A MAGYAR BIOETANOL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

1.

A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKHELYE

1.1

A Szövetség neve

1.2

(a)

A Szövetség neve: Magyar Bioetanol Szövetség

(b)

A Szövetség angol elnevezése: Hungarian Bioethanol Association

A Szövetség székhelye
A Szövetség székhelye: Budapest, 1149 Budapest, Angol utca 38.

2.

A SZÖVETSÉG ALAPELVE

2.1

A Szövetség alapvető céljának tekinti, hogy tevékenységén keresztül egy
olyan, megújuló alapanyagokból és lehetőleg környezetbarát technológiával,
illetve zöld energiaforrások felhasználásával előállított üzemanyag használata
terjedjen el Magyarországon, illetve Közép-Európában, amely a környezetre a
lehető legkisebb terhet jelenti, az érintett emberek számára pedig a
fenntartható fejlődés lehetőségét teremti meg.

3.

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI

3.1

Hozzájárulás a bioetanol minél szélesebb körű felhasználását elősegítő
kormányzati intézkedések és regionális programok elterjedéséhez, utóbbi
programokért folytatott lobbi, illetve a programok propagálása útján.

3.2

A legújabb, szakmailag helytálló adatok és ismeretek átadása a Szövetség
tagjai, a sajtó, a döntéshozók, az üzemanyag előállítók, felhasználók,
gépjármű-forgalmazók, valamint a közvélemény számára.

3.3

A Szövetség rendszeres szakmai fórumok megteremtésével járul hozzá a
bioetanol iparág hazai és regionális fejlődéséhez, valamint ezen a területen
Magyarország versenyképességének növeléséhez, illetve a magyar
szereplők nemzetközi iparági kapcsolatainak fejlesztésébe, illetve a magyar
érintetteknek a nemzetközi szakmai vérkeringésbe történő bekapcsolódásához.
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3.4

A mezőgazdasági termelők tájékoztatása a bioetanol gyártására leginkább
alkalmas növényfajokról, fajtákról és mezőgazdasági technológiákról.

3.5

Az oktatásban vállalt közreműködés révén a megújuló üzemanyagok iránti
általános lakossági érdeklődés felkeltése és szélesítése. A széleskörű
elfogadottság céljából az oktatási program hangsúlyosan érinti a bioetanol
Magyarország számára igen kedvező hatásait, pl. a környezet védelme,
hazánk energiafüggőségének csökkentése, gazdaság- és vidékfejlesztő hatás.

3.6

A Szövetség kutatás-támogatási alap létesítésén keresztül próbálja ösztönözni,
segíteni a bioüzemanyagok előállításához kapcsolódó hazai tudományos
kutatási és fejlesztési munkát. Ezen célok megvalósításához a Szövetség
pályázati és egyéb forrást keres.

3.7

A Szövetség tagjainak a megalapozott üzleti döntésekhez szükséges
ismeretanyagokat bocsát rendelkezésére.

3.8

A hatékonyabb érdekérvényesítés céljával a Szövetség egy szervezetben
fogja össze, egységbe tömöríti a hazai bioetanol-ipar szereplőit.
A Szövetség határozatlan időtartamra alakul. Tevékenységét a nyilvántartásba
vételt elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően kezdi meg.
A Szövetség jogi személy, mely bírósági nyilvántartásba vételét követően saját
nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.

4.

A SZÖVETSÉG SZERVEI, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS TAGOZÓDÁSA

4.1

A Szövetségen belül a következő szervezeti egységek működnek:

4.2

(a)

Közgyűlés,

(b)

Elnökség,

(c)

Ellenőrző Bizottság, és

(d)

szakmai szekciók.

