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A MAGYAR TOJÓHIBRID-TENYÉSZTŐK ÉS TOJÁSTERMELŐK SZÖVETSÉGE 
Közgyűlése a 2020. szeptember 24. napján hozott határozataival az egyesülési jogról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a további-
akban: Ectv.) rendelkezéseinek és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján 
(a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő, a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapszabályt alkotja meg. 
 

 
A szövetség megalakulásának a célja a tojóhibrid-tenyésztő és étkezésitojás-termelő gazdál-
kodó szervezetek érdekeinek védelme és érdekképviselete. 
 
 
A tagok szorosan együttműködnek céljaik megvalósítása érdekében, elhatározásuk végrehajtá-
saként létrehozzák a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége néven mű-
ködő szakmai tanácsadó, érdekegyeztető és érdekképviseleti, demokratikus önkormányzattal 
rendelkező civil szervezetet. 

 
I. A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE ÉS 

ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME 
 

1.) A Szövetség neve:     MAGYAR TOJÓHIBRID-
TENYÉSZTŐK ÉS TOJÁSTERMELŐK SZÖVETSÉGE 

2.) A Szövetség Székhelye:     1094-Budapest, IX. Páva u. 8. 
3.) A Szövetség működési területe:    Magyarország 
4.) A Szövetség elektronikus levélcíme:   titkarsag@magyarbaromfi.hu  
5.) Nyilvántartó Bíróság:     Fővárosi Törvényszék 
6.) Nyilvántartásba Vételt elrendelő végzés száma: 01-02-0003634 
7.) Honlap címe:      www.mbtt.hu 
8.) Rövid neve:      Magyar Tojásszövetség 
 
A szövetség a Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Baromfi és Tojástermelők 
Szövetsége (továbbiakban BTT) tagszövetsége, tevékenységét annak alapszabályával össz-
hangban végzi. 

9.) A szövetség nyitott szervezetként működik, rendes tagja lehet minden olyan magyarországi 
telephellyel rendelkező és működő  

9. 1. a). tojóhibrid tenyésztéssel, szaporítással, jérceneveléssel, étkezésitojás-termeléssel 
(amely és aki legalább 350 db tyúk/jérce (tenyész- és étkezési tojástermelő) tartásával),  

b). a 9.1.a-ban rögzített alaptevékenységhez kötődő értékesítéssel (étkezési tojásforgalma-
zás esetén a tagság feltétele, hogy a társaság vagy egyéni vállalkozó regisztrált tojáscsoma-
golót működtessen),  
c). tojóhibrid napos forgalmazással, 
d). termékfeldolgozással: regisztrált tojásfeldolgozással (por, lé: KN kód: 04081981, 
04089980, 04079010, 04081989, 35021190, 04081180, 04089180, 35021990) és/vagy re-
gisztrált vágóhídi tyúkvágással foglalkozó gazdálkodó szervezet, egyéni termelő, az általuk 
létrehozott egyéb szervezet, aki/amely: 
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9.2. A 9.1.a) -d) pontokban meghatározott, valamely, az adott vállalkozás tevékenységi 
körébe tartozó tevékenységet ténylegesen gyakorolja 
 
9.3. -a szövetség, illetve a BTT alapszabályában foglaltakat magára nézve kötelezőnek 
elismeri  

 
9.4. a Szövetség tagja köteles megfizetni banki átutalással késedelem nélkül évente egy al-
kalommal (április hónap utolsó napjáig) a regisztrációs díjat, évente két alkalommal a szol-
gáltatási díjat, továbbá a termékpálya díjat (mindkettőt június és november hónap utolsó 
napjáig) banki átutalással. A Szövetség tagja köteles továbbá az adatszolgáltatási kötele-
zettségének rendszeresen, folyamatosan (a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig) és teljes 
körűen eleget tenni. Ezen kötelezettségek rendezése ellenében jogosult kizárólag a Szövet-
ség és a BTT egyes szolgáltatásainak igénybevételére  

 
9.5 vállalja a Szövetség tagjaira előírt egyéb kötelezettségek teljesítését, különösen a Szö-
vetség tevékenységében történő rendszeres részvételt és a Szövetség céljának megvalósítá-
sára irányuló folyamatos közreműködés kötelezettségét.  
 
9.6. A taggá válás további feltételei:  

9.6.1. egyidejűleg a szövetség két tagjának írásbeli támogató javaslatának benyújtása,  
9.6.2. a regisztrációs díj megfizetése, 
9.6.3. a csatlakozási kérelem (regisztrációs lap, hozzátartozó nyilatkozatok) benyújtása. 

 
 

II.              A SZÖVETSÉG CÉLJAI, ÉS FELADATAI 
 
1. A Szövetség céljai:  

 
A szövetség működésének alapvető célja a tojóhibrid-tenyésztő és étkezésitojás-termelő gaz-
dálkodó szervezetek érdekeinek védelme és érdekképviselete. 
 
A Szövetség célja, hogy a tagság egészét, vagy egy-egy csoportját érintő általános - a gazdál-
kodás feltételeit befolyásoló kérdésekben - a tagok véleményét összefoglalja és azt, a BTT és a 
hatáskörrel rendelkező szervek, intézmények előtt képviselje annak érdekében, hogy elősegítse 
olyan gazdasági környezet kialakítását, amely biztosítja az étkezési tojástermelés termékpálya 
minden szakaszában előállított termékek piaci helyzetének megerősítését.  
A Szövetség céljai megvalósítása érdekében együttműködik más gazdasági érdekképviseleti 
szervezetekkel. 
 
2. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól függet-
len, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési kép-
viselőjelöltet nem állít, országgyűlési képviselőket nem támogat. 
 
3. A Szövetség feladatai a célkitűzéseivel összhangban:  

a.) Kizárólagosan képviseli a tojástermelő ágazatot a Baromfi Termék Tanácsban, valamint 
más érdekegyeztető szervezetben. 

b.) Szabályozza 
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 a tagok befizetéseit, valamint a pártoló tagsági hozzájárulást  

 az adatgyűjtés és továbbítás (információáramlás) rendszerét  

c.) Véleményezi az ágazatot érintő jogszabályokat, EU-s és kormányzati tervezeteket, támo-
gatási javaslatokat. 

d.) Képviseli az ágazatot a nemzetközi szakmai szervezetekben.  
e.) hazai konferenciák, szimpóziumok szervezése során, kutatásokat összehangolja, valamint 

a kutatásokat és fejlesztéseket ösztönzi Magyarországon;  
 
4. A Szövetség a fenti célok megvalósítását nem üzletszerű gazdasági tevékenységként, 

végzi. 
  
 

III. PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 
 
 

1.) A Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége közös vagyont nem hoz 
létre. Céljaival összhangban –a Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Ba-
romfi és Tojástermelők Szövetsége által kezelt és a szakmai szövetségenként elkülönített – 
termékpálya alapba történő befizetés(ek) módjáról, mértékéről és felhasználásáról a Baromfi 
Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Baromfi és Tojástermelők Szövetsége Elnök-
ségét tájékoztatja. 

2.) A termékpálya díj: a tagok által fizetett hozzájárulás; A termékpálya alap a „Termékpálya 
alap szabályzat” -ban meghatározott célokra használható fel. A termékpálya alap forrása a tagok 
befizetése (termékpálya díj és pártolótagsági hozzájárulás). A termékpálya alapba történő befi-
zetést (annak mértékét), valamint a felhasználást (és annak feltételeit) a közgyűlés évente hatá-
rozza meg.  

3.) A termékpálya alap kezelésével, a szövetség működéshez szükséges tárgyi feltételek biz-
tosításával – pénzügyi-gazdálkodási feladatokra korlátozva – a Baromfi Termék Tanács és 
Szakmaközi Szervezet a Baromfi és Tojástermelők Szövetsége titkárságát bízza meg. 

