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Az Egyesulet teljes neve
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Az Egyesület nevének rövidítése:
KKASE Sajtkészító’k Egyesülete
—

Székhelye: 6088 Apostag, Duna utca 37.
Telephelye: 1026 Budapest, Orsó utca 27.
Az Egyesület elsődlegesen a Magyarország területén tevékenykedik. Szolgáltatásai, továbbá egyes
társadalmi és gazdasági tevékenységei más országokra is kiterjednek, különös tekintettel az Európai
Unió ra.
.

.

Az Egyesület pecsétje: téglalap alakú bélyegző tartalmazza az Egyesület nevét, címét és adószámát.
Az alapítás éve: 2006.

.

Az Egyesület tagja lehet hasonló célú vagy célt segítő nemzetközi szervezeteknek.
Az Egyesület független, Országos szervezet, jogi személy, mely működése során tiszteletben tartja az
alábbi alapelveket:
.

Az Egyesület egységes szervezete többféle demokratikus (p1. területi) érdeket érvényesít. A
hatáskör és felelősség összetartozik. Ez szabja meg a javadalmazás és szankcionálás rendjét
is.
Vállalkozás az Egyesületi célokkal összhangban folyhat. Garanciális szabályait az elnökség
állapítja meg.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
.

.

.

II. Az Egyesület célja és alaptevékenysége
11.1. Az Egyesület célja
Saját tevékenysége és szervező, koordinációs munkája eredményeként a magyar kis-, közép-,
agrárvállalkozások és sajtkészító’k esélyegyenlőségének hatékony támogatása a versenyképesség
érdekében.
11.2. Az Egyesület alaptevékenysége
Az Egyesület alaptevékenysége körében olyan szolgáltatásokat végez, illetve azok nyújtását szervezi,
koordinálja, amelyeket a magyar kis- és középvállalkozások, sajtkészítők döntő többsége valamely
okból nem képes magának közvetlenül biztosítani vagy nem érdemes Ilyen alaptevékenységet
közvetlenül folytatnia.
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Oktatasi tevekenyseg
3015 -ot-) 17
Nemzetközitevékenység
Kutatási tevékenység
Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység
Szervezi a tagság számára a gazdálkodásuk szempontjából fontos és lehetséges területeken
az úgynevezett „nagyfogyasztói” előnyöket biztosító tevékenységet.
.

Információs és tanácsadó szolgáltatást végez, szervez, illetve biztosít többek között
vállalkozásbiztonság, környezetvédelem, munka- és tűzvédelem valamint projekt-tervezés, hazai és
EU-s pályázat bonyolítás és partnerkutatás területén.
Támogatja a kis-, közép-, agrárvállalkozói, sa]tkészítő ké pzést, oktatást, a jövő vállalkozóit.
Kommunikációs csatornákat alakít ki és működtet, többek között szabadon hozzáférhető honlapokat,
melyek az egyesületi tájékoztatáson kívül módot nyújt a támogató tagság és az együttműködő
szervezetek megjelenésére is, valamint E-business bonyolítására. Elektronikus valamint támogató
médiafelületeket biztosít az egyesületi cél elérésére és a tagság érdekeinek megjelenítése érdekében.
11.3. Az Egyesület kiegészítő vállalkozási tevékenysége
Az Egyesület a meghatározott cél szerinti tevékenységének jobb ellátása érdekében ezzel összefüggő
kiegészítő jellegű vállalkozási tevékenységet végezhet, illetve a tevékenységet outsourcing szerződés
útján végezheti. F tevékenységgel elért eredményt (bevételt) az Egyesület csak a cél szerinti
tevékenységre használhatja fel.
11.4. Az Egyesület bevételei
.
.
.
.
.
.

Az évente megállapított tagsági díj.
Magán ésjogi személyek támogatásai és hozzájárulásai.
A kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele.
Pályázaton elnyerhető támogatások.
Rendezvény bevétel.
Egyéb bevételek.

11.5. Bankszámla feletti rendelkezés
Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez képviseleti Joggal felruházott személy aláírása
szükséges, akinek a neve és aláírása a bank által erre a célra készített formanyomtatványon szerepel.
Képviseleti joggal felruházott személyek: elnök, általános alelnök.
‘
Ill. Az Egyesület tagsága, a tagok jogai és kötelezettségei
.
.

.

