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Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapszabály 

 
I. Általános rendelkezések 
 
1.) A szervezet neve: Magyar Tégla és Tetőcserép Szövetség (továbbiakban: Szövetség); 
Rövidítése: MATÉSZ; 
 
2.) A Szövetség székhelye: 1065 Budapest, Révay köz 4., Magyarország 

 
II. A Szövetség célja 

 
1.) A tégla- és cserépipar, illetve általában a kerámiaipar területén, Magyarországon működő gazdasági 
társaságok összefogása, érdekeik egyeztetése, az összefogás intézményi kereteinek biztosítása. 
 
2.) A tégla- és cserépipar, illetve általában a kerámiaipar érdekvédelmi és érdekérvényesítési 
tevékenységének megvalósítása, az érdekek képviselete belföldön és külföldön. 

 
3.) Az Európai Unióhoz történt csatlakozással kapcsolatos, a tégla- és cserépiparra, illetve általában a 
kerámiaiparra vonatkozó, szakmai és szabályozási oldalról felmerülő követelményeknek történő 
megfelelés koordinálása. 

 
4.) A magyar tégla- és cserépiparhoz, illetve általában a kerámiaiparhoz kapcsolódó technikai fejlesztések, 
innováció és modernizáció előmozdításával, az ágazatot érintő gazdasági és jogi feltételek javításával, 
valamint az iparági ''image'' folyamatos fejlesztésével az ágazat, ezáltal a magyar gazdaság 
versenyképességének növelése, a fenntartható fejlődés elősegítése. 
 
5.) Ágazati részvétel biztosítása a tégla- és cserépipar, illetve általában a kerámiaipar területén működő 
gazdasági társaságokat (közvetlenül vagy közvetve) érintő közcélú feladatok megvalósításában, a 
közfeladatok érvényre juttatásának elősegítése a Szövetség tagságán belül. 
 
III. A Szövetség feladatai 
 

Feladatok 

A feladatok közül a közfeladatok 
megnevezése, jogszabályi 
hivatkozás (a közfeladatok végzése a 

külön jelölt eseteket kivéve nem 
közvetlenül, hanem közvetve történik) 

1.) Kezdeményezés és részvétel a Szövetség érdekkörét 
érintő, hazai, illetve tágabb szintű koncepcióalkotási, 
szabályozási és jogalkotói munkában, valamint fejlesztési 
programok kidolgozásában és végrehajtásában (pl. szakmai 
háttéranyagok, irányelvek, állásfoglalások készítésével), 
elsősorban az építésgazdaság és általában a gazdaság 
fejlesztése; a környezetvédelem, fenntartható fejlődés; az 
energiaszolgáltatás, energiahatékonyság növelése; az építési 
szabályozás; a szabványosítás, minőségszabályozás, valamint az 
EU jogharmonizáció területein. 

Közfeladat: jogalkotás. 

 2010. évi CXXX. törvény; 

 2010. évi CXXXI. törvény (a 7.§ (1) 
bek. b.) pont esetében a közfeladat 
közvetlen végzése). 

2.) Az ágazatot érintő, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló 
statisztikai adatok, információk megszerzése, gyűjtése, ezek, 
valamint a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek által 
végrehajtott nyilvános adatgyűjtések eredményeinek célhoz 
kötött rendszerezése, elemzése, szolgáltatása a különböző 

intézmények, illetve a társadalom szervezetei és tagjai számára. 

Közfeladat: statisztika az ágazatot 
érintő gazdasági viszonyokról. 

 2016. évi CLV. törvény. 

3.) Ismeretterjesztés, képzés, oktatás 

 konferenciák, szakmai továbbképzések szervezése önállóan, 
illetve más szervezetekkel együttműködve; 

 megjelenés építőipari rendezvényeken, kiállításokon; 

 ismeretterjesztő jellegű és egyéb szakmai és képzési anyagok 
összeállítása, publikálása, nyilvános megjelenés biztosítása; 

 együttműködés az ágazat tevékenységében érintett 
közoktatási intézményekkel (szakiskolákkal / 
szakközépiskolákkal) és felsőoktatási intézményekkel az 

Közfeladat: oktatás, szakképzés. 

