
A magyar dohanytermelok orszagos szdvetsegenek atapszabalya

A Magyar Dohanytermelok Orszagos Szovetsege kuldottgyulese altal 1999, oktober 
21-en elfogadott, 2004, aprilis 23-an, 2006. november 20-an, 2013. majus 31-en, 

2014. februar 7-en es 2017, majus 12-en, 2017. julius 17-en , 2018 februar 23-ân es 
2019 februar 07-en modositott alapszabâlyât egyseges szerkezetbe foglalta az

alabbiak szerint:

A magyar dohanytermelok orszagos szPvetseget hoznak letre annak erdekeben, 
hogy a hazai dohânytermesztes szakmai, gazdasagi es tarsadalmi erdekeit kozbs 
fellepessel vedelmezzek, es demokratikus jogaikat ervenyesitsek a piacgazdasagi 
viszonyok kozbtt.

Ezen tul fellepnek minden olyan esetben, amelyekben erdekervenyesitesuket 
szuksegesnek lâtjâk, es az szolgaija az adott dohanytermeszto tersegek es az 
agazat âltalănos felemelkedeset.

A magyar dohanytermelok orszagos szbvetsegenek jogâllâsa es adatai

1. A Magyar Dohanytermelok Orszagos Szovetsege /tovabbiakban;Szovetseg/az 
egyesulesi jogrot szolo 2011 .evi CLXXV torveny es a 2013.evi V.tv./Ptk/ szerint 
tarsadalmi szervezet, a hazai dohanytermesztok erdekkepviseleti es 
erdekervenyesito szervezete.

2. Neve: Magyar Dohanytermelok Orszagos Szovetsege 

Rbviditett neve: MADOSZ

3. Szekhelve: 4327 Pbcspetri, Kallosemjeni ut47. szam.

4. / A szbvetseg honlapjanak cime ww\w,madosz.hu

5. A Szbvetseg bnallo jogi szemely, bnallo szervezbdesu es bnkormanyzati elven, 
demokratikusan mukbdik, alapszabâlyât a tbrvenyi elbirâsok betartâsâval maga 
alakitja.

6. A Szbvetseg nyitott szervezet, tagja lehet minden termeszetes es jogi szemely, 
aki, vagy amely a valbs es legâlis -  Magyarorszâgon bejegyzett dohânyfeldolgozoval 
vagy felvâsârloval kbtbtt szerzbdes kereteben- dohanytermesztest folytat, vagy 
ahhoz kapcsolodo oktatâsi, kutatâsi, fejlesztesi, szolgâltatb vagy mas tevekenyseget 
vegez. A tagoknak tagsagi dijat kell fizetni, melynek reszletes szabalyait a IV. fejezet 
hatarozza meg.
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7. A Szovetseg mukodesi terulete a tagok tevekenysegevel dsszefuggo 
erdekvedelmi es erdekervenyesitesi es ezt tamogato szervezesi es kepviseleti 
valamint mas viszonylatokra terjed ki.

8. A Szovetseg tagjairol nyilvântartâst vezet. Melyben rdgziteni kell a tag nevet, 
lakcimet, a jogi szemely tag eseteben a kepviselo nevet es szekhelyet.

A Szovetseg feladata

1. A dohanytermesztest erinto tbrvenyi szabâlyozâsok, âllami onkormânyzati vagy 
târsasâgi intezkedesek, beavatkozâsok elozetes velemenyezese szukseg szerint 
inditvânyozâsa, ezekkel kapcsolatban a Szovetseg testuletei altal megfogalmazott 
erdekek kepviselete barmely forumon az alapszabaly altal feihatalmazott kepviselo 
utjan es meghatârozottformâban. Egyetertesi jog gyakorlasa a vonatkozo 
jogszabalyi felhatalmazasok alapjan.

2. Megăllapodâsok, szerzodesek elokeszitese es megkotese az âllami es tarsadalmi, 
onkormânyzati es gazdalkodo szervezetekkel, valamint az ide vonatkozo agrârpiaci 
rendtartâs dohânytermesztesre vonatkozo intezkedesek tekinteteben.