4.) A szövetség működési költségeit a Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a 
Baromfi és Tojástermelők Szövetsége által – a szövetség működéséhez szükséges, külön meg-
állapodásban rögzített, személyi és tárgyi feltételek biztosításával – nyújtott költségtérítésből 
fedezi. A tagok a regisztrációs díj, szolgáltatási díj és termékpálya díj és a szövetség által előírt 
egyéb díjak megfizetésén túl a szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

5.) Gazdasági-vállalkozási tevékenység  
A Szövetség céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, a célok meg-
valósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely 
azonban nem lehet a Szövetség fő tevékenysége. Az ilyen tevekénység végzéséből származó 
bevétel nem haladhatja meg az éves összbevétel 60 %-át.  
 
 
IV. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI, A 

KÉPVISELET RENDJE 
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1. A Szövetségnek egy elnöke és két alelnöke van 
2. A Szövetség Intéző Bizottsága (amelynek tagja az elnök és az alelnökök) 
3. A Szövetség Közgyűlése 
4. A Szövetség Ellenőrző Bizottsága  
 
5. Képviselet rendje:   
 

5.1.A szövetség elnöke, mint vezető tisztségviselő képviseleti jogát önállóan gyakorolja 
(lásd: Ptk. 3:29. § (2)) 
 

5.2.A szövetség képviseletében eljárni jogosult  
az ügyvitel körében:  

- A jelen alapszabályban adott felhatalmazás alapján az intézőbizottság tagjai és 
a BTT Titkárság; 
 
a gazdálkodás körében:  

- A jelen alapszabályban adott felhatalmazás alapján a BTT titkárságvezető igaz-
gatója. 
 

Az ügyvitel és gazdálkodás keretében esetileg aláírási joga van annak is, akit arra az elnök 

eseti meghatalmazással feljogosít. 

 
6.  

6.1.Az Elnök feladata és hatásköre: 
 

− az Szövetség tevékenységének irányítása, 
− a Közgyűlés összehívása és levezetése,  
− a Közgyűlés és az IB által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irá-

nyítása és ellenőrzése, 
− kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel, 
− az IB üléseinek vezetése, 
− önállóan képviseli az Szövetséget,  
− minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal. 

 
6.2.Az alelnök feladatai: 

• Az Elnököt távollétében az alelnökök helyettesítik.  
• Helyettesítés esetén az alelnökök az elnök meghatalmazása birtokában együt-

tesen képviselik a Szövetséget. 
• Tájékoztatják a tagokat a szövetség munkájáról, gondoskodnak a határozatok 

végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezelik. 
• Az elnök konzultánsaiként működnek.  
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V. A NYILVÁNTARTÁSBA- VÉTELI ÉS VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI 
KÉRELEM BENYÚJTÁSA (PTK. 3:12.§. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN) 
 
 

A Szövetség nyilvántartásba-vételi kérelme, illetve a változásbejegyzési kérelme benyújtására 
a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén az alelnökök kötelesek. (lásd: Ptk. 3:12.§. (2) bek.) 
 
 
VI. A TAGSÁG ÉS A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE 
 
 
1.)   Tagok: 

a. Rendes tagok 
b. Pártoló tagok 

 
Ad. a.  
 
1. A csatlakozási kérelmet: - a regisztrációs lapot, valamint a hozzá tartozó nyilatkozatot 
(az alapszabály előírásainak elfogadására vonatkozóan is) írásban kell megtenni. A taggá válás 
további feltétele, hogy egyidejűleg a szövetség két tagjának a támogató javaslata is csatolásra 
kerüljön, e dokumentumok mellé, valamint a regisztrációs díj megfizetéséről szóló igazolás is.   

Írásbeli csatlakozási kérelmében taggá történő felvétele esetére a kérelmező nyilatkozik, hogy:  

 
A Szövetség Alapszabályát, belső szabályzatait a közgyűlési, és az IB, továbbá a BTT 
küldöttgyűlés határozatait magára nézve kötelezőnek elfogadja és vállalja a Szövetségi 
tagságával járó kötelezettségek – különös tekintettel regisztrációs díj, szolgáltatási díj, 
termékpálya díj befizetésének, valamint havi adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeres, 

folyamatos és teljes körű teljesítését - elfogadja a tagra vonatkozó jogokat, kötelezettségeket; 
továbbá egyetért a szövetség céljaival; 
 

A tag természetes személy képviselőjének, egyéni vállalkozónak személyére vonatkozó adatai 

nem nyilvánosak. 

Amennyiben jogi személy kéri felvételét és a regisztrációs lapon megadott képviselő nem egye-

zik a cégnyilvántartásban megadott képviselő személyével, mellékelni a szervezet igazolását 

arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként a tagsági jogok gyakorlása során. 

 
2. A tagsági jogviszony az Alapszabályban rögzített feltételek fennállása esetén az IB dön-

tése alapján nyilvántartásba vétellel jön létre. A szövetség Intézőbizottságának a VI.1. 
Ad.a. 1. pont alatt felsorolt okiratoknak a BTT titkárságára érkezését követő 90 napon 
belül kell dönteni a nyilvántartásba vételről. 

3. A nyilvántartásba vétel csak akkor tagadható meg, ha a felvételt kérő 
• gazdálkodása körében megbízhatatlan, partneri kapcsolataiban sorozato-

san szerződésszegő; 
• jogi személy esetében, amennyiben a Szövetségben történő képviselet el-

látására vonatkozó igazolást nem teljes bizonyító-erejű magánokiratban 
/közokiratban adták meg, vagy nem az arra jogosult képviselő írja alá.  
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• nem bizonyítható, hogy a vállalkozás a tojáságazatban működő 
vállalkozás, nem állnak fenn együttesen az Alapszabály I. 8. pontjában 
és a 9. pontjában felsorolt feltételek.  

• a VI.1.) ad.a. 1. pont alatt felsorolt iratok egyidejű benyújtásának az el-
mulasztása. 
 

 
Amennyiben a nyilvántartásba vétel megtagadását az érintett sérelmezi és az alapul szolgáló 
indokot, mint tényt tagadja, a közgyűlés a nyilvántartó eljárását megvizsgálja és a nyilvántar-
tásba vételt – visszamenőleges hatállyal – pótolhatja.  

 
A BTT titkársága a regisztrációs eljárás/nyilvántartásba vételi eljárás során a Cégnyilvántartás-
ból ellenőrzi a jogi személy cégadatait (képviseleti jog), továbbá a termelési adatszolgáltatás és 
árbevétel alapján azt, hogy a tag működő vállalkozás-e. 

 

Ad b. 
 
A pártoló tag felvételéről első fokon az Intéző Bizottság dönt. A tagfelvételt elutasító határozat 

ellen annak igazolható kézhezvételét követően a kérelmező 15 napon belül jogosult igazolha-

tóan fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon 

járhat el. 

 
Pártoló tag a BTT-től tagsági igazolást nem kaphat. 
 
 
VII. A SZÖVETSÉG TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI: 

 
1.) A rendes tag jogosult:  

a) A szövetség céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni; 
  

b) A Baromfi Termék Tanács küldöttgyűlésében a tojástermelőket képviselő személyre 
jelölést tenni, megválasztásában részt venni; 

 
c) A szövetségtől szakmai érdekvédelmet kérni, a szövetség szakmai és egyéb rendezvé-

nyein - az előírt feltételek fennállása esetén - részt venni; 
 

d) Ha a közgyűlés törvénysértő határozatot hoz vagy fogad el, a szövetség tagjai azt 30 
napon belül megtámadhatják a bíróságon  

 
e) A BTT által kiállított tagsági igazolásra, feltéve, hogy valamennyi kötelezettségének 

eleget tesz – beleértve a rendszeres, folyamatos és teljeskörű adatszolgáltatási és va-
lamennyi fizetési kötelezettségeket is. 

 
f) A közgyűlés határozatainak meghozatalában szavazati joggal rendelkezik. 
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g) A Szövetség tevékenységével, illetve működésével kapcsolatban észrevételeket, 
javaslatokat tehet. 

 
h) A vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet a Szövetség tevékenységéről, indít-

ványt tehet a közgyűlés napirendi pontjaira. 
 

i) Betekinthet előzetes időpontegyeztetést követően a Szövetség nyilvántartásaiba, jogo-
sult igénybe venni a Szövetségnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait. A szövet-
ségi tag egyéni, termeléshez kötött adatai egyik tag részére sem nyilvánosak, ezen ada-
tok megőrzéséről a BTT titkársága köteles gondoskodni.  

 
j) Részt vehet a Szövetség rendezvényein, összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozata 

alapján a Szövetség bármely vezető tisztségére megválasztható és újraválasztható. 
 

k) A Szövetség valamennyi rendes jogú tagja a vezető tisztségviselők megválasztásakor 
és a Szövetség legfőbb szervének egyéb határozatai meghozatalakor személyenként egy 
szavazattal rendelkeznek.  

 
l) A Szövetség rendes jogú tagjait egyenlő jogok illetik. 

 
m) A rendes jogú tag tagsági jogait személyesen vagy meghatalmazottja útján gyakorol-

hatja. 