 2011. évi CXC. törvény; 

 2011. évi CCIV. törvény, 

 2019. évi LXXX. törvény; 

 2013. évi LXXVII. törvény; 

 266/2013. (VII. 11.) 
kormányrendelet. 
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oktatási, képzési feladatok ellátásában, valamint a Szövetség 
tagjai hasonló jellegű tevékenységének támogatása, 
koordinálása. 

4.) Közös reklám és propaganda tevékenység tervezése, 
koordinálása, ágazati marketing tevékenység megvalósítása. 

- 

5.) Információáramlás biztosítása, tájékoztatás és tanácsadás 
a Szövetség tagjai számára 

 Folyamatos információellátás és tájékoztatás biztosítása; 

 Belső rendezvények, egyéb szakmai egyeztetések 
szervezése és lebonyolítása; 

 Tanácsadás, módszertani támogatás nyújtása az igényelt 
témákban. 

- 

6.) A Szövetség tagjai kutatás-fejlesztési tevékenységének 
támogatása, koordinálása, a hazai tégla- és cserépipar, illetve 
általában a kerámiaipar technológiai innovációjának 
elősegítése. 

Közfeladat: kutatás-fejlesztés és 
innováció. 

 2014. évi LXXVI. törvény. 

7.) Problémamegoldás és közvetítés a Szövetség tagjai és az 
érintett kormányzati és egyéb szervezetek között, pl.  

 felmerült ágazati problémák gyűjtése, megoldásuk segítése 
és nyomonkövetése; 

 a hatósági irányelvek és eljárások megfelelő értelmezése és 
továbbfejlesztése; 

 közvetítés kiemelt fontosságú ügyekben a Szövetség tagjai 
és az érintett szervezet között. 

Közfeladat: az a tevékenység, ami az 
adott szervezetre vonatkozó 
jogszabály szerint annak feladatához 
kapcsolódik. 

8.) Bel- és külföldi kapcsolatok szervezése, ápolása, bővítése 

 együttműködés az ágazat tevékenységében érintett 
döntéshozókkal és egyéb kormányzati szervezetekkel, 
valamint a különböző oktatási intézményekkel; 

 az ágazatra vonatkozó, de más iparágakat, a gazdaság több 
szereplőjét érintő kérdésekben együttműködés különböző 
hazai szakmai szervezetekkel, szövetségekkel és egyéb 
intézményekkel; 

 részvétel az európai szakági szövetség, a brüsszeli 
székhelyű Európai Téglás Szövetség (Tiles and Bricks 
Europe) munkájában. 

Közfeladat: az a tevékenység, ami az 
adott szervezetre vonatkozó 
jogszabály szerint annak feladatához 
kapcsolódik. 

9.) A Szövetség tagjainak társadalmi felelősségvállalásra 
(Corporate Social Responsibility) irányuló 
kezdeményezéseinek összefogása, koordinálása a 
fenntartható fejlődés érdekében (pl. természeti/ipari 
katasztrófák esetén, illetve szociális és egyéb kiemelt ügyekben). 

Közfeladat: a fenntartható fejlődés 
biztosítása. 

 57/2008 OGY határozat; 

 100/2007 OGY határozat; 

 valamint az adott tevékenységekre 
vonatkozó további jogszabályok 

 

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

 
1.) A Szövetség tagjai 
 

Rendes tagok 
A Szövetség rendes tagja lehet minden 
magyarországi székhelyű gazdasági társaság, 
amely a hazai tégla- és cserépipar, illetve 
kerámiaipar területén tevékenykedik. 
 

Pártoló tagok 
A Szövetség pártoló tagja lehet minden 
magyarországi székhelyű jogi személy vagy jogi 
személy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezete, amely a Szövetség céljaival, 
tevékenységeivel egyetért. 

 
2.) Belépés 
A belépési kérelmet a Szövetség Elnökéhez kell eljuttatni. Az Elnök ajánlását is figyelembe véve, a 
Közgyűlés határoz a kérelemről. E napirendi pont tárgyalásán a kérelmező képviselője megfigyelőként részt 
vehet. 
 
3.) A tagság megszűnése 

http://www.nfft.hu/dynamic/57_2008.pdf
http://www.nfft.hu/dynamic/100_2007.pdf
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A tagsági jogviszony megszűnik 
a) a tag kilépésével; 
b) a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával; 
c) a tag kizárásával; 
d) a tag jogutód nélküli megszűnésével. 
 