Az Egyesület tagságát a tagok alkotják.
A tagokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartott adatokról kizárólag a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok alapján lehet adatot
szolgáltatni.
Az Egyesület minden tagjának és választott tisztségviselőjének kötelessége, hogy tiszteletben
tartsa az Alapszabály, más belső szabályzatok és az Elnökségi Határozatok előírásait, továbbá

4
az Egyesület érdekeit. Fentiek megsértése esetén a tag kizárásáról az Elnökség javaslatára a
Közgyűlés határozatban dönt. A kizárt tag, a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt
napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.
Az Egyesulet termeszetes szemely tagjai jogaikat kizarolag szemely sen
személy, Illetve a Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet agok jogaikat1ké~iselőikt’*\
útján gyakorolják.
2016/42- 17,
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lll.tAtagság feltételei

‘:,~

Az Egyesület tagja lehet bármely természetes ás jogi személy, jogi személyiséggel ne?n réhd~[~_~ő~-7
szervezet, aki, vagy amely belépési szándékát írásban kinyilvánítja, egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy
az Egyesület munkájában tevékenyen részt vesz, elfogadja az Egyesület Alapszabályát és a tagok
részére megállapított tagdíjat —15 napon belül a belépés évére teljes egészében megfizeti. A tagság
a tagdíj befizetésének (átutalásának) napjától lép életbe.
—

111.2. A tagok jogai
Az Egyesület tagja jogosult
.
.
.

.

.

.

az Egyesület által, illetve szervezésében végzett szolgáltatásokra;
részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, jelen Alapszabály és az
Egyesület egyéb szabályzatai szerint;
választhat és választható az Egyesület testületeibe, illetve tisztségeibe a jelen Alapszabály
rendelkezései szerint;
észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével
kapcsolatban. Ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására. Indítványt
tehet a Közgyűlés, az elnökségi ülés napirendi pontjaira.
felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Elnökség 30 napon belül
köteles érdemi választ adni.
a tagok egyharmada írásban, ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlést és rendkívüli
elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

111.3. Az Egyesület tagja köteles
.
.
.

részt venni az Egyesület szerveinek munkájában;
a megállapított tagdíjat, a belépést követő 15 napon belül, Illetve minden év január 31-ig
megfizetni;
az egyesületi feladatok ellátásához, továbbá jogszabályi előírások betartásához szükséges
adatokat
ideértve a megfelelő személyes adatokat is
valamint az adatokban
bekövetkezett változásokat az Egyesülettel írásban közölni.
—

—

IV. Tiszteletbeli tag
A Közgyűlés az Elnökség javaslatára Tiszteletbeli Tag címet adományozhat bármely természetes vagy
jogi személynek, ami/amely tevékenységével különösen jelentős támogatást fejtett ki az Egyesület
céljának érdekében, elfogadja a címet és az Alapszabályt.
A Tiszteletbeli tag nem fizet tagdíjat. Jogosult a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni.
V. Atagdíj
A mindenkori éves tagdíjat (a magán és jogi személyek részére) az Elnökség határozattal állapítja
meg.

-‚:

5

flMÁéöLAT~LEUL ~
VI. A tagsági jogviszony megszűnése
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Megszűnik a tagság:
.

a tag kilepesevel

.

a természetes személy tag halálával, a Jogi személy tag megszűnésével
az Egyesület megszűnésével
a tag kizárásával

.

.

A tag kilépési szándékát írásban bármikor bejelentheti. A tagsági viszony az írásbeli nyilatkozatnak az
Egyesulethez torteno megerkezese napjaval szunik meg A mar befizetett tagdij nem kovetelheto
vissza.
VII. Az Egyesület kizárja az Egyesület tagjai közül azt a tagot,
.

.

.

.

.

VIII.

aki az esedékességet követő 60 napon belül az Egyesület felszólító levele ellenére, elmaradt a
tagdíj befizetésével;
akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől
eltiltott,
az Alapszabály megsértése és az egyesületi tagsághoz nem illő vagy az egyesület céljaival és
feladataival ellentétes magatartás tanúsítása miatt, az Elnökség bármely tagjának javaslatára,
az Egyesület Elnöksége a tagot, egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával kizárhatja az
Egyesületből;
a tagot a kizárásról 15 napon belül írásban értesíteni kell. A tag, az értesítés kézhezvételét
követő 15 napon belül jogorvoslatért fordulhat az Egyesület Közgyűléséhez. A Közgyűlés
soron következő ülésén, az érintett tag meghallgatása után dönt a kizárás ügyében;
az Elnökség tagjainak fenti ügyeiben a Közgyűlés dönt
Összeférhetetlenségi szabályok

Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár,
Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodással rendelkező nem magyar
állampolgár lehet aki nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt.
A vezető tisztségviselő illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni
arról; hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más egyesületnél is betölt.
IX. Az Egyesület szervezete
lX.1. A Közgyűlés
Az Egyesület legfobb donteshozo szerve a Kozgyules. A Kozgyules az Egyesulet tagjaibol all.
Tagjai közül ötfős Elnökséget elnököt, általános alelnököt, alelnököt, két elnökségi tagot
mely az Egyesület általános képviseleti és ügyintéző szerve.
—