 
2.) A rendes tag köteles: 
 

a) A szervezeti életben részt venni, szövetségen belül tisztségbe, valamint a BTT küldött-

gyűlésébe a tojástermelőket képviselő küldöttnek történt megválasztása esetén azt a 

legjobb képességei szerint ellátni 

 

b) A Szövetség tagja köteles megfizetni banki átutalással késedelem nélkül évente egy 
alkalommal (április hónap utolsó napjáig) a regisztrációs díjat, évente két alkalommal 
a (június és november hónap utolsó napjáig) szolgáltatási díjat, továbbá évente két 
alkalommal (június és november hónap utolsó napjáig) a termékpálya díjat banki át-
utalással. Valamint a Szövetség tagja köteles adatszolgáltatási kötelezettségének rend-
szeresen, folyamatosan (a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig) és teljes körűen eleget 
tenni. Ezen kötelezettségek rendezése ellenében jogosult a Szövetség és a BTT egyes 
szolgáltatásainak igénybevételére. 

 

 

c)  A Szövetség tagja köteles aktívan részt venni a Szövetség céljainak megvalósításában. 
 

d)  A Szövetség tagja köteles megtartani, illetve teljesíteni a közgyűlés határozataiban 

foglaltakat. 

 

e)  A Szövetség tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek telje-

sítésére. A Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását, 

és a Szövetség tevékenységét. 
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f)  A Szövetség tagja köteles megtartani az Alapszabály és egyéb szövetségi és a BTT 

szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg a Szövetség és a BTT testületeinek határozatait 

 
 

3.) A pártoló tag jogi státusa: 
 

a) A pártoló tag a Szövetség tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A 
pártoló tagok a Szövetség testületeibe nem választhatnak és nem választhatók, az Szö-
vetség döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt.  

b) A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A pártoló tag képviselője 
részt vehet az Szövetség testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem vá-
lasztható, regisztrációs és termékpálya díjat nem kell fizetnie, de az általa vállalt va-
gyoni hozzájárulás szolgáltatására köteles. Kötelesek továbbá betartani az alapszabály 
rájuk vonatkozó rendelkezéseit, és nem veszélyeztethetik a szövetségi célok megvaló-
sulását. 

 
 
VIII. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE (PTK. 3:68.§. ALAPJÁN) 
 
 

1. A tagsági jogviszony megszűnik 
 

a) a tag kilépésével, 
b) a tagsági jogviszony az IB általi felmondásával, 
c) a tag kizárásával, 
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

 
Ad.1.a.)  

A kilépés bejelentése csak az év végére szólhat és azt legalább három hónappal korábban 
kell az intézőbizottsághoz benyújtani. A kilépő tag köteles a kilépés évében a közgyűlés és 
a BTT által a tárgyévre megállapított fizetési kötelezettségnek eleget tenni. 

 

Ad. 1.b.) A tagsági jogviszony felmondása 
 
A tagsági jogviszonyt a szövetség intézőbizottsága (intézőbizottsági tag esetében a szövet-
ség közgyűlése) harminc napos határidővel felmondhatja, ha a rendes tag két hónapon ke-
resztül írásbeli – 30 napos póthatáridőt tűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire 
kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére elmaradt a regisztrációs, vagy a szolgáltatási 
és/vagy termékpálya díj valamelyikének, vagy mindegyikének a megfizetésével, valamint 

a rendszeres, folyamatos és teljes körű  határidőben történő havi adatszolgáltatási köte-

lezettségével. Ugyanez irányadó a pártoló tagra is, ha az általa vállalt vagyoni hozzájárulást 
nem teljesítette. 
Az írásbeli felszólításban fel kell hívni a tagot arra, hogy amennyiben a fizetési felszólítás 
alaptalan, vagy mulasztását ki kívánja menteni, adja elő az ezekkel kapcsolatos tényeket és 
bizonyítékokat. A felszólításnak továbbá tájékoztatást kell adni az esetleges fizetési ked-
vezményekről is.  A felszólítást írásban, igazolható módon kell közölni az érintettel.  Az 
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intézőbizottság felmondó határozatát írásban, igazolható módon kell közölni az 

érintettel. A határozatnak tartalmaznia kell a felmondás indoklása körében az annak 

alapjául szolgáló okokat, tényeket, illetve azok bizonyítékait. A határozatban a tagot tá-

jékoztatni kell az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről. 

 
A tagsági jogviszony felmondás esetében a felmondási idő leteltével szűnik meg. A fel-
mondással nem szűnik meg a Szövetség igénye az elmaradt díjak tekintetében.  
 

A tagsági jogviszony felmondásával kapcsolatos határozat ellen a határozat kézhezvételétől 
számított tizenöt napon belül a Szövetség Közgyűléséhez fellebbezéssel lehet élni. A fel-
lebbezésben meg kell jelölni, hogy a felmondó határozat megváltoztatását milyen okból 
kívánja [jogszerűtlenség, ideértve az alapszabály sérelmét is, illetve megalapozatlanság], és 
köteles az erre vonatkozó bizonyítékait megjelölni.  
A közgyűlés összehívására jogosult személy a fellebbezés érdemi tárgyalásra alkalmassá-
gáról a fellebbezés kézhezvételét követő 30 napon belül döntést hoz. Alkalmas fellebbezés 
esetén a közgyűlés összehívására jogosult személy köteles a szövetség közgyűlését a fel-
lebbezés megtárgyalására 90 napon belül összehívni. A tag védekezésének és részvételének 
lehetőségét a közgyűlésen is biztosítani kell azzal, hogy a határozat meghozatala során az 
érintett tag a kérdésben nem szavazhat. A tag jogosult jogi képviselő igénybevételére. 
 
A tag tagsági jogviszonya felmondás esetén a következő időpontokban szűnik meg: 
-     az Intéző Bizottság döntése esetén az érintett által a felmondás kézhezvételét követően 

a felmondási idő leteltét követő napon, feltéve, hogy az érintett nem élt jogorvoslati 
lehetőséggel, 

- fellebbezés esetén, és az Intéző Bizottság tagjai vonatkozásában a közgyűlés felmondást 
helybenhagyó (Intéző Bizottság tagok esetében felmondó) határozatának meghozatalá-
val. 

 
Felmondás esetén a volt tag 3 éven belül csak akkor vehető vissza, ha a felmondást ered-
ményező kötelességszegést megszünteti/pótolja, a tagságának időszakára vonatkozó elmu-
lasztott adatszolgáltatási, befizetési kötelezettségeit teljeskörűen pótolja, továbbá 1 évre 
előre fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz A felmondott tagok a Szövet-
séggel szemben semminemű tagsági viszonnyal kapcsolatos igénnyel nem léphetnek fel. 

 
 
Ad.1.c.) A tag kizárása 
 
 
     Az Intéző Bizottság dönt első fokon a tagkizárás ügyében, másodfokon az Szövetség Köz    
gyűlése jár el. Az Intéző Bizottság tagjainak az ügyében első fokon is a Közgyűlés dönt. 