Közgyűlés
A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyen a rendes tagok, valamint az
Ellenőrző bizottság tagjai szavazati joggal, míg a pártoló és a társult tagok
tanácskozási joggal vesznek részt. Amennyiben az elnököt delegáló
szervezetnek nincs szavazata, az elnök a Közgyülésen akkor is szavazati
joggal vesz részt.
A Közgyűlésen minden rendes tag a tagdíj mértékével arányos szavazattal
rendelkezik. A Közgyűlés határozatait a jelenlévő szavazásra jogosultak
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egyszerű többségének, de legalább a jelenlévő szavazásra jogosult tagok 1/3ának egyetértésével, legalább két rendes tag szavazatával, általában nyílt
szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A Közgyűlés titkos szavazással dönt az adott napirendi pontban, ha a tagok
1/5-e előzetesen azt az Elnökségnél indítványozza. A határozatokat évente
arab sorszámmal kezdődően kell írásba foglalni és a Szövetség által fenntartott
honlapon megjelentetni.
A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő
jelen van.
Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel ismételten, de legalább
három (3) legfeljebb nyolc (8) napos időköz közbeiktatásával összehívott
megismételt Közgyűlés a megjelentek szavazatarányára tekintet nélkül
határozatképes, amennyiben erre a tagokat az eredeti meghívóban előre
figyelmeztették.
4.2.1

A Közgyűlés összehívása
A Közgyűlést írásban, szükség szerint, de legalább évente egyszer kell
összehívni. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha:
(a)

soron kívül, ha a tagok 1/5-e írásban azt az Elnökségnél
indítványozza az ok és a cél megjelölésével,

(b)

az Ellenőrző Bizottság kezdeményezése alapján, továbbá

(c)

bírósági határozat alapján.

A Közgyűlést az Elnökség hívhatja össze meghívó útján. A meghívót
valamennyi résztvevőnek meg kell küldeni, legalább a Közgyűlést
megelőző 15 nappal. A közgyűlési meghívót hirdetményi úton a
Szövetség honlapján kell közzétenni. A meghívóban meg kell jelölni:
(a)

a Szövetség cégnevét és székhelyét;

(b)

a Közgyűlés pontos időpontját és helyét;

(c)

a Közgyűlés részletes napi rendjét;

(d)

a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontját és
az
eltérő
határozatképességi
szabályokra
vonatkozó
figyelemfelhívást; és

(e)

a Közgyűlés későbbi időpontban történő esetleges folytatásának
időpontját.
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Ha a Közgyűlés összehívására, nem a jelen Alapszabályban rögzített
feltételek szerint került sor, határozathozatalra csak valamennyi
szavazásra jogosult tag jelenlétében kerülhet sor, akkor és kizárólag
akkor, ha a tagok a Közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.
A napirendben nem szereplő kérdésről a Közgyűlés csak akkor
határozhat, ha a Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult jelen
van.
1.1.2

A Közgyűlés lefolyása
A Közgyűlésen a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén az általa
kijelölt alelnök elnököl. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az
elnök által kijelölt alelnök vezet, és amelyet az elnökség valamennyi
jelenlévő tagja, valamint a közgyűlés által választott két tag hitelesít. A
tisztségekre jelölt személyek ismertetését, a szavazás levezetését, a
szavazatok számlálását, és a szavazás eredményének megállapítását
a Közgyűlés elnöke végzi.

1.1.3

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
(a)

a Szövetség alapszabályának elfogadása, módosítása;

(b)

a Szövetség, elnökének, alelnökeinek, az Ellenőrző Bizottság
elnökének, alelnökének, valamint tagjainak megválasztása,
visszahívása, és esetleges díjazásának megállapítása;

(c)

döntés a Szövetség stratégiai kérdéseiben;

(d)

a Szövetség éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása;

(e)

az éves költségvetés elfogadása, valamint ennek végrehajtásáról
szóló jelentés elfogadása;

(f)

döntés a Szövetség vagyoni ügyeiben, amelyek értéke eseti vagy
egy éves szinten összeszámítva az azonos személyekkel vagy az
azok által versenyjogilag irányított más személyekkel megkötött
ügyleteket meghaladja a 2 millió Ft-ot;

(g)

döntés a Szövetség által, vagy részvételével történő gazdasági
társaság vagy egyéb jogi személy alapítása vagy ilyenben történő
részesedésszerzés kérdéseiben, alapítvány létrehozása, illetve
alapítványban való részvétel tárgyában 2 millió Ft feletti értékben,

(h)

az Ellenőrző Bizottság jelentésének elfogadása;