3. A dohanytermelok erdekkepviseletenek ellâtâsa az Europai Unioban

4. Ajâniâsok kidolgozâsa a minoseg, a fajtavâltâs, az âr, valamint a muszaki es 
technologiai fejiesztes teruleten, kijidnds tekintettel az âgazat foglalkoztatâsi 
kepessegenek jelentosegere.

5. A dohanytermeszto szakemberkepzes feltetelrendszerenek figyelemmel kiserese 
es fejiesztesenek kezdemenyezese.

6. Ajâniâsok kidolgozâsa a dohânytermesztes biologia! alapjainak vedelmere es 
celszeru fejiesztesenek elomozditâsa.

7. A dohânytermesztes gazdasâgi kbrnyezetenek befolyâsolâsa es a tâvlati 
fejiesztesek erdekeben tbrteno erdekervenyesites,

8. Szaktanâcsadâs vegzese.

A tagsagi viszony keletkezese es megszunese

A tagsâgi viszony letesitesehez a szbvetsegbe belepni kivâno termeszetes, vagy jogi 
szemely az erre rendszeresitett belepesi nyilatkozatot kitbiti es benyujtja az 
einbksegnek. A belepesi nyilatkozatban fel kell tuntetni a vâlasztott kuldbtt nevet.
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1. A tagsâgi viszony letrejon attol az idoponttol kezdodoen, amikor az eindkseg ddnt 
az uj tag felvetelerol, s ezzel egyidejuleg nyilvântartâsba veszi es errol a tagot, 
ertesiti. Az eindkseg a ddnteserdl 8 napon belul irăsban ertesiti a kerelmezdt.

2. A tagsâgi viszony megszLinik;

■ a tag irasbeli kilepesi nyilatkozata

• a tag jogutod nelkuli megszunese, vagy halala es

• a kizârâs eseten

. a tagsâgi jogviszony szdvetseg altali felmondâsâval.

3. A tag kilepeset irasban kdteles a Szdvetseg eindkenek bejelenteni. Ennek alapjan 
a tagsâgi viszony az adott ev elteltevel szunik meg.

4. A tagnak jogszabalyt, az egyesulet alapszabâlyât, vagy a kulddttgyulesi hatarozat 
sulyosan, vagy ismetelten sertd magatartasa eseten az eindkseg -  bârmely 
szdvetsegi tag, vagy az Etikai Bizottsag kezdemenyezesere -  a taggal szemben 
kizârăsi eljărâst folytathat le. A kizărăsi eijărâsban a tagot az elnoksegi ulesre 
meg kell hivni, azzal a figyelmeztetessel, hogy a szabălyszeru meghivâs 
ellenere torteno tăvolmaradăsa az ules megtartăsât es a hatarozathozatalt nem 
akadalyozza. A meghivot az elnoksegi ules elott 15 nappal kell megkuldeni 
igazolhatd modon. Az iilesen biztositani kell szâmăra a vedekezes lehetoseget. 
Az ulesen a tag meghatalmazott kepviselovel is kepviseltetheti rnagat. A tag 
kizărâsât kimondd hatărozatot az eijârăs meginditasătol szămitott 30 napon beliil 
irâsba kell foglaini es indoklassal kell ellatni; az indoklasnak tartalmazni kell a kizârâs 
alapjaul szolgâlo tenyeket es bizonyitekokat, tovâbbâ a jogorvoslati lehetdsegrol vald 
tâjekoztatâs. A kizâro hatârozatot a taggal kdzdlni kell igazolhato modon a 
meghozatalat koveto 8 napon beliil. A kizârâst kimondo hatarozat ellen a 
kezhezveteltol szâmitott 15 napon belul a kulddttgyuleshez lehet fellebbezni.