—

választ

MÁSOLAT mTELÉI
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A Közgyűlés háromtagú Felügyelő Bizottságot választ, akik maguk közül ~riegválasztják a FeIüg~
Bizottság Elnökét.
A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok közül 50% + 1 fő Jelen van. Határozatképtelenség esetén fél
órás várakozási idő után a Közgyűlés határozatképesnek tekintendő a tagok minimum 25%-nak
jelenlétének esetén.
—

—

A Közgyűlést évente kell összehívni a hely, az időpont és a napirendi pontok megjelölésével. A tagok
részére meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt.
A Közgyűlést össze kell hívni:
.
.
.

ha a tagok egyharmada cél és ok megjelölésével írásban kéri ezt
ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
ha a felügyeleti szerv a Közgyűlés összehívását elrendeli.

A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés
levezetésével mást is megbízhat.
.

A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két a Közgyűlés által megválasztott tag
hitele~ít. A jegyzőkönyv az elfogadott napirendet, az elhangzottak lényegét és az elfogadott
határozatokat tartalmazza.
A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Erre irányuló indítvány
esetén az Elnök elrendeli a titkos szavazást.
A jelenlévő szavazati Joggal rendelkezők kétharmadának szavazata szükséges az Alapszabály
elfogadásához, módosításához, az Egyesület más egyesülettel való egyesülése s feloszlása
kimondásakor.
A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell
tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. 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 legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot
kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt
szükségessé teszi.
Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági
szervezetek képviselőit és magánszemélyeket. ATiszteletbeli tagokat kötelező meghívni.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
.
.

.

az Alapszabály megállapítása és módosítása
az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának
kimondása
feloszlás esetén rendelkezés az Egyesület vagyonáról
.

7
az Egyesület éves költségvetésének és költségvetési tervének elfogadása, az Elnökség
~_7_ J-.~t~’
tagjainak megválasztása, felmentése, részükre adható tiszteletdíj megáll2pít~c=
ii+~t~enL._
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rendjének meghatározása, határozattal történő jóváhagyása
(r;’
7°
.
az Elnökség éves beszámolójának elfogadása
~ 2OjJ1”O!~ 1 rZ) D
lX.2. Az Elnökség
~L2J
~
2
Az Elnökség az Egyesület legfelső képviseleti szerve.
.

Az Elnökség öt tagból áll. Tagjait a Közgyűlés 4 évre választja. Az első Elnökség megbízatása az
Egyesület tevékenysége megkezdését követő negyedik évben tartandó első közgyűléséig tart. Az
Elnökségi tagok újraválaszthatók.
A Közgyűlés az Elnökség tagjaként megválasztja az elnököt az általános alelnököt, az alelnököt, a két
elnökségi tagot.
Az Elnökség hatáskörébe tartoznak mindazok az ügyek, amelyeket a jelen Alapszabály kifejezetten a
hatáskörébe utal, továbbá mindazok az ügyek, amelyekben a döntést a jelen Alapszabály nem utalja a
Közgyűlés hatáskörébe.
.

Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja
össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább öt nappal az
időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés napirendjéről leírást kapnak. Az Elnökség ülései
a tagok részére nyilvánosak.
Az Elnökség határozatait szótöbbséggel hozza.
Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább hárman jelen vannak. Az Elnökségnek csak olyan
személy lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától és tagja az Egyesületnek.
Határozat-képtelenség esetén legkésőbb 8 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni.
Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon
legalább három elnökségi tag is jelen van.
Az Elnökség feladatai:
.

.

.
.
.

.

a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját
elősegítő szervező tevékenység
az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítő munka, az éves
programok, költségvetés megvitatása és Közgyűlés elé terjesztése
az Elnök éves beszámolójának elfogadása
az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás lefolytatása
minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket
az Elnökség hatáskörébe von
munkáltatóijogot gyakorol az Egyesület Titkárával szemben
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Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik:
.

.
.