(i)

a tagdíjfizetés rendjének és mértékének megállapítása;

- 10 -

1.2

(j)

a Szövetség más egyesülettel, illetve egyéb szervezettel való
egyesülésének,
szétválásának,
más
szervezethez
való
csatlakozásának
elhatározása,
vagy
megszüntetésének
kimondása;

(k)

a Szövetség nemzetközi szervezeti tagsága tárgyában hozott
döntés;

(l)

a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának
megállapítása feltéve, hogy a könyvvizsgáló szükséges;

(m)

a Szövetség választott tisztségviselője elleni kártérítési per
megindításáról, illetőleg büntető feljelentés megtételéről való
döntés;

(n)

a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáról, valamint a
csődegyezség jóváhagyásáról való döntés, illetve a Szövetség
felszámolásának kezdeményezése, valamint a felszámolási eljárás
során kötött egyezség jóváhagyására vonatkozó döntés;

(o)

döntés a szakmai szekció megalakításának engedélyezéséről;

(p)

döntés a Közgyűlés hatáskörébe tartozó fellebbezésekről, ideértve
az alapszabályban meghatározott esetekben a tagot kizáró
határozatot;

(q)

a Szövetség szervezeti és működési szabályzatának elfogadása
és módosítása; és

(r)

döntés mindazon kérdésekben, amelyet az alapszabály vagy a
törvény a Közgyűlés határkörébe utal.

Elnökség
Az Elnökség a Közgyűlés által a Szövetség tagjaiból (rendes tag, társult tag,
tártoló tag, szakoktatási partner/tag) vagy külső szakemberek közül választott
elnökből és négy alelnökből áll. Az Elnökség két Közgyűlés között a Szövetség
legfőbb döntéshozó szerve, amely jogosult minden, nem kifejezetten a
Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyben és kérdésben dönteni.
1.2.1

Az Elnökség összehívása és működése
Az Elnökséget az elnök hívja össze, össze az ülést megelőzően
legalább 3 nappal kiküldött írásos vagy elektronikus meghívó útján. Az
Elnökség szükség szerint, de legalább évenként egy alkalommal
ülésezik. Az Elnökség ülésein a Szövetség elnöke elnököl. Az Elnökség
határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. Az
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Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, általában nyílt
szavazással hozza. A határozatokat minden ülést követően arab
sorszámmal kezdődően kell írásba foglalni. Az Elnökség a feladatainak
ellátásáról a Közgyűlést rendszeresen tájékoztatja.
1.2.2

Titkár
Az Elnökség munkáját titkár segíti. A titkárral szemben a munkáltatói
jogokat az Szövetség elnöke gyakorolja.

1.2.3

Az elnökség hatásköre:
(a)

azon szekciók kijelölése, amelyek a kormányzatnál folytatott lobbitevékenységük során jogosultak álláspontjukat a Szövetség adott
kérdésben elfogadott álláspontjaként megjeleníteni;

(b)

a Szövetség éves költségvetésének elkészítése;

(c)

közgyűlési beszámolók, jelentések előterjesztése;

(d)

végzi és ellenőrzi a közgyűlési határozatok végrehajtását;

(e)

gondoskodik a közgyűlés előkészítéséről;

(f)

döntés szakmai szekciók létrehozásáról;

(g)

döntés a Szövetség a fent hivatkozott 2 millió forint értékhatár alatti
vagyoni ügyeiben;

(h)

a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése,
jóváhagyása és módosítása;

(i)

döntés tag felvételéről, illetve kizárásáról a felvételi kérelem
benyújtását követő legközelebbi ülésen;

(j)

minden egyéb kérdésben való döntés, amely nem tartozik a
Szövetség más szervének kizárólagos hatáskörébe.

1.2.4

Az elnök tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős. Az elnök évente
legalább egyszer köteles beszámolni a Közgyűlésnek a Szövetség
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a saját
tevékenységéről.