A fellebbezes beerkezeset kdvetoen haladektalanul, de legkesobb 30 napon 
beliili idopontra az etndkseg dsszehivja a rendkiviili kulddttgyulest A 
kulddttgyules nyilt szavazassal, egyszeru szotobbseggel ddnt. A kiilddttgyules 
a hatarozatat annak meghozatalakor szdban kihirdeti es 8 napon beliil irasban, 
igazolhato modon is kdzii az erintett taggal.

A kizart tagnak alapszabalyi kdtelezettsegeit a ddntes szerinti idopontig, de legfeljebb 
a termesztesi ev vegeig teljesiteni kell.

5. A Szdvetseg megsziinik, ha tagjainak szama 10 alâ csdkken, vagy az eindkseg a 
megszunest elhatarozza, s a kulddttgyules azt elfogadja.
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IV.

A tagok jogai es kdtelezettsegei

1. A Szdvetseg tagjainak a jogosultsagai:

1.1 A Szdvetseg munkâjâban kdzvetlen reszvetel.

1.2 Meghatalmazott kepviseld (kulddtt) vâlasztâsa es visszahivasa.

*1. 3 Vâlasztăs utjân elndki, alelndki, illetve egyeb funkciok betditese.

1.4 A Szdvetseg altal gyujtdtt, kezelt es feldolgozott adatok megismerese, 
felhasznălăsa

1.5 Vâlasztott kulddttje eves munkâjânak megismeresere

1.6. A tagokat egyenlo jogok illetik meg es egyenlo kdtelezettsegek terhelik
1.7. A tag tagsagi jogait szemelyesen vagy kepviseldn keresztui gyakorolhatja.

A kepviseld reszere adott meghatalmazast teljes bizonyitd ereju 
maganokirat formaban irasba keil foglaini es azt a szdvetseg eindkenek 
kell âtadni.

1.8. A tagsâgi jogok forgalomkeptelenek es nem drdkdihetdk.
1.9. A tagok -  a tagdij megfizetesen tul -  az egyesulet tartozasaiert sajat 

vagyonukkal nem felelnek.
1.10. Lakcimenek jogi szemely szekhelyenek, tovâbbâ kepviselojenek 

vâltozâsât az eindkseghez bejelenteni.

2, A Szdvetseg tagjainak a kotetezettsegei:

2. 1 tagi mindsegukben, a Szdvetseg ddnteseiben megfeleloen eljarni

2. 2 a tagsaggal jaro anyagi kdtelezettsegeknek eleget tenni

2. 3 betartani a Szdvetseg altal kdtdtt szerzddesekbdi, megâllapodâsokbol eredd 
kdtelezettsegeket, amennyiben azok a szerzddes megkdtesekor a Szdvetseg 
mukddesere vonatkozo szabalyok szerint elfogadast nyertek.

2. 4, Minden tagnak evente tagdijat kell fizetni az altala megtermelt dohany terulete 
alapjan hektaronkent a kulddttgyules mindenkori hatărozatâban megallapitott 
mertekben, A tagdij megâllapitâsânâl a tenylegesen leszerzoddtt teruletet kell 
figyelembe venni. Dohanytermelest nem folytatd tag eseteben a tagdij merteket az 
eindkseg hatarozza meg, amely nem lehet kevesebb, mint a termeszetes szemely 
tag reszere megallapitott /1 ha-ra vonatkozo / tagdij ketszeres dsszege,

2. 5. A tag, tagdijfizetes modja: a tag altal ertekesltett dohany kijârandosâgbol a 
felvâsârlo levonja es utaija a Szdvetseg szâmiâjăra, ertekesltett dohany hiânyăban a 
tag a tagdijat kdzvetlenul a szdvetseg szâmlâjâra torteno âtutalâssal egyenliti ki 
minden ev 06 30-ig, - 4 -



V.

A Szdvetseg szervezete es mukodese

*1. A kuldottgyules

A kuldottgyules a Szdvetseg legfobb szerve, mely a tagok altal kdzvetlenul valasztott 
50 kulddttbdl all, akik szavazăsi kerdesekben egy szavazattal rendelkeznek.