~

az Egyesület Alapszabályon kívül szükségessé váló valamennyi egyéb belső szabályzatának
megállapítása és módosítása
az éves tagdíj, valamint a hozzárendelt szolgáltatások megállapítása és módosítása
az Egyesület működésével kapcsolatos kiadások, költségtérítések jogcímeinek meghatározása

IX.3. Elnök
Az Elnök az Egyesület képviselője. Az Egyesületet bel- és külföldi személyekkel szemben, továbbá
hatóságok előtt egy személyben képviseli. Az Egyesület nevében aláírásra egyedül jogosult, azaz
teljes nevét hiteles (cég) aláírási nyilatkozatának megfelelően önállóan írja az Egyesület előírt,
előnyomott vagy nyomtatott neve alá. Az Egyesület bankszámlája felett rendelkezik.
Az Elnök vezeti az Elnökség üléseit. Akadályoztatása esetén az általános alelnök helyettesíti.
Az Elnököt a Közgyűlés tagjai közül négy évre választja. Az első Elnök megbízatása az Egyesület
tevékenysége megkezdését követő negyedik évben tartandó első Elnökségi ülésig tart. Az elnök
újraválasztható.
Az Elnök feladata és hatásköre:
.
.
.

.

.
.
.
.
.
.
.
.

az Egyesület tevékenységének irányítása
a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése
döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó
kérdésekben (kivéve a kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatokat)
a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése
kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel
irányítjaaz Elnökség munkáját
vezeti az Elnökség üléseit
képviseli az Egyesületet
intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben
összehívja az Elnökség üléseit
irányítja az Egyesület gazdálkodását
utalványózási jogot gyakorol
..

IX.4. Az Általános Alelnök
Az Elnokot tavolleteben az Altalanos Alelnok helyettesiti Helyettesites eseten az Altalanos Alelnok
teljes joggal gyakorolja az Elnök jogait, kivéve az Elnököt személyesen megillető jogkö~öket,
amelyeket az Elnökség működési rendjében rögzít. Eljárásáról az Elnököt a legrövidebb időn belül
köteles tájékoztatni’ Utcdványozásijogot gyakorol.
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IX.5. Az Alelnök
Az Elnök és az Általános Alelnök akadályoztatása esetén vagy az Elnökség külön meghatalmazása
alapján képviseli az Egyesületet.

«

lX.6. Az Elnökségi Tag
.
.

$~LAT HITELÉÜL

részt vesz az Elnökség ülésein és döntéseiben
egy-egy szakterületnek lehetnek a felelősei

IX.7. A Felügyelő Bizottság

2O1~2~ 17

~
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A Felügyelő Bizottság három főből áll. Tagjait a Közgyűlés választja meg négy évre.
Az első Felügyelő Bizottság megbízatása az Egyesület tevékenysége megkezdését követő negyedik
évben tartandó első Közgyűlésig tart. A Felügyelő Bizottsági tagok újraválaszthatók.
A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület alapszabályában rögzített tevékenységének,
gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése. Működéséért a Közgyűlés felel.
Az Egyesület tisztségviselőitől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
Munkarendjét maga határozza meg. Tagjai maguk közül elnököt választanak.
A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól évente írásban tartozik a Közgyűlést
tájékoztatni.
1X.& A Titkár
A Titkár az Egyesület munkaszervezetének vezetője. A ritkán tisztség munkaviszony keretében
látható el.
A Titkár az Elnökség által határozatlan időre kinevezett vezető állású munkavállaló. Vele szemben
a munkáltatói jogokat az Elnökség gyakorolja. A Titkár munkájával kapcsolatosan utasítást az
Elnökség és űz Elnök adhat.
.

.

A Titkár tanácskozási Joggal részt vehet •az Egyesület valamennyi, a Jelen Alapszabályban
meghatározott szervének ülésén.
A Titkár gondoskodik a szakmailag meglapozott döntés-előkészítésről a Közgyűlés és az Elnökség
részére. A Titkár felelős űz Egyesület adminisztratív rendjéért. Összehangolja az erre vonatkozó
tevékenységet a szabályszerűség és eredményesség biztosítása mellett. Koordinálja az Egyesület
pályázatait. Az Egyesület keretein belül segíti az Egyesület tagjainak munkáját.
Minden olyan ügyben dönthet amelyet jogszabály vagy a Jelen Alapszabály nem utal más szerv
illetve az Egyesület felettes szervei hatáskörébe. Döntései nem állhatnak ellentétben az Egyesület
felettes szerveinek döntéseiveL
.
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X. Egyéb rendelkezések
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési jogról
előírásai irányadók.
Az Egyesület működését érintő egyéb kérdésekben az alkalmazandó jogszabályok és a jelen
Alapszabály keretei között további szabályzatokat adhat ki.
Ahol a jelen Alapszabály írásbeli értesítést említ és az értesítés közléséhez jogkövetkezmériy fűződik,
az értesítést ajánlott küldeményként kell küldeni.

Budapest, 2014. január 3.
Kovács László

Hitelesítők:
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Ellenjegyzem Budapesten, 2014.január 3. napján:

Dr. Szána Ágnes
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