1.2.5

Az elnök hatásköre:
(a)

gyakorolja a Szövetséggel
munkáltatói jogkört;

(b)

a Közgyűlés, illetve az Elnökség üléseinek összehívása;
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munkaviszonyt

létesítők

feletti

1.2.6

(c)

szavazások levezetése, szavazatszámlálás, illetve szavazás
eredményének megállapítása a Közgyűlés, illetve az elnökség
ülésein;

(d)

Közgyűlés, elnökségi ülés levezetése;

(e)

a Szövetség képviselete;

(f)

helyettesítési rendjének meghatározása;

(g)

minden egyéb, a Közgyűlés, az elnökség, vagy a szekciók
hatáskörébe nem sorolt feladat ellátása.

Az alelnökök hatásköre:
(a)

Az elnök által meghatározott rend szerint az elnök helyettesítése;

(b)

Az elnök által meghatározott feladatok ellátása.
Az elnök harminc (30) napot meghaladó akadályoztatása esetén a
helyettesítésére kijelölt alelnök rendkívüli Közgyűlést hív össze,
amelyen az elnöki feladatok ellátásáról szükséges rendelkezni.

1.3

Ellenőrző Bizottság
Az Ellenőrző Bizottság a Közgyűlés ellenőrző szerve, amely segíti a tagokat az
Elnökség tevékenységének megítélésében. Az Ellenőrző Bizottság három (3)
tagból áll.
Az Ellenőrző Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg.
Az Ellenőrző Bizottság feladata:
(a)

figyelemmel kísérni és ellenőrizni a Szövetség alapszabályszerű
munkáját,
működését,
az
Elnökség
működésének
és
határozatainak jogszerűségét;

(b)

ellenőrizni a költségvetés végrehajtását, a Szövetség pénzügyeit,
gazdálkodását; és

(c)

saját tagjai közül megválasztani az elnökét és alelnökét.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai a Közgyűlésen szavazati joggal vesznek részt,
míg a Szövetség egyéb szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt. Az
Ellenőrző Bizottság munkáját valamennyi testület és a Szövetség tagjai
támogatni kötelesek. Az Ellenőrző Bizottság működési szabályzatait maga
állapítja meg, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
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Az Ellenőrző Bizottság munkájáról évente köteles beszámolnia Közgyűlésnek.
Az Ellenőrző Bizottság elnökét, alelnökét és tagjait a Szövetség ügyeiben
intézkedési jog nem illeti meg.
1.4

Szakmai szekciók
A Szövetségen belül a következő szakmai szekciók működnek: alapanyagellátók; etanol-előállítók; kereskedők/forgalmazók/felhasználók; tanácsadók és
szolgáltatók.
Szakmai szekció alakítható ha azt legalább három (3) rendes tag az
Elnökségnél írásban indítványozza. Az Elnökség a szakmai szekció
megalakításának engedélyezéséről saját hatáskörében dönt, azt csak
különösen indokolt esetben tagadhatja meg. A szakmai szekció tagjai közül
egy elnököt és alelnököt választ. A szekció képviseletére az elnöke jogosult. A
szakmai szekció elnöke a szekció működéséről évente beszámol a
Közgyűlésnek.
A szakmai szekció az elnökség döntése alapján a kormányzatnál folytatott
lobbi-tevékenysége során jogosult álláspontját a Szövetség adott kérdésben
kialakított álláspontjaként megjeleníteni. A szakmai szekció elnöke a kialakított,
és a lobbi-tevékenység során képviselni kívánt szakmai álláspontot a
Szövetség elnökével és alelnökeivel írásban, az álláspontot elfogadó
szekcióülést követően 15 napon belül közölni köteles. Az ily módon kialakított,
illetve képviselt szakmai álláspont az adott kérdésben a Szövetség
álláspontjának minősül. A Szövetség tagjai egyéni lobbi-tevékenységük során
nem kötelesek magukat a Szövetség azon kérdésben kialakított álláspontjához
tartani, amely álláspont kialakításában nem vettek részt, illetve amely álláspont
elfogadása ellen szavaztak.
A szekció ülését a szekció elnöke hívja össze. Az ülés összehívására, illetve az
ülés levezetésére és a határozathozatalra a Közgyűlés összehívására,
levezetésére, illetve határozathozatalára vonatkozó szabályok irányadók.