1, 1 A kulddttek megvâlasztâsa

Kulddtt az I. 6 bekezdesben meghatarozott tagok lehetnek csak.

A kulddttek szămăt az erdekkdzdssegek kdzdtt kell felosztani a termoteruletuk 
arănyăban.

A kulddttek megbizasa hatarozatlan Idotartamra szdl, Megbizatasuk halallal, 
lemondassal, visszahîvâssal vagy a termelesuk felhagyâsâval szunik meg.

Az erdekkdzdssegek kulddtteinek szămăt a teruletek, es a MADOSZ tagsagi viszony 
fuggvenyeben kell megallapitani ugy, bogy azon termelok teruleteit, akik nem tagjai a 
szdvetsegnek a kCilddtt letszam megâllapîtâsânâl figyelmen kivul kell hagyni.

Amennyiben az erdekkdzdssegek szama szetvălăssal none, vagy beolvadassal 
csdkkenne, ugy az âtalakult vagy ujonnan alakult erdekkdzdssegek tagjai âltal 
birtokolt vatos es legâlis dohănyterulet a mervadd a kulddttek văiasztăsănâi.

Az ujonnan alakult erdekkdzdsseg tagjai 100% MADOSZ tagsag eseten kerhetik- a 
teruleteik alapjan - a kulddtt letszâmânak megâllapiîăsăt.

A kulddttek jeldlesere, vâlasztâsâra es visszahîvâsukra vonatkozo szabalyokat jelen 
alapszabaly 1. sz. melleklete tartalmazza.

1.1.1 A kulddtt jogai;

- eindkseg munkâjânak kdzvetlen modon valo megismeresere

- a kulddttgyules hataskdrebe tartozd es ddntest igenylo temakhoz szukseges 
anyagok idobeni hozzâjutâsâhoz

- kepviselt tagjainak es sajat velemenyenek az eindkseghez, valo eljuttatâsâhoz vagy 
a kulddttgyulesen tdrtend ismerteteshez

- tisztseg betditesehez

1, 1.2 A kulddtt kdtelezettsegei:

- a kepviselt tagok tdbbsegi velemenyenek ervenyesltese - 5 -



- a kulddttgyules munkâjâban valo reszvetele

- a kepviselt tagok folyamatos, de legalabb evi egy alkalommal tdrtend tâjekoztatâsa

1.2 A kulddttgyules hataskdre es mukddese

1.2. 1 A kulddttgyules kizarolagos hataskdrebe tartozik:

a) alapszabaly, szervezeti es mukddesi szabalyzat megâllapltâsa, modositâsa

b) a Szdvetseg megszunesenek, mas tarsadalmi szervezettel vald egyesulesenek, 
szetvâlâsânak kimondâsa

c) tag kizârăsa ellen benyujtott fellebbezes elbiralasa, a kizârâst helyben hagyd 
kulddttgyules hatarozata ellen a Nylregyhazi Tdrvenyszekhez lehet fordulni.

d) az eindk, aleindk, eindksegi tagok, az ellenorzd bizottsag eindke es tagjai, 
valamint az etikai bizottsag eindke es tagjai (tisztsegviseldk) megvălasztâsa 
egyszeru szdtdbbseggel titkos szavazassal.

e) uj allandd bizottsag, vagy eseti -feladatokhoz bizottsag felâllitâsârdl ddntes, ezek 
tagjainak megvălasztâsa

f) az EIndkseg, a bizottsagok es az egyes tisztsegviseldk beszâmolojânak elfogadâsa

g) a gazdâikodâsrol szdio eves jelentes elfogadâsa,

h. ) A tisztsegviseidket a jelenlevo tagok egyszeru tdbbseggel titkos szavazâssal 
hivhatja vissza.
i. /A  jelenlegi es korâbbi szdvetsegi tagok, a vezetd tisztsegviseldk, eilendrzd

bizottsâgi es etikai bizottsâgi tagok elleni karteritesi idenyek 
ervenyesiteserdi vald ddntes.