Kizárandó az Szövetség tagjai közül 
- az a tag, aki tevékenységével, magatartásával vagy mulasztásával az Szövetség céljai-
nak megvalósulását veszélyezteti  
–  az a tag, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a köz-
ügyektől eltiltott. 
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E magatartások esetén kizárás helyett figyelmeztetés is alkalmazható, az elkövetett 
magatartás súlyosságához, egyszeri vagy ismételt jellegéhez igazodóan, ezekkel arányosan. 
A taggal szembeni eljárás szabályai ez esetben is megegyeznek a kizárásra alkalmazandó 
szabályokkal. 
 
A kizárási eljárást első fokon – az Intéző Bizottság tagjainak ügye kivételével – az Intéző 
Bizottság folytatja le. Az eljárás   megindítását bármely tag írásban kezdeményezheti, a 
tudomására jutott tények és körülmények részletezésével, illetve a rendelkezésre álló bizo-
nyítékok megjelölésével, csatolásával. Az eljárás megindításáról az elnök dönt. Az eljárás 
alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak          bizonyítékait 
közölni kell, továbbá lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését és bizonyíté-
kait előadja. A tag az eljárás során jogi képviselőt is igénybe vehet. A tagot az Intéző Bi-
zottság kizárást tárgyaló ülésére igazolható módon meg kell hívni, és itt is       lehetőséget 
kell adni számára, hogy védekezését megfelelően előadhassa. 

A taggal az Intéző Bizottság kizáró határozatát írásban igazolható módon közölni kell. A 
határozatnak tartalmaznia kell a kizárás indoklása körében az annak alapjául szolgáló oko-
kat, tényeket, illetve azok bizonyítékait. A határozatnak továbbá tartalmaznia kell az 
igénybe vehető – Szövetségen belüli és kívüli – jogorvoslatról szóló pontos és kifejezett 
tájékoztatást. 

 
A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított 
tizenöt napon belül az Szövetség Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezésben meg 
kell jelölni, hogy a kizáró határozat megváltoztatását milyen okból kívánja [jogszerűtlen-
ség, ideértve az alapszabály sérelmét is, illetve megalapozatlanságát], és köteles az erre vo-
natkozó bizonyítékait megjelölni. Alkalmas fellebbezés esetén az összehívó (a szövetség 
elnöke) köteles a szövetség közgyűlését a fellebbezés megtárgyalására legkésőbb a felleb-
bezés kézhezvételét követő 90 napon belül összehívni, és azon döntést kell hozni. A tag 
védekezésének és részvételének lehetőségét a közgyűlésen is biztosítani kell, azzal, hogy a 
határozat meghozatala során az érintett tag a kérdésben nem szavazhat. 
 
A tag tagsági jogviszonya kizárás esetén a következő időpontokban szűnik meg: 
 

a) az Intéző Bizottság döntése esetén a kézhezvételtől számított 15 napos fellebbezési 
határidő leteltét követő napon,  

b) fellebbezés esetén, illetve az Intéző Bizottság tagjai vonatkozásában a közgyűlés 
kizárást helybenhagyó (Intéző Bizottság tagok esetében kizáró) határozatának meg-
hozatalával 

A közgyűlés által kizárt tag visszavehető, ha a kizárást kiváltó kötelességszegést meg-
szünteti. A kizárt tagok a Szövetséggel szemben semminemű tagsági viszonnyal kapcso-
latos igénnyel nem léphetnek fel. 

 
IX. Jogszabályt, alapszabályt vagy a szövetségi határozatot sértő, vagy a Szövetség 

céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények 
és a taggal szembeni eljárás  
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1. A jogszabályt, az alapszabályt vagy a szövetségi határozatot sértő, vagy a                Szö-
vetségcéljával összeegyeztethetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható            jogkö-
vetkezmények a figyelmeztetés és a Szövetség rendezvényétől, illetve rendezvényeitől 
történő eltiltás és a szövetség juttatásaitól történő megvonás legfeljebb egy év időtar-
tamra,  

2. A jogszabályt, az alapszabályt vagy az Szövetségi határozatot sértő, vagy a Szövetség-
céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény alkalmazására irá-
nyuló eljárást az Intéző Bizottság javaslatára a közgyűlés rendeli el. 

3. A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett Szövetségi tagot az In-
téző Bizottság által e feladatra kijelölt más személy (a továbbiakban: vizsgáló) jegyző-
könyv felvétele mellett meghallgatja. 

4. A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, 
akik az ügyre tartozó bizonyítandó tényekről tudomással bírnak. A vizsgáló okiratokat 
szerez be, tisztázza a tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 30 napon 
belül elkészíti a közgyűléshez címzett határozati javaslatát. 

5. A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az Intéző Bizottság köteles 
összehívni a közgyűlést. A közgyűlés megtárgyalja a vizsgáló által jogkövetkezmény al-
kalmazása tárgyában hozott határozati javaslatot. 

6. A vizsgálat adatainak ismeretében bármely Szövetségi tag indítványozhatja a határozati 
javaslat elfogadását. 

7. Az összehívott közgyűlés a megvitatott, illetve módosított határozati javaslatról az ügy 
megtárgyalását követően nyomban határoz. 

8. A közgyűlés a Szövetségi taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként – fentieknek 
megfelelően – figyelmeztetést, a Szövetség valamely rendezvényétől, illetve rendezvé-
nyeitől és a szövetség által biztosított juttatásoktól legfeljebb egy év időtartamra eltiltást 
alkalmazhatja. 

9. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatban fel kell tüntetni 
a jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendel-
kező közgyűlési határozatot meg kell indokolni. A határozatot a taggal írásban, igazol-
ható módon közölni kell. 

10. A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag a Szövetség székhelye szerint illetékes 
Törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát. 
 

 
 
X. A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSEZÉSE, A RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS AZOK 

NYILVÁNOSSÁGA ÉS HATÁSKÖRE 
 
 

1. A Szövetség legfőbb testülete és döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlésen minden 
tagot egy szavazati jog illet meg. A Közgyűlésen minden tag egy fővel személyesen, vagy 
képviselője, vagy meghatalmazottja útján jogosult képviseltetni magát. Minden szavazati 
joggal rendelkező tag, a Közgyűlésen a fentebb részletezett képviselője révén 1 szavazóla-
pot kap, amit nem adhat át felhasználásra a Közgyűlés alatt más személynek. Egy tag leg-
feljebb kettő másik tag képviseletét láthatja el írásbeli meghatalmazás alapján. 
 



 

Alapszabály 2017.04.  

12

2. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell összehívni.  
 
3. A közgyűlés összehívásának kötelezettsége (rendkívüli közgyűlés) 
 

a.) A közgyűlést össze kell hívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 
 

• a Szövetség termékpálya alapja az esedékes tartozásokat nem fedezi,  
• a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesí-

teni,  
vagy 

• a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.  
b.) Az a. pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra adó ok, 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a szövetség megszünteté-
séről dönteni. 

 
c.) A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a tagok 1/4 része – az ok és a cél megje-

lölésével - a szövetség elnökénél vagy a szövetség ügyviteli feladatainak ellátásával ki-
jelölt személynél kezdeményezik.  

 
4. A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagok, az Intéző Bizottság által meghívottak és az 
alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek 
vehetnek részt.  
 
5. A közgyűlés hatáskörébe tartozik 

a) az alapszabály módosítása, 
b) a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása, 
c) az éves költségvetés elfogadása, 
d) az Ellenőrző Bizottság megválasztása, 
e) az éves beszámoló elfogadása, 
f) a termékpálya díj, pártoló tagsági hozzájárulás és egyéb befizetések mérté-

kének megállapítása, 
g) a végelszámoló kijelölése,  
h) az Intéző Bizottság tagjainak megválasztása,  
i) a Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Baromfi és Tojástermelők 

Szövetségének küldöttgyűlésébe a tojáságazatot képviselő tagok  megválasztása, 
j) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, a ellenőrző bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójá-

val köt,  

k) felülvizsgálja a tag nyilvántartásba történő bevezetés megtagadásával kapcsolatos 

kifogást 

l) dönt másodfokon a tagsági jogviszony felmondásáról, valamint első fokon az IB 

tag tagsági jogviszonya felmondásáról 

m) a tagkizárás ügyében másodfokon eljár, az intézőbizottság tagjainak ügyében első 

fokon is a közgyűlés dönt 

n) javaslattétel a BTT elnökségi tagságába 

 
 
XI. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATHOZATALA 
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1. A Szövetség alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szó-
többséggel hozott határozata szükséges. (lásd: Ptk.3:76.§. (1) bek.). 
 