A Szövetség Közgyűlése

Elnökség
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A Szövetség Elnöksége

Ellenőrző Bizottság

Szakmai Szekciók

2.

A VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGE ÉS MEGBÍZATÁSA

2.1

A Szövetség tisztségviselői az Elnökség tagjai és az Ellenőrző Bizottság tagjai.

2.2

A Szövetség tisztségviselőinek a mandátuma három évi időtartamra, de
legalább az új tisztségviselők megválasztásáig szól. Időközi választás esetén a
megválasztott tisztség az eredetileg megválasztott tisztség lejártáig szól. Az
egyes tisztségek betöltésére vonatkozóan bármely rendes tag jogosult írásban
személyi javaslatot tenni. A tisztségviselők újraválaszthatók és a közgyűlés által
indoklással a jelen Alapszabályban meghatározott okok esetén bármikor
visszahívhatóak. A tisztségviselők visszahívására az alábbi okok alapján
kerülhet sor:
(a)

tisztséggel járó feladatok ellátásának elhanyagolása;

(b)

Alapszabály rendelkezéseinek bizonyított megsértése;

(c)

a Szövetség érdekeit
magatartás tanúsítása.

súlyosan

sértő

vagy

veszélyeztető

2.3

A tisztségviselői megbízatás a visszahívást kimondó határozat közlésétől
számított harminc (30) nap elteltével szűnik meg, kivéve, ha a határozat
későbbi időpontot állapít meg, vagy a határozat bírósági felülvizsgálatára
harminc (30) napon belül keresetet indítottak és a bíróság a határozatot
megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi.

2.4

A Szövetség tisztségviselői a közgyűlés döntése alapján tevékenységükért
díjazásban részesülhetnek, és a Szövetség érdekében vagy megbízásából
kifejtett konkrét feladatok után, előzetes megállapodással, ésszerű mértékű
költségtérítésre (pl.: utazás, szállás, napidíj) jogosultak.
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2.5

A tisztségviselők kötelezettségeik megszegésével a Szövetségnek okozott
kárért a polgári jog szabályai szerint felelősek. Nem terheli a fentiek szerinti
felelősség azt a tisztségviselőt, aki a vonatkozó határozat ellen szavazott, vagy
az intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását az Ellenőrző Bizottságnak
bejelentette. A tisztségviselő kártérítésre kötelezése a bíróság hatáskörbe
tartozik. A Szövetség Elnökségének elnöke nem választható meg az Ellenőrző
Bizottság elnökévé, illetve tagjává.

2.6

Megszűnik bármely tisztségviselő megbiztatása:

3.

(a)

mandátumuk lejártával;

(b)

lemondással (saját elhatározásból);

(c)

visszahívással (a választásra jogosult fórum döntése alapján);

(d)

a közügyektől eltiltó jogerős bírói ítélettel;

(e)

ha azon gazdasági társaság tagsági viszonya, megszűnik,
melynek alkalmazottja, vezető tisztségviselője, illetve képviselője,
vagy tulajdonosa;

(f)

természetes személy tag esetén a tag halálával.

A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE
A Szövetséget az elnök önállóan képviseli. A bankszámla feletti rendelkezésre
az elnök és egy alelnök együttesen jogosult. Szükség szerint esetenként, vagy
az ügyek meghatározott csoportjában a Szövetséget, felhatalmazás alapján,
valamely alelnök is képviselheti.

4.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK, DÍJAZÁS
Az Elnökség, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjai (a továbbiakban
"Tisztségviselők") országos politikai párt (politikai szervezet, politikai
mozgalom) országos, megyei (regionális) vagy helyi vezető testületeinek és
szerveinek tisztségviselői nem lehetnek, vezetői megbízást nem végezhetnek,
közigazgatási és közszolgálati jogviszonyban nem állhatnak. A megyei
(regionális), helyi önkormányzati, illetve országgyűlési képviselői tisztség
azonban nem jelent összeférhetetlenséget.

5.