3.1. Kilépés 

A tag tagsági jogviszonyát a Szövetség Elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül 
megszüntetheti. A tag tagsági jogviszonya a kilépő nyilatkozatnak az Elnök által történő átvétele napján 
szűnik meg. 
 
3.2. Felmondás 
Ha a rendes tag és pártoló tag 3 (három) hónapon keresztül nem fizeti meg a tagdíjat vagy a rendes tag 3 
(három) hónapon keresztül nem fizeti meg a szolgáltatási díjat a Szövetség írásban, harmincnapos 
határidővel felmondhatja a tag tagsági jogviszonyát.  
 
Előzetes felszólítás: amennyiben a tag 3 (három) hónapon keresztül nem fizeti meg a tagdíjat vagy a 
szolgáltatási díjat, az Elnök köteles postai úton vagy e-mailben – igazolható módon – felszólítani a tagot, 
hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 90 (kilencven) napos póthatáridőn belül fizesse meg a tagdíjat, 
illetve szolgáltatási díjat. A felmondás csak a díjfizetést önhibájából elmulasztó taggal szemben 
alkalmazható. Az Elnök köteles a tagot a fizetési felszólításban figyelmeztetni arra, hogy amennyiben a 
felszólítás kézhezvételét követő 90 (kilencven) napon belül a felszólításban foglaltaknak nem tesz eleget, a 
Szövetség felmondhatja tagsági jogviszonyát. 
 
A felmondásról a Közgyűlés hoz határozatot. A felmondási idő kezdőnapja a felmondás tag által történő 
kézhezvétele. 
 
3.3. Kizárás 
Tagot csak a következő kizárási okok valamelyikének megvalósulása esetén – bármely tag vagy szerv 
kezdeményezésére – lehet kizárni: a tag jogszabályt, Alapszabályt, közgyűlési határozatot súlyosan vagy 
ismételten sértő magatartást tanúsít. 
 
A tagnak biztosítani kell a védekezés lehetőségét és személyesen is meg kell hallgatni. A kizárásról hozott 
határozatot a Közgyűlés hozza meg. 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 postai úton vagy e-mailben – 
igazolható módon – közölni kell. 
 
A tagsági viszony megszűnésekor a volt tag a Szövetséggel szemben semminemű anyagi igényt nem 
támaszthat. 
 
4.) A Szövetség tagjainak jogai és kötelezettségei 
 
4.1. A Szövetség tagjait az alábbi jogok illetik meg: 
 

Rendes tag 

 Jogosult tanácskozási és szavazati joggal részt venni a 
Szövetség Közgyűlésén, szavazni és a Szövetség 
szerveiben tisztséget vállalni; 

 a Szövetség Bizottságainak, Tagozatainak, 
Munkacsoportjainak munkájában részt venni; 

 szövetségi tagságát a fejléces ügyiratain feltüntetni; 

 javaslatot tenni a Szövetség tevékenységével 
kapcsolatban; 

 a tisztségviselők funkcióból való visszahívását 
kezdeményezni. 

Pártoló tag 

 Jogosult tanácskozási joggal részt venni a 
Szövetség Közgyűlésén,  

 a Szövetség Bizottságainak, 
Tagozatainak, Munkacsoportjainak 
munkájában – meghívás alapján – 
tanácskozási joggal részt venni; 

 szövetségi tagságát a fejléces ügyiratain - 
pártolói tag minőségét megjelölve – 
feltüntetni. 

 

Rendes és pártoló tag 

 Jogosultak részt venni a Szövetség bármely tevékenységében és rendezvényén; 

 felvilágosítást kérni a Szövetség tevékenységébe tartozó bármely ügyről; 

 kérdések megvitatását kezdeményezni; 

 felülvizsgálat, a határozat hatályon kívül helyezése iránti kereset: 
A tag, a vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tag kérheti a bíróságtól a tagok és a Szövetség szervei által 
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hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. 
A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított 30 (harminc) napon belül lehet keresetet 
indítani a Szövetség ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást 
szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. 
Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, 
megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. 
Ha a határozatot a Szövetség vezető tisztségviselője támadja meg, és a Szövetségnek nincs más olyan vezető 
tisztségviselője, aki a Szövetség képviseletét elláthatná, a perben a Szövetséget a felügyelőbizottság által kijelölt 
felügyelőbizottsági tag képviseli. Ha a Szövetségnek nincs felügyelőbizottsága, vagy a felügyelőbizottság 
valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a Szövetség perbeli képviseletére ügygondnokot rendel ki. 
A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A 
bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő 
végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki. 