],/Vegelszâmold kijeldlese.
k./ Dohanytermeld tagok eseteben az eves tagdlj mertekenek meghatârozâsa

A fenti kerdesek kdzul az a)-b)-c) alattiak tekinteteben a jelenlevd kulddttek 
ketharmadânak egyetertd szavazata sziikseges a hatarozathozatalhoz, minden mas 
esetben a ddnteshez egyszeru szavazattdbbseg szukseges. A d) pont alatti 
vâlasztâsok sorân titkos szavazâssal, egyebekben nyilt szavazâssal ddnt a 
kulddttgyules.

1.2. 2, A kulddttgyules mukddese

A kulddttgyules evente legalâbb egy tilest tart. Uleset dssze kell hivni, ha az ok es a 
cel megjeldlesevel azt a kulddttek legalâbb egydtdde, vagy az Eilendrzd Bizottsag 
irâsban kezdemenyezi.
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kCildottgyulest az eindkseg hivja bssze a napirendet tartalmazo meghivoval, melyhez 
az îrâsbeli eloterjeszteseket is csatolja. A meghivbt a kuldbtteknek a kuldbttgyulest 
megelbzoen legalabb 8 nappal postara kell adni. A meghivot elektronikus uton is 
meg lehet kuldeni. A kuldbttgyules nem nyilvanos; azon a tagokon kivul a 
kuldbttgyules bsszehivâsâra jogosult -  einbkseg -  altal meghivott szemelyek 
vehetnek reszt.

A kuldbttet akadâlyoztatâsa eseten az Ot megvalaszto tagok kdzul, barmelyik 
kepviselheti. A meghatalmazast teljes bizonyito ereju maganokiratba vagy kbzjegyzoi 
okiratba kell fogadni.

A meghivoban elore kikozbit napirendi pontok tărgyalâsâtol csak abban az esetben 
lehet elterni, ha a kuldbttgyulesen valamennyi kuldbttjelen van, es az uj napirend 
felvetelerbi egyszerCi szotbbbseggel dbntenek.

A kuldbttgyules hatarozatkepes, ha azon a kuldbttek tbbb mint fele jelen van.

Ha a kuldbttgyules nem hatarozatkepes, az emiatt 8 napon tul;de15 napon belul 
azonos napirenddel megismetelt kuldbttgyules a megjelent kuldbttek szâmâtol 
fuggetlenul hatarozatkepes.

A kuldbttgyules a kuldbttek kbzul levezetb elnbkbt valaszt.

A kuldbttgyulesrbi - mikent az Einbkseg es a Bizottsagok uleseirol is - jegyzokbnyvet 
kell felvenni, melyben rbgzltesre kerul az elbterjesztesek, hozzâszolâsok lenyege es 
a hatarozatok teljes es pontos szbvege. A jegyzokbnyvet a kuldbttgyules einbke, a 
jegyzbkbnyvvezetb es a jelenlevb kuldbttek kbzul valasztott ket hitelesitb irja ala.

2. Az elnokseg

Az Einbkseg a Szbvetseg valasztott testuleti kepviselb szerve, mely ket kuldbttgyules 
kbzbtt a Szbvetseg mukbdeset iranyitja.

2. 1 Az Einbkseg bsszetetele, vâlasztâsa

Az Elnokseg tiz tagbol: az EIndkbol. Alelnokbol es nyolc elnoksegi tagbol ail, 
megvâlasztâsuknăl az erdekkozossegek valos es legalis dohan^eruletenek arânyât 
figyelembe kell venni.

Elnoksegbe csak tag vâlaszthato.

Uleseire tanâcskozâsi joggal meg kell hivni az Ellenbrzb es az Etikai Bizottsag 
EInbket,

Az EInbkseget a kuldbttgyules valasztja a Szbvetseg tagjai kbzul titkos szavazassal, 
5 evi idotartamra, egyszeru tbbbseggel. Az elnokseg tagjai tobb cikluson keresztui 
ujra valaszthatoak.