2. A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről vagy más társa-
dalmi (érdekképviseleti) szervezetbe, vagy társulásba történő belépés, vagy kilépés elhatározá-
sához szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbb-
séggel hozott határozata szükséges. (lásd: Ptk.3:76.§. (2) bek.). 
 
3. Mindazokban az ügyekben, amelyekben a határozathozatalhoz nem szükséges a jelen-
lévő tagok, vagy a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott ha-
tározata abban az esetben a közgyűlés határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel 
nyílt szavazással hozzák meg, de a közgyűlés bármely tagja javasolhat titkos szavazást, melyről 
a közgyűlés nyomban határoz. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott hatá-

rozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

 

4. Szavazat egyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni és új szavazást kell 
elrendelni.   
 
 
XII. A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁNAK, LEBONYOLÍTÁSÁNAK, A 
KÖZGYŰLÉS HELYE MEGHATÁROZÁSÁNAK, A KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 
TARTALMÁNAK, A NAPIRENDNEK, A KÖZGYŰLÉS TISZTSÉGVISELŐINEK, A 
LEVEZETŐ ELNÖKNEK, A SZAVAZATSZÁMLÁLÓK MEGVÁLASZTÁSÁNAK, 
HATÁRO-ZATKÉPESSÉGÉNEK, A SZAVAZÁSNAK, A JEGYZŐKÖNYV 
VEZETÉSNEK, VALAMINT A HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉNEK SZABÁLYAI 
(PTK. 3:71.§. (1) BEK. D) PONTJA ALAPJÁN) 
 
 
1. A közgyűlést a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök/ök írásban hívják 
össze, megjelölvén azt is, hogy a közgyűlésen videokonferencia útján is lehetséges-e a megje-
lenés. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tizenöt nap-
pal az ülés időpontját megelőzően írásban – a megküldött meghívó útján – értesülnek. Ha a 
döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha 
az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúan hozzájárul az ülés megtar-
tásához. A Szövetség elnöke vagy alelnökei a közgyűlés összehívását megelőzően a meghívó-
val együtt a napirend tervezetét megküldik a tagoknak. A közgyűlést elektronikus, vagy e-
mail cím hiányában papíron kinyomtatott meghívóval, igazolható módon kell összehívni. 
(elsődlegesen a tag által megadott legutóbbi e-mail címre elektronikus úton, ennek hiánya ese-
tén postai úton.). A meghívót közzé kell tenni a Szövetség honlapján és a szövetség székhelyén 
a faliújságra is ki kell függeszteni.  
 
2. A meghívónak tartalmaznia kell 
 
 

a) a Szövetség nevét és székhelyét, 
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését, 



 

Alapszabály 2017.04.  

14

c) az ülés napirendjét (A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell 
feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat 
kialakíthassák), 

d) azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok 
tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A közgyűlési meg-

hívónak tartalmaznia kell a határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés helyét 

és időpontját. 

e) A konferencia-közgyűlésre vonatkozó információkat.  
 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 5 napon belül a tagok és az 

szövetség szervei a Szövetség elnökétől a napirend kiegészítését kérhetik, a          kiegészítés 

indokolásával.   

 

A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó elnök 2 napon belül dönt. A na-
pirend kiegészítését vagy elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá 
elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától szá-
mított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. Ha a napirend          kiegé-
szítése iránti kérelemről döntés nem születik, vagy a kiegészített napirendi pontok szabályszerű 
kézbesítése nem állapítható meg, úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a        

szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha 

valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő    kérdés megtárgya-

lásához egyhangúlag hozzájárulnak. 

 

3. A Szövetség az ülését a székhelyén vagy a tagok létszámának megfelelő méretű más 
helyen tartja. A közgyűlés összehívható akként is, hogy azon a tagok kizárólag elektronikus 
hírközlési eszközök segítségével vannak jelen. 
 
4. A Szövetség ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható ha-
tározat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kér-
dés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
 
5. A közgyűlést a Szövetség elnöke, vagy annak akadályoztatása esetén az Intéző Bizott-
ság által kijelölt személy vezeti, amennyiben őt a Közgyűlés egyszerű többséggel megszavazza. 
 
6. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen 
van. – ide nem értve a megismételt közgyűlést. A határozatképességet minden határozathoza-

talnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meg-

hozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

 

7. Határozatképesség esetén a közgyűlés szavaz a napirend elfogadásáról. 
 
8. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, (lásd:Ptk. 3:19. § (2)) 
 
 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy kötelezettséget ír elő, 
illetve a jogi személy terhére másféle előnyben részesít, /Nem minősül előnynek a Szövetség 
cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
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szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott, jelen Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás./  
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,  
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, a ki a jogi személynek nem tagja vagy 
alapítója,  
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, 
vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

9. A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető 
elnök szóban kihirdeti. 
 
10. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a köz-
gyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a közgyűlésen megjelent 
személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt, illetve elfogadott napirendet, az 
egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. 
 
      A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a 
közgyűlés tagjai közül választott kettő (azaz 2) hitelesítő személy – akik vállalják, hogy a köz-
gyűlés egészén végig jelen lesznek - aláírásával hitelesíti. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az 
elhangzott fontosabb érdemi hozzászólásokat, indítványokat, eseményeket, a meghozott hatá-
rozatokat évenként újra induló sorszámozással és a határozathozatal napjával ellátva, továbbá 
a szavazatok megoszlását (igen/nem/tartózkodás). 
 
     A hozott határozatokat írásba kell foglalni a Határozatok Tárába bevezetni. A jegyzőkönyv 
elkészítéséről a közgyűlés elnöke gondoskodik; a Határozatok Tára vezetéséért pedig a szövet-
ség ügyviteli feladatinak ellátásával kijelölt személy felelős. Az aláírt Közgyűlési jegyzőköny-
vek egy eredeti példányát a szövetség székhelyén kell tartani. A közgyűlési határozatokat az 

érintettekkel igazolható módon közölni kell.  

 
11. A Közgyűlésen a résztvevő tag, illetve képviselője nevét és aláírását tartalmazó jelenléti 
ív felvétele kötelező. 
 
12. A közgyűlésen a Szövetség tagja személyesen vagy meghatalmazottja által gyakorol-
hatja a szavazati jogát. A meghatalmazott a meghatalmazást a közgyűlés megkezdése előtt le-
adni köteles a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg. 
 
  
13. A Határozatokat a Közgyűlést követő 45 napon belül – a közzététel napjának feltünte-
tésével – közzé kell tenni az Szövetség honlapján, mellyel a közgyűlési határozatok közzététel 
napján kézbesítettnek minősülnek.  
 
14. A közgyűlés ülése video-konferencia útján is megtartható. A használt elektronikus hír-
közlő eszköz skype, illetve egyéb, a kép és hang egyidejű közvetítését és a tagok korlátozás-
mentes, valós idejű kommunikációját egyszerre biztosító hálózati, illetve internetes elektronikai 
eszköz lehet. Lehetőség van arra, hogy a székhelyre összehívott közgyűlésen a tagok ezen a 
módon jelenjenek meg, és arra is, hogy a közgyűlést teljes egészében elektronikus hírközlő 
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eszközök alkalmazásával tartsák meg. Erre a meghívóban ki kell térni, azzal, hogy e mód 
nem alkalmazható a tagok bármelyikének hátrányára, és az adott eszközzel nem rendelkező tag 
jelenlétét kérésére a közgyűlés ülése alatt a székhelyen biztosítani kell. 
 
A konferencia-közgyűlésre az ülés megtartására vonatkozó általános szabályokat kell alkal-
mazni. A tagok azonosítása a rendszerbe történő bejelentkezés során történik. A tagoknak 
egyedi felhasználó nevet kell biztosítani, melynek jelszavát a tag határozza meg. Az ilyen mó-
don tartott közgyűlésen, a tagokon kívüli meghívottak részvételét is biztosítani kell.  
 