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

5.1

Rendes tag
Bioetanol-előállító és felhasználó, valamint az ehhez
tevékenységet űző gazdasági társaságok, ill. azok szövetségei:
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kapcsolódó

(a)

az engedélyezés vagy építés szakaszában lévő bioetanol-előállító
üzemeket létesítő gazdálkodó szervezetek;

(b)

bioetanol forgalmazók, készletezők, szállítók;

(c)

a bioetanol-ipar
szervezetek;

(d)

a bioetanol-ipar számára szolgáltatásokat végző gazdasági
szervezetek;

(e)

hitelező intézmények, biztosító társaságok;

(f)

a bioetanol végfelhasználásában érdekelt cégek, vállalatok;

(g)

önkormányzatok;

(h)

magánszemélyek, Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel
rendelkező szervezetek a tagfelvételi kérelmüknek, illetve az
elnökség döntésének megfelelően.

számára

termékeket

beszállító

gazdasági

A Szövetség rendes tagjait (a 4.2 pontban foglalt kivétellel) egyenlő jogok illetik
meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.
5.2

Társult tag
(a)

közhasznú társaságok
kormányzati szervek;

(b)

szakhatóságok.

és

kutatási,

fejlesztési

műhelyek,

A Szövetség társult tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek
terhelik.
5.3

Pártoló tag
(a)

magánszemélyek, akiknek munkaterületük és érdeklődésük ezen a
területen van;

(b)

Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező
szervezetek tagfelvételi kérelmüknek, illetve az elnökség
döntésének megfelelően.

A Szövetség pártoló tagjait
kötelezettségek terhelik.
5.4

egyenlő

jogok

illetik

meg

Szakoktatási partner/tag
(a)

felső- és középfokú (szak)oktatási intézmények.
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és

egyenlő

A Szövetség szakoktatási partnereit/tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő
kötelezettségek terhelik.
5.5

Képviselet
5.5.1

A Szövetség tagja képviseletére
meghatalmazást adhat.

állandó

vagy

eseti

írásbeli

6.

A TAGSÁGI VISZONY LÉTREJÖTTE

6.1

A tagfelvételi kérelmet írásban, a Szövetség elnökéhez kell benyújtani. A
belépő személynek kötelezettséget kell vállalnia a Szövetség Alapszabályának
betartására. A tagfelvételi kérelemről és a belépő tag tagdíjáról az Elnökség
határoz. Amennyiben ilyen határozatot az Elnökség nem hoz, a tagdíj mértéke
a hatályos Közgyűlési határozatnak megfelelő. A tagsági jogviszony az
Elnökség által kiadott tagfelvételi nyilatkozattal jön létre. A tagsági jogviszony
az Elnökség határozatának napjától kezdődően jön létre.

7.

A TAGOK JOGOSULTSÁGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.1

A rendes tag:
(a)

Szavazati joggal rendelkezik a Közgyűlésen;

(b)

részt vehet a Szövetség és a szakmai szekciók megbeszélésein és
az intézkedések előkészítésében;

(c)

a jogszabályi környezet változásairól időben és hiteles módon kap
értesítést, figyelemfelkeltő „riasztást”, ill. tartalmi összefoglalót;

(d)

a Szövetség értesíti:
(i)

a Szövetség tevékenységét érintő törvényalkotás menetéről
(havi összefoglaló);

(ii)

a bioetanol-iparról megjelent új jelentésekről, tanulmányokról;

(iii)

vonatkozó sajtóhírekről;

(e)

a Szövetség honlapján hivatkozást (cég-logót) helyezhet el;

(f)

kedvezményes részvétel a Szövetség által szervezett szakmai
rendezvényeken;

(g)

hozzáférése van a Szövetség honlapján a „Tagközpont” nevű
háttéroldalhoz;

(h)

hozzáférése van a Szövetség által készített összes kiadványhoz
és oktatási segédanyaghoz;
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(i)

tag lehet a Szövetség szakmai szekcióiban, bizottságaiban;

(j)

szakmai segítséget, tanácsadást kérhet;

(k)

hirdetési, megjelenési felületet, lehetőséget kap (pl. Média
partnereknél); és

(l)

a Szövetség
tevékenységei
Közgyűlésen.