Az elnoksegi tagsag megszunik: a tag halâlâval, a megbizas idotartalmânak 
lejărtăval, lemondâssal, visszahivâssal vagy a dohânytermesztes felhagyâsâval. 7



A visszahivâst kezdemenyezheti a kuldottek 51%-a irasban.

2, 2 Az EInbkseg hataskbre es mukbdese

*2. 2, 1 Az Elnokseg kizarolagos hataskbrebe tartozik:

a) kuldbttgyules bsszehîvâsa es napirendi pontjanak meghatârozâsa, kbteles 
bsszehivni, ha a szbvetseg vagyona az esedekes tartozasokat nem fedezi, a 
tartozasokat elbre lathatblag nem lesz kepes teljesiteni, vagy a szbvetseg celjainak 
elerese veszelybe kerult.

b) a kuldbttgyules ele kertilb elbterjesztesek jovăhagyâsa

c) tagfelveteli kerelem jâvâhagyâsa, a nem termelb tagok tagdijak megallapitasa, tag 
kizârâsa.

d) A Szbvetseg munkaszervezetenek kialakitasa, a munkaszervezet mukbdeset 
ceizo szabâlyozâsok

e) A Szbvetseg minden olyan belsb szabâlyzatânak elfogadâsa, mely nem tartozik a 
kuldbttgyules hataskbrebe.

*f) munkaltatbi jogkbr gyakorlasa az aleinbk felett es dijazâsănak megâllapitâsa.

g) a termeibi csoportokkal egyeztetve a kuldbttvalaszto kbrzeteket kialakitja, illetve 
mbdositja.

h) dbntes meghozatala a kuldbttgyules ele nem kerulb orszagos 
dohanytermesztessel kapcsolatos ugyekben.

*2. 2. 2 Az EInbkseg mukbdesi rendje

Az EInbkseg szukseg szerint ulesezik. Uleseit az einbk hlvja bssze, uleset akkor is 
bssze kell hlvni, ha azt az Ellenbrzb Bizottsag, vagy legalabb ket elnbksegi tag 
inditvanyozza az ok es cel megjelblesevel.

A meghivbban kbzblni kell a napirendet, es csatoini kell az esetleges 
elbterjeszteseket. A meghivot az tiles elbtt 8 nappal kell postara adni.

Az EInbkseg hatarozatkepes, ha a tagok tbbb mint fele jelen van ulesen. Az ulest az 
Einbk, akadâlyoztatâsa eseten az aleinbk vezeti.

Az EInbkseg hatarozatait egyszeru szavazattbbbseggel, nyllt szavazassal hozza. 
Hatarozatait evente folyamatos sorszammal jelbini kell a kuldbttgyulesi dbntesekkel 
egyezben.

Az EInbkseg minden evben beszamol a vegzett tevekenysegerbi a kuldbttgyulesnek, 
es nyilvânossâgra hozza azt.

3. Tisztsegviselbk -  8 -



3.1. Szovetseg tisztsegviseloi: elnok, alelnok, elnokseg
tagjai, ellenorzo bizottsag elnoke es tagjai, etikai bizottsag elnoke es tagjai.
3. 2. Az Elnok

A Szovetseg Elnoke egyben az Elnokseg Elnoke,

Feladatkorebe tartozik ket einbksegi iiles kbzbtt a kuldbttgyules es az Elnbkseg 
hatarozatainak vegrehajtâsât figyelemmel kiserni

Hataskbre es feladata az Elnbkseg uleseinek eibkeszitese, bsszehivasa, levezetese, 
a kuldbttgyules ele kerulo elbterjesztesek megfelelb eibkeszitesenek felugyelete, 
beszamoini a kCildbttgyulesnek a vegzett munkarol.

A szbvetseg kepviselete harmadik szemelyekkel szemben es hatbsagok, ilietbleg 
bîrosâg elbtt

A tag kizârâsâra vonatkozo hatarozat az erintettel igazolhato modon valo kbziese.