A konferencia-közgyűlés ülésén elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, 
hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a döntéshozó szerv ülésén hozott határozatot 
be kell nyújtani a nyilvántartó bírósághoz, jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető 
elnök aláírásával hitelesít. 
 
Titkos szavazást igénylő kérdések konferencia-közgyűlésen nem tárgyalhatók. 
 
15. Az ülés megnyitását követően ki kell jelölni a közgyűlés tisztségviselőit, akik: a leve-
zető elnök, a jegyzőkönyv-vezető, és a 2 fő jegyzőkönyv hitelesítő. A közgyűlési tisztségvise-
lők, akik vállalják, hogy a közgyűlés egészén végig jelen lesznek: a jegyzőkönyvvezető, jegy-
zőkönyv hitelesítők a 3 fő szavazatszámláló megválasztásáról a szavazati joggal rendelkező 
jelenlévő tagok szótöbbséggel határoznak. 
 
A közgyűlés ülésének rendjéért a levezető elnök felel. Megadhatja a szót, figyelmeztetheti az 
előre megadott időkeret túllépésére a felszólalót, illetve a tárgytól való eltérésre. A levezető 
elnök megvonhatja a felszólalótól a szót, ha az a figyelmeztetés ellenére tovább folytatja az arra 
okot adott magatartását. Rendzavarás esetén figyelmeztetéssel élhet, illetve ez okból felfüg-
gesztheti a közgyűlés ülését. 
 
A napirend megnyitása után a levezető elnök vitára bocsátja a megküldött előterjesztést, meg-
állapítja a felszólalások időkeretét, levezeti és lezárja a vitát, majd levezeti a szavazást. 
 
Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent szavazásra jogosult tagok-
nak az előírtnál alacsonyabb száma miatt nem határozatképes, az újabb időpontra (fél órával 
későbbre) összehívott közgyűlés a meghívóban meghirdetett napirendi pontokban a megjelent 
szavazásra jogosult tagok számára tekintet nélkül határozatképessé válik, ha a közgyűlés meg-
hívójában a távollét e jogkövetkezményére és a meghatalmazott képviselő igénybe vételének 
lehetőségére a tagok figyelmét kifejezetten felhívták. A közgyűlés ez esetben        a   napirend 
kiegészítéséről nem határozhat. 
 
 
XIII. HATÁROZATHOZATAL ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜL 
 

 
1. Az alapszabály – személyi kérdések, továbbá az éves költségvetés, illetve az éves szám-
viteli beszámoló elfogadásának kivételével - a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé 
teszi. Az ilyen határozathozatalt az Intéző Bizottság a határozat tervezetének a tagok részére 
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történő megküldésével kezdeményezi akként, hogy a határozat tervezett szövegét a tagok 
részére az általuk megadott postai vagy elektronikus elérhetőségre a kézhezvétel igazolására 
alkalmas módon megküldi, azzal a felhívással, hogy a 
 
tagok a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos, de a felhívásban megjelölt ha-
táridőn belül adhatják le „igen, nem vagy tartózkodom” szavazatukat az intézőbizottság részére. 
A felhívásban meg kell jelölni a szavazat leadásának módját is.  
 
2. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabály határozatképességre és    sza-
vazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali 
eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, 
amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés 
tartása esetén. 
 
3. Ha bármely tag a szavazat leadására rendelkezésre álló határidőn belül ülés összehívását 
indítványozza, a szövetség elnöke köteles összehívni a közgyűlést, melynek a kérdés kötelező 
napirendi pontja.  
 
4. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három munkanapon belül – ha 
valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének 
napjától számított három munkanapon belül – az intézőbizottság megállapítja a szavazás ered-
ményét, és azt további három munkanapon belül közli a tagokkal. 
 
A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban 
beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének időpontja. 
 
  

XIV. INTÉZŐ BIZOTTSÁG – IB 

1.  

a.) A közgyűlés saját tagjai sorából (15) tizenöt tagú intézőbizottságot választ. Az intézőbi-
zottság – tagjai – megbízása három évre szól, de közgyűléstől közgyűlésig tart (rendes 
választás). Az IB választja meg az elnökét, aki egyben a szövetség elnöke is, valamint az 
alelnökeit, akik egyben a szövetség alelnökei. Az IB tag feladatát csak személyesen lát-
hatja el.  
 

Az Intéző Bizottság évente legalább 2 alkalommal ülésezik. Az Intéző Bizottságot az In-
téző Bizottság Elnöke hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a ta-
gok legalább tizenöt nappal az ülés időpontját megelőzően írásban igazolható módon érte-
sülnek meghívó útján.  Az Intéző Bizottság ülésének meghívóját a Szövetség honlapján is 
közzé kell tenni. Az Intéző Bizottság meghívójának tartalmaznia kell a szövetség nevét, 
székhelyét, az Intéző Bizottság ülésének a helyét és az idejét, a napirendet, figyelmeztetést 
határozatképtelenség esetén megismételt Intéző Bizottsági ülés helyére és időpont-
jára. Az Intéző Bizottság akkor határozatképes, ha azon a tagok 50%-a + 1 (egy) fő jelen 
van. Ez az arány vonatkozik a határozatképtelenség miatt megismételt ülés határozatképes-
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ségére is. Az Intéző Bizottság határozatainak meghozatalához elegendő az 
egyszerű szótöbbség. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A 
Intéző Bizottság határozatait az érintettekkel igazolható módon közölni kell. 

 
 
b) A megbízatási idő lejárta előtt az egyes személyek intézőbizottsági tagsága megszűnik 

akkor is, ha 

a) az érintett gazdálkodó szervezetnél betöltött tisztsége, illetve alkalmazása 
megszűnik; 

b) a gazdálkodó – szervezet vagy személy – ágazati tevékenységével felhagy; 
c) a gazdálkodó – szervezet vagy személy – ágazati tevékenysége jogosultsága 

hatóságilag megvonásra kerül; 
d) a szövetségből kilép vagy kizárják; 
e) az IB tag személyt a gazdálkodó szervezet visszahívja; 
f) az IB tag személy lemond; 
g) az IB tagot a közgyűlés visszahívja, 
h) az Intéző Bizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével  

i) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

j) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával; 

k) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkez-

tével; 

 
c)  Az IB tag visszahívására akkor kerülhet sor, amennyiben az IB-tag személy nem tartja 

be az Intéző Bizottság és/vagy a Közgyűlés határozatait, illetve azzal ellentétesen cselek-
szik vagy kommunikál.  

 
2. Az intézőbizottság a szövetség általános hatáskörű, operatív szerve, mely a közgyűlések 
közötti időszakban - beszámolási kötelezettség mellett, a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 
utalt kérdések kivételével - irányítja a szövetség tevékenységét, és megállapítja az ügyviteli 
feladatok ellátásához szükséges részletes szabályokat  
 

 
3. Döntés-előkészítő és végrehajtó tevékenysége mellett, saját hatáskörben 

− a szövetség rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról dönt, de erről köteles a 
közgyűlésnek elszámolást készíteni; 

− dönt első fokon a tag kizárásáról.  
− dönt a tag felvételi kérelméről, 
− dönt első fokon a tag felmondásáról, 
− megállapítja az ügyviteli feladatok ellátásához szükséges részletes szabályokat (tagnyil-

vántartás;  
− választási szabályzatot készít és fogad el; 
−  a termékpálya alap működtetése rendszerét kidolgozza (termékpálya-alap szabályzat 

elkészítése, elfogadása), 
 

4. Az IB tagja csak olyan vállalkozás képviselője lehet,  
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 amely vállalkozás már legalább egy éve tagja a szövetségnek, 
 mely vállalkozás, illetve a hozzá kapcsolódó társvállalkozások eleget tesznek adatszol-

gáltatási és díjfizetési kötelezettségeiknek 
 

Intéző Bizottság tagja lehet: (lásd: Ptk.3:22.§ (1)): 

a) az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szüksé-

ges körben nem korlátozták.  