 
4.2. A Szövetség tagjainak kötelezettségei: 

 a Szövetség célját támogatni és megvalósításában a legjobb tudása szerint részt venni; 

 a Szövetség Alapszabályában foglaltakat és a Közgyűlés határozatait betartani; 

 az önként vállalt tagsági viszonyból fakadó anyagi és egyéb kötelezettségeinek eleget tenni, a tagdíjat 
és a szolgáltatási díjat határidőre befizetni (lásd: V.2.); 

 a tag nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét. 
 
A Szövetség tagjai képviselőik útján gyakorolhatják jogaikat és teljesítik kötelezettségeiket. 
 
V. A Szövetség gazdálkodása 
 
1.) A Szövetség a tagdíjakból és egyéb bevételekből gazdálkodik, az Alapszabály és a civil szervezetekre 
vonatkozó jogszabályok szerint. A Szövetség a célja megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 
tevékenység végzésére jogosult. A Szövetség vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem 
oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

 
2.) A tagok hozzájárulása tagdíjból és szolgáltatási díjból áll. A Szövetség tagja (rendes tag, pártoló tag) 
köteles tagdíjat fizetni. A tagdíj összege rendes tagok esetében félévente 65.000,- Ft, pártoló tagok 
esetében félévente 25.000,- Ft. A tagdíj összegét az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés módosíthatja. 
 
A Szövetség rendes tagja köteles szolgáltatási díjat fizetni. A Szövetség pártoló tagja – saját döntése szerint 
– szolgáltatási szerződés alapján szolgáltatási díjat fizethet a Szövetség részére. A szolgáltatási díj 
összegéről az Elnökség javaslata alapján évenként az Éves Rendes Közgyűlés dönt. A Szövetség a 
szolgáltatási tevékenységekre a tagokkal külön szerződést köt. A Szövetség által nyújtandó szolgáltatások 
körét és azok ellenértékét a Közgyűlés határozza meg. Amennyiben az adott évben az Éves Rendes 
Közgyűlés által elfogadott éves feladattervhez képest új feladatok elvégzése válik szükségessé, az Elnökség 
javaslata alapján a Rendkívüli Közgyűlés egyszeri, kiegészítő jellegű szolgáltatási díj bevezetése mellett 
dönthet, amelyre vonatkozóan kiegészítő szerződés megkötését állapíthatja meg. Az egyszeri, kiegészítő 
jellegű szolgáltatási díjra vonatkozóan is a Közgyűlés határozza meg a Szövetség által nyújtandó 
szolgáltatások körét és azok ellenértékét.  
 
A tagok a tagdíjat és szolgáltatási díjat az adott félévre vonatkozó számla ellenében, a tárgyév január 1-től 
június 30-ig terjedő félévére vonatkozóan április 30-i, a július 1-től december 31-ig terjedő félévére 
vonatkozóan pedig október 31-i fizetési határidővel átutalással fizetik meg a Szövetség bankszámlájára.  
Amennyiben az adott félév megkezdését követően új tag lép be a Szövetségbe, úgy csak a belépéssel 
érintett félévet követő félévtől köteles a tagdíj és (amennyiben szolgáltatási szerződést köt a Szövetséggel) a 
szolgáltatási díj megfizetésére. 
Amennyiben a Szövetség tagja a megkezdett félév folyamán lép ki a Szövetségből, úgy köteles a kilépéssel 
érintett félévre vonatkozó teljes tagdíjat és (amennyiben szolgáltatási szerződést kötött a Szövetséggel) 
teljes szolgáltatási díjat megfizetni. 
 