*3. 3. Az Aleinbk

A szbvetseg kuldbttgyulese Aleinbkbt valaszt. Tevekenyseget munkaviszony 
kereteben vegzi.

A szovetseg elnbket- akadălyoztatâsa eseten -  az aleinbk helyettesitheti.

Az alelnok feladata:

Elokesziti az Einbksegi es a Kuldbtgyules ele terjesztesre kerulo anyagokat.

Az EInbk akadâiyoztatâsa eseten az EInbk helyettesitese. Folyamatos 
kapcsolattartas hatosagokkal, allami es tarsadalmi szervezetekkel

A Szbvetseg Honlapjanak naprakesz mukbdtetese

4. Az Ellenorzo Bizottsag

Az Ellenorzo Bizottsag einbket es ket tagjât a kuldbttgyules 5 eves idbtartamra 
valasztja titkos szavazassal.

Az Ellenorzo Bizottsag elnoke es kettagja tbbb cikluson keresztui ujra valaszthatoak.

Ugyrendjet maga allapitja meg, evente legalabb egy alkalommal tart ulest. £ves 
ellenbrzesi terv alapjan dolgozik, ellenbrzesi munkaja soran barmely, a Szbvetseget 
erintb uggyel kapcsolatos irataiba betekinthet, a Szbvetseg barmely szervetol, 
tisztsegviselbjetbl, alkalmazottjâtâi tăjekoztatâst kerhet. Szukseg eseten ellenbrzesi 
tevekenysegebe kulsb szakertoket is bevonhat.
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Celvizsgâiat eseten az Ellenorzo Bizottsâg Elnbke az ellenorzott munkaterulet felelos 
vezetojet tâjekoztatni kbteles a tervezett vizsgâiatrol es annak e red me ny eroi.

Uleseirol jegyzokbnyvet, az egyes vizsgâlatokrol jelentest kesz'it. Evente az Ellenorzo 
Bizottsâg munkâjârol a kuldbttgyulesnek is beszâmolni kbteles.

Amennyiben az Ellenorzo Bizottsâg olyan szabâlytalan, vagy tbrvenytelen mukbdest 
tapasztal a Szbvetseg eleteben, mely mâskent nem orvosolhato, kbteles a 
kuldbttgyules bsszehivâsât kezdemenyezni.

Amennyiben az Elnbkseg, ill. az Elnbk e kezdemenyezesenek eleget nem tenne, az 
esetben a kuldbttgyulest az ellenorzo Bizottsâg is bsszehivhatja.

5. Az Etikai Bizottsâg

Az Etikai Bizottsâg elnbket es ket tagjât a kuldbttgyules 5 eves idotartamra vâlasztja 
titkos szavazăssal,

Az Etikai Bizottsâg elnbke es ket tagja tbbb cikiuson keresztul ujra vâlaszthatoak.

Ugyrendjet maga âllapitja meg, szukseg szerint ulesezik

Az Etikai Bizottsâg feladata a szbvetseg erdekeit es megiteleset sertb etikâtlan 
jelensegek feltârâsa, figyelemmel kiserese, elnbkseg fele tbrtenb jelzese es a 
szukseges vizsgâlatok lefolytatâsa mind a szbvetseg tagsâga mind a magyarorszâgi 
dohânypiac vonatkozâsâban.

Az elnbkseg megkeresesere kulbn vizsgâiatot folytat az adott ugyben es âllâst foglal 
a szbvetseg erdekeit sertb magatartâs vonatkozâsâban.

Ha a bizottsâg a magatartâst sertonek iteli meg:

- a szbvetseg tagsâgânak vonatkozâsban, irâsbeli figyelmeztetesben, kizârâs elbtti 
vegsb figyelmeztetesben vagy javaslatot tesz a kuldbttgyulesnek a kizârâsra.

- sulyos esetben a Bizottsâg kezdemenyezi a Szbvetseg jogi kepviselbjenel az 
inkorrekt tagjâval vagy munkatârssal szembeni eijârâst.

