.
A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése.
A közgyűléseket az egyesület elnöke tartozik összehívni az egyesület székhelyére,
indokolt esetben a közgyűlés más helyszínen is megtartható, erre a meghívóban
utalni kell.
Az éves rendes közgyűlésen kívül a közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a
tagok közül legalább 3 tag írásban kéri az elnöktől.
Az egyesület elnöke köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
A jelen bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy
az egyesület megszüntetéséről dönteni.
A közgyűlést a meghirdetett időpontot megelőzően 15 nappal valamennyi taghoz
címzett írásbeli meghívóval kell összehívni, amelyben meg kell jelölni a közgyűlés
helyszínét és időpontját, a közgyűlés napirendi pontjait, a megismételt közgyűlés
helyszínét és időpontját.
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A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület
szervei az egyesület elnökétől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az egyesület elnöke jogosult
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a elnök nem dönt vagy azt
elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50 %-a + 1 fő jelen van.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 15 napon belül azonos napirenddel
ismételten össze kell hívni. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a közgyűlés levezető elnöke, a
jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott tag ír alá.
A közgyűlés lebonyolítására az alábbiak szerint kerül sor. Az alapszabályban
rögzített módon, szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok egyszerű
szótöbbséggel, nyílt - szóbeli - szavazással levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt,
jegyzőkönyv hitelesítőt és szavazás szükségessége esetén 2 szavazatszámlálót
választanak az egyesület tagjai közül. A levezető elnök ismerteti a napirendet,
melynek elfogadásáról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt - szóbeli szavazással határozatot hoz. A napirend megtárgyalását követően a közgyűlés az
alapszabályban és a Ptk-ban rögzített szabályok figyelembevételével határozatot
hoz, mely a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. A határozatok kihirdetésére a
jegyzőkönyv írásba foglalását követő 8 napon belül a határozatokat tartalmazó
jegyzőkönyv tagoknak - igazolható módon - történő megküldésével kerül sor.
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
7./ Az egyesület elnöksége
A közgyűlés nyílt szavazással 3 tagú elnökséget és ezen belül elnököt választ.
A 2019. 11. 29-i közgyűlésen megválasztott elnökség:
×
×

elnök:
Serdült Sándor
elnökségi tagok: Ferencz Csaba
Kalmár László

Az elnökség megbízatása 5 év időtartamra szól.
Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az
egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és
gazdasági helyzetéről beszámolni. Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű
szótöbbségével hozza.
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Az elnökség hatáskörébe tartoznak mindazon ügyek, amelyek nem tartoznak a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
Az elnökség szükség szerint ülésezik, összehívása az elnök feladata. Az elnök az
elnökség ülését igazolható módon köteles összehívni. Az elnökség akkor
határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület
terhére más fajta 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 az egyesületnek nem tagja
vagy alapítója,
e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll, vagy
f.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Az elnök feladata az egyesület képviselete.
Az elnök jogait az alapszabály, a közgyűlés és az elnökség által hozott határozatok
keretei között gyakorolja.
Az egyesület jegyzése akként történik, hogy az elnök a nevét önállóan írja alá az
egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá.
8./ A felügyelő bizottság
A közgyűlés nyílt szavazással 3 tagú felügyelő bizottságot és ezen belül elnököt
választ, azzal a feladattal, hogy az elnököt és az egyesület működését az egyesület
érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony
az elfogadással jön létre.
A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a
felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró
ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető
tisztségviselője.
A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni. A felügyelő bizottság tagjai az egyesület elnökségétől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak.
A 2019. 11. 29-i közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottság:
×
×

elnök: Balázs Zsolt
bizottsági tagok:
- Ézsiás Miklós
- Bogos Csaba
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A felügyelő bizottság megbízatása 5 év időtartamra szól.
A felügyelő bizottság kötelezettsége figyelemmel kísérni az elnökség működését, az
egyesület alapszabály szerinti működését, a pénzügyi gazdálkodást és az éves
beszámolót véleményezni.
A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint tartja, az ülést igazolható módon kell
összehívni, az ülés döntéseit szótöbbséggel hozza meg. A felügyelő bizottság akkor
határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. A felügyelő bizottság jogosult a
közgyűlés összehívását kezdeményezni, amennyiben tevékenysége során azt
észleli, hogy az egyesület alapszabály ellenesen működik, vagy pénzügyi
gazdálkodását nem tartja megfelelőnek.
A felügyelő bizottság tagjai jogosultak az elnökség ülésein részt venni, és annak
döntéseiben, határozataiban állást foglalni.
A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelő
bizottsági tag lemondó nyilatkozatát az egyesület elnökéhez intézi.
9./ Vezető tisztségviselők
A vezető tisztségviselőket elsősorban az egyesület tagjai közül kell választani, a
vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada azonban választható az egyesület
tagjain kívüli személyekből.
Az egyesület vezető tisztségviselője kizárólag olyan személy lehet, akinek
megbízása jogszabályi előírásba nem ütközik, eltiltás hatálya alatt nem áll és az
egyesületben betöltendő tisztsége más tevékenységével nem összeférhetetlen.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat a nevében ellátja. A
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
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.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
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10./ Tagdíj
Az egyesület tagjai évi 100.000,- Ft összegű tagdíjat tartoznak az egyesület
számlájára történő átutalással minden év március 31. napjáig megfizetni.
A tagdíjakból befolyó összegeket az egyesület céljaira és működési költségeire kell
fordítani.
11./ Tiszteletbeli tag
A tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai választják meg e tagságra, illetve döntenek a
tiszteletbeli tagság megszűnéséről.
A tiszteletbeli tag szavazati joggal nem rendelkezik, az egyesület döntéshozatalaiban
csak tanácskozási joggal vehet részt.
A tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem köteles.
A tiszteletbeli tag nem lehet tagsággal nem rendelkező szakirányú gazdasági
társaság tulajdonosa, alkalmazottja, tisztségviselője.
12./ A tagsági jogviszony megszűnése
A tagsági jogviszony megszűnik:
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
A tagsági jogviszony felmondása
Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a
feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban
felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.
A tag kizárása
A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi
tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást
folytathat le. A kizárási eljárás lefolytatására az egyesület elnöksége jogosult. A
kizárási eljárás keretében az érintett tagot az elnökség köteles meghallgatni,
meghallgatásról jegyzőkönyvet felvenni.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal
közölni kell.
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13./ Az egyesület megszűnik:
×
×

a megszüntetésre hozott határozattal,
más szervezettel történő egyesüléssel.

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület
jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az
egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú
szervezetnek kell átadni.
14./ A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény,
továbbá az egyesület működését szabályozó egyéb jogszabályok rendelkezései
irányadóak.
Budapest, 2019. 11. 29.

……………………………………………
Serdült Sándor
elnök
Záradék: Alulírott dr. Biró Julianna ügyvéd (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49.
1/5., KASZ: 36057668), mint az egyesület meghatalmazott jogi képviselője igazolom,
hogy jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a korábbi
alapszabály módosítások alapján hatályos alapszabály tartalmának. A módosítások
vastag/dőlt betűvel jelölve.
Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. 11. 29.
KASZ: 36057668
DR. BIRÓ JULIANNA
ügyvéd
1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. 1/5.
Telefon+fax: 269-10-29
Adószám: 41466050-1-41
KASZ: 36057668