elvi álláspontjának kialakítása és egyéb
kapcsán vélemény-nyilvánítási joga van a

A rendes tag köteles a Szövetség alapszabályát, Szervezeti és
Működési Szabályzatát betartani, a tagdíjat minden év naptári június 1ig, egy összegben megfizetni.
7.2

Társult tag:
(a)

A Szövetség elvi álláspontjának kialakítása és egyéb
tevékenységei kapcsán vélemény-nyilvánítási joga van a
Közgyűlésen;

(b)

együttműködési lehetőség a bioetanol-előállító, felhasználó és
egyéb közreműködő tagokkal;

(c)

összefoglalót kap a napi sajtómegjelenésekről;

(d)

felhívásokat, összefoglalókat kap a bioetanol-iparral kapcsolatos
eseményekről;

(e)

kedvezményes részvétel biztosított a Szövetség által szervezett
szakmai rendezvényeken;

(f)

a Szövetség honlapján hivatkozást (cég-logót) helyezhet el;

(g)

hozzáférése van a Szövetség honlapján a „Tagközpont” nevű
háttéroldalhoz;

(h)

negyedéves összefoglaló jelentést kap a jogszabályi környezet
változásairól;

(i)

hozzáférése van a Szövetség által készített összes kiadványhoz
és oktatási segédanyaghoz; és

(j)

tag lehet a Szövetség szakmai szekcióiban, bizottságaiban.

A társult tag köteles a Szövetség alapszabályát, Szervezeti és
Működési Szabályzatát betartani, a tagdíjat minden naptári év június 1ig, egy összegben megfizetni.
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7.3

Pártoló tag:
(a)

részt vehet a Közgyűlésen;

(b)

a Szövetség
tevékenységei
Közgyűlésen;

(c)

felhívásokat, összefoglalókat kap a bioetanol-iparral kapcsolatos
eseményekről;

(d)

hozzáférése van a Szövetség által készített összes kiadványhoz
és oktatási segédanyaghoz; és

(e)

kedvezményes részvétel biztosított a Szövetség által szervezett
szakmai rendezvényeken.

elvi álláspontjának kialakítása és egyéb
kapcsán vélemény-nyilvánítási joga van a

A pártoló tag köteles a Szövetség alapszabályát, Szervezeti és
Működési Szabályzatát betartani, a tagdíjat minden naptári év június 1ig, egy összegben megfizetni.
7.4

Szakoktatási partner/tag:
(a)

vállalja, hogy a Szövetséggel közösen meghatározott témákat a
szakmai oktató tevékenységébe foglalja;

(b)

az adott oktatási intézmény releváns rendezvényeire a
Szövetséget meghívja, a Szövetség által delegált szakértő
számára fórumot biztosít;

(c)

részt vehet a Közgyűlésen;

(d)

a Szövetség
tevékenységei
Közgyűlésen;

(e)

felhívásokat, összefoglalókat kap a bioetanol-iparral kapcsolatos
eseményekről;

(f)

hozzáférése van a Szövetség által készített összes kiadványhoz
és oktatási segédanyaghoz; és

(g)

kedvezményes részvétel biztosított a Szövetség által szervezett
szakmai rendezvényeken.

elvi álláspontjának kialakítása és egyéb
kapcsán vélemény-nyilvánítási joga van a

A Szakoktatási partner/tag köteles a Szövetség alapszabályát,
Szervezeti és Működési Szabályzatát betartani.
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8.

A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE, A TAG KIZÁRÁSA

8.1

A tagsági viszony megszűnik, ha:

8.2

(a)

a természetes személy tag meghal, vagy jogi személy tag jogutód
nélkül megszűnik;

(b)

a tag kilép;

(c)

a tagot kizárják; vagy

(d)

a Szövetség általános jogutódlással való vagy jogutód nélküli
megszűnésével.

A Szövetség kizárhatja tagját, ha a tag neki felróható módon:
(a)

a Szövetség érdekeit
magatartást tanúsít;

súlyosan

sértő

vagy

veszélyeztető

(b)

a tagsági viszonyból eredő kötelezettségének 30 nap alatt
felszólítás ellenére sem tesz eleget; vagy

(c)

a tag bizonyítottan nem tartja be az alapszabályt, a tagra kötelező
egyéb megállapodások rendelkezéseit, vagy a Szövetség
szerveinek döntését.