3.) A Szövetség bankszámlája és házipénztára feletti rendelkezéshez az Elnök, az Igazgató és az 
Irodavezető közül bármely 2 (két) személy együttes aláírása szükséges. Az így aláírt dokumentumok alapján 
az egyes pénzügyi tranzakciókat az Igazgató vagy az Irodavezető végzi.  
 
VI. A Szövetség szervei és választott tisztségviselői 
 
1.) Közgyűlés 
 
1.1. A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely tagjainak összességéből áll.  
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A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
a) az Alapszabály módosítása; 
b) a Szövetség megszűnésének elhatározása; 
c) a Szövetség egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
d) a Szövetség céljának módosítása; 
e) az Elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása; 
f) az éves költségvetés elfogadása; az éves tagdíjak és a szolgáltatási díjak mértékének meghatározása; 
g) az éves beszámoló - ezen belül az Elnökségnek a Szövetség vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – 
elfogadása (az éves beszámolónak a számviteli törvény rendelkezéseinek meg kell felelnie); 
h) az Elnökségi tag feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha az Elnökségi tag a Szövetséggel 
munkaviszonyban áll; 
i) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, Elnökségi tagjával, a 
Felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
j) a jelenlegi és korábbi tagok, az Elnökségi tagok és a Felügyelőbizottsági tagok vagy más szerv tagjai elleni 
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 
k) a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása; 
l) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
m) a végelszámoló kijelölése; 
n) döntés a Szövetséget érintő stratégiai kérdésekben; 
o) az alacsonyabb szinten nem rendezhető vitás kérdések eldöntése; 
p) új tag felvétele, tag kizárása; 
q) Bizottságok, Tagozatok létrehozása, a Bizottságok tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása; 
r) a Szövetség éves feladattervének megállapítása; 
s) lapkiadás; 
t) mindazon kérdések eldöntése, melyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal. 
 
1.2. A Közgyűlést az Elnök meghívó küldésével hívja össze.  
 
A meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a Közgyűlés idejét és helyszínét, napirendjét, 
továbbá határozatképtelenség esetére a megismételt Közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő 
határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást. Az Elnök a meghívót – igazolható módon e-
mailben – legalább a Közgyűlést megelőző 15 (tizenöt) nappal a tagok részére eljuttatja.  
 
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 (öt) napon belül a tagok és a Szövetség szervei a 
Közgyűlést összehívó személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 
A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó személy jogosult dönteni. Ha a napirend 
kiegészítése iránti kérelemről a Közgyűlést összehívó személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a 
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének 
tárgyában. 
 
A Közgyűlést évente legalább egyszer (Éves Rendes Közgyűlés), illetve szükség szerint (Rendkívüli 
Közgyűlés) kell összehívni. Amennyiben a tagok legalább 30 %-a kéri az összehívását, a Közgyűlést össze 
kell hívni. Az Elnök köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 
a) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
b) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 
c) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került. 
 
A Közgyűlést a Szövetség székhelyén kell megtartani. A Közgyűlést a meghívóban szereplő, székhelytől 
eltérő helyen is meg lehet tartani, kivéve, ha ez ellen bármely tag tiltakozik. 
 
1.3. A Közgyűlésen a tagot egy fő képviselője képviselheti, aki szavazásra jogosult. A Közgyűlésen a tag 
jogosult tagsági jogait meghatalmazással, meghatalmazott képviselőjén keresztül is gyakorolni. Minden 
rendes tagot egy szavazat illet meg.  
 
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult 
részt vesz. Ha a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő 
ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 
három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. A határozatképességet minden 
határozathozatalnál vizsgálni kell.  
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A Közgyűlés a jelenlévők egyszerű szótöbbségével levezető elnököt, jegyzőkönyv-vezetőt, 
szavazatszámlálót és két hitelesítő tagot választ. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető, a 
szavazatszámláló és a két hitelesítő tag írja alá. 
 
1.4. A közgyűlési határozatok a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével születnek.  

Kivétel:  
- a jelenlévő tagok 3/4-es többséggel hozott határozata szükséges az a.), c.) pontban szabályozott 

ügyben; 
- a szavazati joggal rendelkező tagok 3/4-es többséggel hozott határozata szükséges a b.), d.) 

pontokban szabályozott ügyekben. 
 