- a kulsb szemely vagy jogi szemely esteben a szbvetseg erdekeit vagy jb hiret sertb 
etikâtlan magatartâs eszlelese esten javaslatot tesz az elnbksegnek a megfelelb 
lepesek megtetelere.

6, Eseti Bizottsâgok

Az elnbkseg meghatârozott celok, feladatok szervezesere, megvalbsitâsâra, 
kidolgozâsâra eseti bizottsâgokat hozhat letre.
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VI.

A Szovetseg gazdâikodâsa

1, A Szovetseg kbitsegvetes alapjan gazdalkodik a mindenkori penzugyi es 
szamviteli jogszabalyok betartâsâval.

A Szovetseg bevetetei:

1 . 1 a  tagsagi dijak,

1. 2 az âllamigazgatâs es az bnkormanyzat altal rendelkezesre bocsatott 
penzeszkbzbk,

1. 3 az alapszabaly szerinti tevekenysegbbi eredo egyeb bevetelek,

1.4 a pâlyâzatok, adomânyok, mukbdesi hozzâjărulâsok, tâmogatâsok, kamatok, 
reklâm, stb.

2. A Szbvetseg tartozasaiert es kbtelezettsegeiert sajat vagyonaval felel.

Gazdâlkodâsârol minden ev vegen merleget, a gazdâikodâs eredmenyerbl 
vagyonkimutatast keszit.

3. A Szbvetseg a dohanytermelessel bsszefuggb kerdesekben tagjai, vagy kulsb 
szemelyek, szervezetek reszere terites elleneben szaktanâcsadâsi tevekenyseget 
vegez, beleertve a termelessel bsszefuggb valamennyi kerdest (kemikăliâk es uzemi 
technologiak kerdesei, termelesi egyuttmukbdesek kialakitasa, stb,),

A dohanytermelessei bsszefuggb adatokbol adatbazist hoz letre, s ennek hasznălatât 
ugyancsak lehetbve teszi terites elleneben mind tagjai, mind, pedig kivulallok 
szâmâra.

Vegezhet tovâbbâ - ugyancsak a dohanytermelessel bsszefuggesben - 
iskolarendszeren kivuli oktatast, tovabbkepzest.

4. A Szbvetseg nyereseget nem kepez, az eves bevetelek kbitsegfelhasznălâson
feluli reszet a kbvetkezb evi feladatok megvalositâsâra forditja az einbkseg dbntese 
szerint, VII,

Vegyes rendelkezesek

A Szbvetseg kepviseletere bnallo kepviseleti jogkbrrel az Elnbk-akadâiyoztatăsa 
eseten- az aleinbk jogosult kepviseletre,

A jelen alapszabalyban nem szabalyozott kerdesekben a 2011. evi CLXXV. tbrveny 
es a 2013, evi V. tv. rendelkezesei az iranyadok,
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A Sz5vetseg es az elnbkseg munkaja soran felmerulo jogvita eseten a felek 
kbtelesek egyezteto megbeszelesen kiserietet tenni a vita peren kivuli rendezesere.

A jogvitak eldbntesehez a Nyiregyhazi Torvenyszek kizarolagosan illetekes.

A Szbvetseg megszunik, ha tagjainak szama 10 ala csbkken, vagy az elnbkseg a 
megszunest elhatarozza, s a kuldbttgyules azt elfogadja.

A jelen modosltassal egyseges szerkezetbe foglalt alapszabalyt a kuldbttgyules 
2019.02.07-en megtargyalta es azt a 6/2019.(11.07.) szamu hatârozatâval elfogadta.

Ahol szbvegresz nem mbdosult csak bizonyos rendelkezes tbriesre kerult, ott az 
alcim csillaggal van megjelblve.

Pbcspetri, 2019. februar 07.

Benyei Hies sk 
einbk

Ellenjegyzem;

Pbcspetri 2019.februar 07.
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