8.3

A tag kizárásáról az annak alapjául szolgáló ok megismerését követően az
Elnökség dönt, azzal, hogy a Szövetség elnöke, alelnökei, az Ellenőrző
Bizottság elnöke és alelnökei kizárásáról viszont a Közgyűlés határoz. A
kizárásról hozott határozat ellen, ha azt nem a Közgyűlés hozta, a
Közgyűléshez lehet fordulni. A Közgyűlésnek a kizárásról hozott vagy a kizárást
megerősítő határozata felülvizsgálatát az illetékes bíróságtól lehet kérni. A
keresetindításnak a tagsági viszonyra nézve halasztó hatálya van. A tagsági
viszony a kizárását kimondó határozat közlésétől számított harminc (30) nap
elteltével szűnik meg, kivéve, ha a határozat későbbi időpontot állapít meg,
vagy a határozat bírósági felülvizsgálatára harminc (30) napon belül keresetet
indítottak és a bíróság a határozatot megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi.

8.4

A tag az Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal léphet ki a Szövetségből.

9.

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA

9.1

A Szövetség gazdálkodása éves költségvetés alapján, oly módon folyik, hogy a
Szövetség kiadásaira bevételei fedezetet nyújtsanak. A Szövetség bevételei
elsősorban a tagok tagdíjából, és a szponzorok által fizetett hozzájárulásból
tevődnek össze.
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9.2

A Szövetség pénzügyi éve a naptári év. A Szövetség gazdálkodásáról készített
éves mérleget a Közgyűlés hagyja jóvá. Az Elnökség az éves mérleget
szükség szerint könyvvizsgálóval ellenőrizteti.

9.3

A Szövetség könyveit a vonatkozó törvényi rendelkezések szerinti számviteli
nyilvántartási rendben vezeti.

10.

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE

10.1

A Szövetség megszűnik:
10.1.1

a Közgyűlésnek a feloszlatásra irányuló határozatával;

10.1.2

ha tagjainak száma a jogszabályi minimum alá csökken;

10.1.3

ha a bíróság jogerős határozatával feloszlatja vagy megszüntetését
megállapítja;

10.1.4

ha a Közgyűlés más társadalmi szervezettel való egyesülését mondja
ki.

A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a Szövetség vagyonára nézve
végelszámolást kell készíteni. A végelszámolás alapján mutatkozó felosztható
vagyon megszűnéskor a tagok között tagsági éveik arányában osztandó fel.
11.

ÁTMENETI SZABÁLYOK, VEGYES, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1

Vegyes rendelkezések
11.1.1

A Szövetség és tagjai közötti gazdálkodási kapcsolatokat a tagsági
viszony határozza meg. A Szövetség megszűnése esetén vagyonát a
tagok között kell megosztani.

11.1.2

A Szövetség bármely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt
megtámadhatja.

11.1.3

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülésről
szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései az irányadóak.

11.1.4

A Szövetségben szerzett tagsági jogviszony nem átruházható, nem
engedményezhető és semmilyen módon nem terhelhető meg.

11.1.5

Bármelyik tag a bíróságtól kérheti a Szövetség szervei által hozott
határozat bírósági felülvizsgálatát, arra hivatkozással, hogy a határozat
jogszabály rendelkezéseibe, avagy a jelen Alapszabályba ütközik. A
Közgyűlés által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát az Elnökség is
kezdeményezheti. A keresetindítás joga érvényesen nem zárható ki, de
nem illeti meg azt a tagok, aki a tévedés, a megtévesztés és a
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jogellenes fenyegetés eseteit kivéve a határozat meghozatalához
szavazatával hozzájárult.
11.2

Záró rendelkezés
Ezen alapszabály annak a Szövetség megismételt alakuló Közgyűlésén a 2.
számú határozattal történt elfogadásával lép hatályba.

Budapest, 2009. december 3.

__________________________________
Héjj Demeter
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