A szavazás kézfeltartással, nyíltan történik, kivétel a Szövetség tisztségviselőinek választása. A 
tisztségviselőket a Közgyűlés titkos szavazással választja. 
 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség terhére másfajta előnyben 
részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
1.5. Határozathozatal ülés tartása nélkül 
A határozathozatalt az Elnökség a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével 
kezdeményezi. A tagok a tervezet kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napos határidőn belül küldhetik meg 
szavazatukat az Elnökség részére. 
A Ptk., illetve jelen Alapszabály határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az 
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot 
megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességhez 
szükséges lenne ülés tartása esetén. 
Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a Közgyűlést az Elnökségnek össze kell hívnia. 
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 (három) napon belül - ha valamennyi tag 
szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 
(három) napon belül - az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 (három) napon 
belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat 
korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.  
 
1.6. Közgyűlés tartása elektronikus hírközlő eszköz használata útján 

 
A Közgyűlés a tagok személyes jelenléte helyett, az Elnökség döntése alapján elektronikus hírközlő eszköz 
útján is megtartható. 
Elektronikus hírközlő eszközként olyan eszköz alkalmazható, amely a tagok egyértelmű azonosítását és a 
tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt lehetővé teszi. Az előbbi követelményeknek 
megfelelő konkrét eszközt az Elnökség jogosult meghatározni. 
A határozatképesség szempontjából a tagokat jelenlévőnek kell tekinteni, ha a Közgyűlés elektronikus 
hírközlő eszköz útján kerül megtartásra, és a tag vagy meghatalmazottja a Közgyűlésen elektronikus 
hírközlő eszköz útján részt vesz. 
A Közgyűlés levezető elnökét az Elnökségi tagok közül kell megválasztani. Amennyiben a levezető elnök, 
illetve az Elnökség a tagok képviselőit személyesen nem ismerné, úgy az ülés megnyitását követően a 
személyazonosság igazolására a személyi igazolványnak vagy vezetői engedélynek a kamerába történő 
bemutatásával kerül sor, ennek szükségességére a levezető elnök - illetve ha még nem került 
megválasztásra, akkor az Elnökség - hívja fel az érintett személy figyelmét. 
Az elektronikus hírközlő eszköz informatikai szükségletével, telepítésével, használatával, elérési útvonalával 
kapcsolatos informatikai útmutatót az Elnökség a Közgyűlés időpontját legalább 15 nappal megelőzően közli 
a tagokkal. 
Az elektronikus hírközlő eszköz használata során minden résztvevőnek engedélyeznie kell a kamera és a 
mikrofon használatát, annak érdekében, hogy a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció 
biztosítva legyen. A kamerát olyan szögben kell használni, olyan háttérvilágítást kell alkalmazni, hogy a 
Közgyűlésen résztvevő személy arcképe felismerhető legyen, ekként személyazonossága egyértelműen 
megállapítható legyen. 
A napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás és a határozattervezetek a közgyűlési meghívóval 
egyidejűleg a tagoknak megküldésre kerülnek. 
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A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök aláírásával hitelesít. A Közgyűlésről 
készült jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, hogy a Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján került 
megtartásra. Jelenléti ív nem kerül aláírásra a tagok által, a Közgyűlésről készült jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni résztvevőket és legalább egy azonosító adatukat. A Közgyűlésen elhangzottakat és a meghozott 
határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek.  
 
2.) Elnökség 

 
2.1. Az Elnökség az Elnökkel együtt 4 (négy) főből áll. Az Elnökség tagja és vezetője az Elnök.  

Az Elnökség tagjait (beleértve az Elnököt) a Közgyűlés 2 (két) évre választja, a tagok újraválaszthatók és 
tisztségükből bármikor visszahívhatók. Amennyiben egy Elnökségi tag megbízatása a 2 éves időtartam előtt 
bármely okból megszűnik, úgy a Közgyűlés a kieső Elnökségi tag helyébe a 2 évből fennmaradó időre 
elnökségi póttagot választ. 
 