Intéző Bizottság tagja nem lehet: (lásd: Ptk.3:22.§  (4) (5) (6)):  

a) Nem lehet Intéző Bizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos kö-

vetkezmények alól nem mentesült. 

b) Nem lehet Intéző Bizottság tagja az, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel 

eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi 

személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

c) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet Intéző Bizottság 

tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
5. Az IB határozathozatala ülés tartása nélkül 

 

 

Az IB döntését a személyi kérdések, továbbá az éves költségvetés, illetve az éves számviteli 
beszámoló elfogadásának kivételével távszavazás útján is meghozhatja. Távszavazásra kész, 
döntésre teljes egészében alkalmas határozattervezet bocsátható.  
 
A távszavazást a szövetség elnöke rendeli el és kezdeményezi, akként, hogy a határozattervezet 
szövegét az IB tagok részére, az általuk megadott postai vagy elektronikus elérhetőségre a kéz-
hezvétel igazolására alkalmas módon megküldi, azzal a felhívással, hogy a tagok a tervezet 
kézhezvételétől számított legalább nyolc napos, a felhívásban megjelölt határidőn belül adhat-
ják le „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” szavazatukat. A felhívásban meg kell jelölni a szava-
zat leadásának módját is. 
 
Ha bármely IB-tag a szavazat leadására rendelkezésére álló határidőn belül ülés összehívását 
indítványozza, az elnök köteles összehívni IB-ülést, melynek a kérdés kötelező napirendi 
pontja.  
 
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három munkanapon belül – ha valam-
ennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének nap-
jától számított három munkanapon belül – az elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és 
azt további három munkanapon belül közli az IB-tagokkal.  
 
A szavazás akkor érvényes, ha a szabályszerűen lebonyolított szavazás során legalább annyi 
szavazatot megküldenek az elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a 
határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén. A határozathozatal napja a szavazási 
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határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat 
beérkezésének napja. 

 
XV. A SZÖVETSÉG ÜGYVITELE 

 
1. A szövetség ügyviteli feladatait a BTT Titkársága látja el, illetve a pénzügyi-számviteli te-
vékenységhez a megbízott szervezetnek adatokat szolgáltat. Felelős a Határozatok Tára veze-
téséért. 
 
 

3. A szövetség ügyviteli feladatainak ellátásáért felelős személyt a BTT titkárságán dol-
gozó, más feladatokat is ellátó munkavállalók közül, a BTT titkárságvezető igazgatója a 
szövetség elnökének egyetértésével jelöli ki. 

4. Az ügyviteli feladatok, melyeket a BTT titkársága lát el:  

- a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés 
munkáját elősegítő szervező tevékenység, 
- a Szövetség gazdálkodó tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, 
- személyzeti munka irányítása, 
- minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés és az IB kizárólagos hatáskö-
rébe. 

 
XVI. A SZÖVETSÉG TAGJAINAK JEGYZÉKE 
 

1. A Szövetség a tagjainak nevét és lakóhelyét tagjegyzékben tartja nyilván.  
2. A Szövetség tagjegyzékéből haladéktalanul törölni kell annak a személynek a nevét és 

lakóhelyét, akinek a tagsági jogviszonya megszűnt. 
3. A Szövetség tagjegyzékébe haladéktalanul be kell jegyezni annak a személynek a nevét 

és lakóhelyét, akit a Szövetségbe tagként felvettek. 
4. A hatályos tagjegyzéket a hatályos alapszabály mellékleteként kell csatolni.  
5. A tagjegyzék nem nyilvános, a BTT titkársága gondoskodik a tagjegyzékbe foglalt sze-

mélyes adatok megfelelő megóvásáról. 
 
 

 
XVII. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG  

 
 

Összetétele: 
A Szövetség felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely 3 főből áll. Az EB tagjait a köz-
gyűlés választja 3 éves időtartamra, a bizottsági tagsági jogviszony a tisztség elfogadásával jön 
létre. Az Ellenőrző Bizottság tagjai körében megválasztja az elnökét. A bizottsági tag a bizott-
ság munkájában személyesen köteles részt venni. Az Ellenőrző Bizottság tagjai az Intéző Bi-
zottságtól függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. Az Ellenőrző Bizottság tagja az 
a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges 
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körben nem korlátozták. Nem lehet Ellenőrző Bizottság tagja, akivel szemben a vezető 
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a 
Szövetség vezető tisztségviselője. Az Ellenőrző Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívha-
tóak, ha tisztségük ellátására méltatlanná válnak.  
Az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem részesülnek. 
 
Működése 
 
Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, működé-
sére az Intéző Bizottság működésének szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az Ellenőrző 
Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Az Ellenőrző Bizottság ülését az Ellenőrző Bizottság 
elnöke hívja össze. Az ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen 
van. Határozatait egyszerű többséggel hozza. 
 
Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait 
ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, 
meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi 
határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést 
támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely 
tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. 
A jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják. 
 
Hatásköre 
 
Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a jogszabályok, az alapszabály és a szövetségi határozatok 
végrehajtását, betartását. 

 
Az Ellenőrző Bizottság tagjait ellenőrzési tevékenységük végzés során egyenlő jogok és azonos 
kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosultak a Szövetség működését és gazdálkodását 
ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni a Szövetség Közgyűlésétől, il-
letve munkavállalóitól, a Szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja 
és szakértővel megvizsgáltathatja.  
A bizottság tagjai a szövetség elnökségétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 
A bizottsági tagok az Intéző Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. 
 
Nem lehet az ellenőrzőbizottság tagja, akinek a hozzátartozója a Szövetség vezető              tiszt-
ségviselője.  

 
Az Ellenőrző Bizottság tagjai:   
 
Elnök:  Pákozd Attila 
Tag: Iványi Norbert  
Tag: Darázs István 

 
 

XVIII. A SZÖVETSÉG KAPCSOLATA MÁS ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEKKEL 
1.) A szövetség célkitűzéseivel összhangban, feladatai eredményes teljesítése érdekében - ön-
állósága (jogi személyisége) fenntartása mellett együttműködik más szakmai szervezetekkel, 
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illetve azokban tagsági viszonyt is létesíthet. 
2.) A szövetség, mint érdekképviseleti szervezet - ellátja tagságának érdekképviseletét az ága-
zati feladatokat ellátó szervezeteknél. 
 
 
XIX. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 
 
A szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha:  

a) a tagok kimondják megszűnését; vagy 
b) az arra jogosult szerv megszünteti. 
c) a szövetség megvalósította célját vagy a szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné 

vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 
d) a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a törvényben előírt mini-

mális taglétszámot, 
 

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló meg-
felelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. (lásd: Ptk. 
3:48. § (1) bek., 3:84. §.) 
 
A szövetség jogutódlással szűnik meg, ha más Szövetséggel egyesül, illetve egy vagy több Szö-
vetségre szétválik.  (lásd: Ptk. 3:39. §, 3:83. §). 
 
A szövetség megszűnése esetén a hitelezők kielégítését követően megmaradó vagyont a BTT-
nek kell átadni 
 
 
XX. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
 

 
1. Az Elnökre, az alelnökökre, az Intéző Bizottság tagjaira az Ellenőrző Bizottságra a Ptk. 
3:22. §-ában   rögzített összeférhetetlenségi, illetve kizáró szabályok irányadóak. Ezen túlme-
nően ellenőrző Bizottság tagjaira a Ptk 3:26-ban rögzített kizáró okok vonatkoznak. 

a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékeny-
sége ellátásához szükséges körben nem korlátozták,  

b) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre 
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell,  

c) A vezető tisztségviselő feladatait személyesen köteles ellátni, a BTT-be választott küldött 
személyesen köteles a BTT küldöttgyűlésén megjelenni. 

d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabad-
ságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények 
alól nem mentesült. 

e) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltil-
tottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet,  
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f) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől 
g) Nem lehet az ellenőrzőbizottság tagja, akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tiszt-
ségviselője. 3:26. § (2) 
h.) Tisztségviselésre a tag (vállalkozás) által meghatározott, megnevezett személy jelölhető, aki 
lehet a vállalkozás (tag) képviselője, alkalmazottja, tulajdonosa, az adott vállalkozáshoz mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkező személy.  
 