Az Elnökség évente min. 4 (négy) alkalommal ülésezik, az üléseken a Felügyelőbizottság elnöke, valamint 
az Igazgató és az Irodavezető is részt vesz. Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze és vezeti. Az Elnökség 
akkor határozatképes, ha az ülésén az Elnökség tagjainak több mint a fele jelen van. Az Elnökség 
határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az Elnök akadályoztatása vagy 
30 (harminc) napot meghaladó távolléte esetén az Elnökség által kijelölt Elnökségi tag helyettesíti az 
Elnököt.  
 
2.2. Az Elnökség feladatkörébe tartozik 
a) a Szövetség napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése; 
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése; 
d) a Szövetség vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés 
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
e) a Szövetség jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 
megválasztatásának előkészítése; 
f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és a Szövetség szerveinek értesítése; 
g) az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre; 
i) a tagság nyilvántartása; 
j) a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
k) a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
l) a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a 
Ptk-ban előírt intézkedések megtétele; 
m) a Szövetség feladatainak megvalósítása érdekében – szükség szerint – Munkacsoportok létrehozása. 
 
2.3. Az Elnökségi tag nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben nem korlátozták.  
 

Nem lehet Elnökségi tag (kizáró és összeférhetetlenségi okok): 
-  akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült; 
- 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; 
- akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban megszabott 

időtartamig; 
- akit közügyektől eltiltottak (Büntető Törvénykönyv 61. § (1) A közügyek gyakorlásától el kell tiltani azt, akit 

szándékos bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélnek, és méltatlan arra, hogy 
azok gyakorlásában részt vegyen. 
(2) A közügyektől eltiltott (…) i) pont) nem lehet civil szervezetnek a civil szervezetekről szóló törvényben 
megjelölt vezető tisztségviselője.). 
 

2.4. Az Elnökség munkáját a Szövetségi Iroda munkatársai segítik. 

Az Elnök képviseleti és irányítói feladatokat lát el. A Szövetséget az Elnök önállóan képviseli. A Szövetség 
munkavállalói felett a munkáltatói jogot az Elnök gyakorolja. 
 
3.) Felügyelőbizottság 
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3.1. A Felügyelőbizottság (az elnökével együtt) 3 (három) főből áll. A Felügyelőbizottság tagja és vezetője a 

Felügyelőbizottság elnöke. A Felügyelőbizottság tagjait (beleértve a Felügyelőbizottság elnökét) a Közgyűlés 
2 (két) évre választja, a tagok újraválaszthatók és tisztségükből bármikor visszahívhatók.  
Amennyiben egy Felügyelőbizottsági tag megbízatása a 2 (két) éves időtartam előtt bármely okból 
megszűnik, úgy a Közgyűlés a kieső Felügyelőbizottsági tag helyébe a 2 (két) évből fennmaradó időre 
Felügyelőbizottsági póttagot választ. 
 
3.2. A Felügyelőbizottság feladata a Szövetség szerveinek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és a 
Szövetség határozatai végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. A Felügyelőbizottság a Szövetség éves 
gazdálkodásáról jelentést készít a Közgyűlésnek. A Közgyűlés e jelentés elfogadása nélkül a VI. 1.1. f) és g) 
ügyekben érvényesen nem határozhat. 
 
3.3. A Felügyelőbizottság tagja nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
 

Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja (kizáró és összeférhetetlenségi okok): 
-  akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült; 
- 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; 
- akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban megszabott 

időtartamig; 
- akit közügyektől eltiltottak (Büntető Törvénykönyv 61. § (1) A közügyek gyakorlásától el kell tiltani azt, akit 

 szándékos bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélnek, és méltatlan arra, hogy 
 azok gyakorlásában részt vegyen. 

(2) A közügyektől eltiltott (…) i) pont) nem lehet civil szervezetnek a civil szervezetekről szóló törvényben 
megjelölt vezető tisztségviselője.), 

- aki a Szövetség Elnökségének tagja. 
 
4.) Bizottságok, Tagozatok, Munkacsoportok  
 

A Közgyűlés adott területek munkáját átfogó Bizottságokat, Tagozatokat hozhat létre eseti vagy állandó 
jelleggel, amelyek a Szövetség feladatainak (Alapszabály III. fejezet) operatív, gyakorlati megvalósítását 
biztosítják. Az Elnökség továbbá – szükség szerint – Munkacsoportokat hozhat létre. A Bizottságokban, 
Tagozatokban, Munkacsoportokban résztvevő szakembereket a Szövetség tagjai delegálják. A Bizottságok, 
Tagozatok, Munkacsoportok az információs és szervezőmunkát a Szövetségi Irodán keresztül bonyolítják.  
 
A Szövetség választott tisztségviselői a Szövetség tagjai által delegált személyek közül választhatók, 
legfeljebb a delegáló tag tagsági viszonyának időtartamára. A Szövetség választott tisztségviselői 
feladataikat díjmentesen és költségigény nélkül végzik. 
 
VII. A Szövetség ügyintézése, ügyviteli rend 

 
A Szövetség ügyintézési feladatainak ellátására Szövetségi Irodát működtet. A Szövetség operatív irányítási 
feladatait, adminisztratív munkáit az Igazgató és az Irodavezető látják el. 
 
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
- a Közgyűlés helyét, idejét;  
- a Szövetség nevét, székhelyét; 
- a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a két jegyzőkönyv-hitelesítőnek, illetve a 
szavazatszámlálónak a nevét; 
- a fontosabb eseményeket, hozzászólásokat és véleményeket, továbbá az elhangzott indítványokat;  
- a határozati javaslatokat, a Közgyűlésen elfogadott határozatokat, azok hatályát, és az azokra leadott 
szavazatok számarányát, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók 
számát. 
A Közgyűlésen megjelent tagokról külön jelenléti ívet kell készíteni, amelyet a tagok, illetve 
meghatalmazottjaik aláírnak. A jelenléti íven fel kell tüntetni a tag, valamint képviselője nevét és lakóhelyét 
vagy székhelyét. A jelenléti ívet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 
Az Elnökség köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet a Szövetség dokumentumai között 
elhelyezni és megőrizni. A közgyűlési jegyzőkönyvből bármely tag jogosult másolati példányt vagy a 
jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatot igényelni az Elnökségtől. 
Az Elnökség a Közgyűlés által hozott határozatokról nyilvántartást vezet, amely folyamatos sorszámozással 
tartalmazza a határozatokat, illetve azok keltét (Határozatok Tára).  
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Az Elnökség üléseiről emlékeztető készül. 
 
VIII. A Szövetség megszűnése 
 
A Ptk. 3:48. § és 3:84. §, valamint a Civil törvény 4. § (3) bek. alapján a Szövetség jogutód nélkül 
megszűnik, ha 
a) a tagok kimondják megszűnését vagy az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, 

hogy a Szövetség vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a 
bíróság a Szövetséget a nyilvántartásból törli; 

b) a Szövetség megvalósította célját vagy a Szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt 
nem határoztak meg; 

c) a Szövetség tagjainak száma 6 (hat) hónapon keresztül nem éri el a 2 (kettő) főt. 
 
IX. Egyéb rendelkezések 
 

Az Alapszabályban nem érintett kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Civil törvény), továbbá a 
Polgári Törvénykönyvben (2013. évi V. törvény) foglaltak az irányadók.  
 
Jelen Alapszabályt a 2021.07.13. napján megtartott Közgyűlés fogadta el. 
 

Budapest, 2021.07.13. 
 

____________________ 
Felegyi Mihály elnök 

 
Előttünk mint tanúk előtt: 
 

1.  Név: 

 Lakcím: 

 Aláírás: 

2.  Név: 

 Lakcím: 

 Aláírás:

 
 

ZÁRADÉK 
 

Alulírott dr. Őze Péter (Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda; 1119 Budapest, Bártfai utca 34.; KASZ: 
36066602) igazolom, hogy jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a -  
2021.07.13. napján a Magyar Tégla és Tetőcserép Szövetség megtartott közgyűlésén elfogadott - 
módosítások alapján létrejött hatályos alapszabály tartalmának.  
 
Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövegében sorkiemelővel került jelölésre, hogy mely 
pontok/részek (I. 2. pont [Szövetség székhelye], IX. pont második bekezdés [alapszabály módosítását 
elfogadó közgyűlés időpontja]) kerültek módosításra. 
  
Budapest, 2021. ………. 
 
 
 
………………………… 
Dr. Őze Péter, ügyvéd (kamarai azonosító szám: 36066602) 
 
 