2. Közgyűlésen a tag képviseletét ellátó személy: a cégjegyzékben szereplő képviselő 
vagy az általa (együttes képviselet esetén általuk) teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy 
közokiratban meghatalmazott személy lehet; egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó 
vagy az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott sze-
mély lehet.  
 
A Közgyűlésen a képviseletre jogosult személyazonosságát igazolni köteles.  
 
3. Ezt az alapszabályt az alulírott alapító tagok elolvasták, és mint az akaratukkal minden-
ben megegyező alapítói nyilatkozatukat az alulírott helyen és napon aláírták. 
4. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.), a 2011. 
évi CLXXV. törvény (Ectv.)  rendelkezései az irányadóak. 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
Szövetség Elnöke 

 
 
Alulírott tanúk igazoljuk, hogy az általunk ismert ................................, mint a MAGYAR 
TOJÓHIBRID- TENYÉSZTŐK ÉS TOJÁSTERMELŐK SZÖVETSÉGE elnöke a jelen 
alapszabályt előttünk írta alá. 
 
 
Tanú1 neve:  
Lakcíme : 
 
Aláírása: 
 

Tanú1 neve:  
Lakcíme : 
 
Aláírása 
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Záradék 
 

Alulírott ügyvéd kijelentem, hogy a jelen a MAGYAR TOJÓHIBRID-TENYÉSZTŐK ÉS 
TOJÁSTERMELŐK SZÖVETSÉGE Alapszabálya az alábbiak szerint módosításra került. Az alapsza-
bály ferdén és bold betűvel kiemelt részei újonnan kerültek beiktatásra az Alapszabályba. Az alelnök 
került az elnökhelyettes cím helyett az Alapszabályba. 

Az eredeti szövegezéshez képest az alábbi módosítások történtek:  

 
I. Fejezet: 

 
Az 1-8-d. pont törlésre került.  
 

IV. fejezet: 
 
5.2. kiegészül: Az ügyvitel és gazdálkodás keretében esetileg aláírási joga van annak is, akit arra az 
elnök eseti meghatalmazással feljogosít. 
 
6. pont esetében az elnök feladatai a 6.1 alá kerültek. 6.1. alatt: „a Közgyűlés összehívása, határozatainak 
ellenjegyzése” meghatározásból törlésre kerül a határozatainak ellenjegyzése rész 
A 6.2. pont alá került az „alelnökök feladatai:  

− Az Elnököt távollétében az alelnökök helyettesítik.  
− Helyettesítés esetén az alelnökök az elnök meghatalmazása birtokában együttesen 

képviselik a Szövetséget. 
 
 

VI. fejezet: 
 
1.)  
 
Ad.a.1. kiegészül: A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 
 
Ad.b. kiegészül az alábbiakkal: 
 
„A tagfelvételt elutasító határozat ellen annak igazolható kézhezvételét követően a kérelmező 
15 napon belül jogosult fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfel-
vétel kérdésében másodfokon járhat el.” 
 

VII. fejezet: 
 

1.) rendes tag jogai kiegészül az f-m pontokkal: 
n) A közgyűlés határozatainak meghozatalában szavazati joggal rendelkezik. 
g) A Szövetség tevékenységével, illetve működésével kapcsolatban észrevételeket, javas-

latokat tehet. 
h) A vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet a Szövetség tevékenységéről, indít-

ványt tehet a közgyűlés napirendi pontjaira. 
i) Betekinthet előzetes időpontegyeztetést követően a Szövetség nyilvántartásaiba, jogo-

sult igénybe venni a Szövetségnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait. 
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j) Részt vehet a Szövetség rendezvényein, összeférhetetlenségi és 
elfogadó nyilatkozata alapján a Szövetség bármely vezető tisztségére megválasztható és 
újraválasztható. 

k) A Szövetség valamennyi rendes jogú tagja a vezető tisztségviselők megválasztásakor és 
a Szövetség legfőbb szervének egyéb határozatai meghozatalakor személyenként egy 
szavazattal rendelkeznek.  

l) A Szövetség rendes jogú tagjait egyenlő jogok illetik. 
m) A rendes jogú tag tagsági jogait személyesen vagy meghatalmazottja útján gyakorol-

hatja. 
 

2.) A rendes tag kötelezettségei az alábbiak szerint módosulnak, kiegészülnek:  
 

a) A szervezeti életben részt venni, szövetségen belül tisztségbe, valamint a BTT küldött-
gyűlésébe a tojástermelőket képviselő küldöttnek történt megválasztása esetén azt a 
legjobb képességei szerint ellátni 

b) Szövetség tagja köteles megfizetni banki átutalással késedelem nélkül a regisztrációs 
díjat szolgáltatási díjat. Ezen díjak fizetése ellenében jogosult a Szövetség és a BTT 
egyes szolgáltatásainak igénybevételére. A Szövetség tagjai kötelesek é megfizetni a 
termékpálya díjat banki átutalással. 

c) A szövetség részére szükséges rendszeres, folyamatos és teljeskörű információt (külö-
nös tekintettel a fent megjelölt havi jelentésekre) megadni. 

d) változatlan 
e) A Szövetség tagja köteles megtartani, illetve teljesíteni a közgyűlés határozataiban fog-

laltakat. 
f) A Szövetség tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek telje-

sítésére. A Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását, 
és a Szövetség tevékenységét. 

g) A Szövetség tagja köteles megtartani az Alapszabály és egyéb szövetségi és a BTT 
szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg a Szövetség és a BTT szerveinek határozatait 

  
 

VIII. fejezete 
 
1. Pont: A tagsági jogviszony megszűnése alól az e-g pont törlésre kerül.  
 
2. Ad.1.b.)  
1. Bekezdés az alábbiak szerint módosul: „A tagsági jogviszonyt a közgyűlés harminc na-
pos határidővel felmondhatja, ha a rendes tag hat hónapon keresztül írásbeli – 30 napos pótha-
táridőt tűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – felszólítása 
ellenére elmaradt a regisztrációs, vagy  szolgáltatási és/vagy termékpálya díj valamelyikének, 
vagy mindegyikének a megfizetésével, valamint a rendszeres, folyamatos és teljes körű  határ-
időben történő  havi adatszolgáltatási kötelezettségével.” 
 
2. bekezdés kiegészül az alábbi rendelkezéssel: „A felszólítást igazolható módon kell kö-
zölni az érintett taggal” 
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3. bekezdés kiegészül az alábbi rendelkezéssel: „A felmondó határozatot 
igazolható módon kell közölni az érintett taggal. A tagsági jogviszonyt felmondó határozat el-
len fellebbezésnek helye nincs.” 
 
4. bekezdésként : „Felmondás esetén a volt tag 3éven belül csak akkor vehető vissza, ha a felmondást 
eredményező kötelességszegést megszünteti/pótolja, a tagságának időszakára vonatkozó elmulasztott 
adatszolgáltatási, befizetési kötelezettségeit teljes körűen pótolja, továbbá 1 évre előre fizetési kötele-
zettségének maradéktalanul eleget tesz . A felmondott tagok a Szövetséggel szemben semminemű tag-
sági viszonnyal kapcsolatos igénnyel nem léphetnek fel.” 
 
Ad.1.c.) A tag kizárása 
 

4. Bekezdés utolsó mondatába beszerkesztésre került: „igazolható módon”  
5. Bekezdés első mondatába beszerkesztésre került: „igazolható módon”  
6. Bekezdés harmadik mondata: „. Fellebbezés esetén az összehívó köteles a szövetség 

közgyűlését a fellebbezés megtárgyalására legkésőbb a fellebbezés kézhezvételét kö-
vető 30 napon belül összehívni..”  

7. Utolsó bekezdésből törlésre kerül: „A közgyűlés által kizárt tag két éven belül vissza-
vehető, ha a kizárást kiváltó kötelességszegést megszünteti, a kizárás és a visszavétel 
közti időszak adatszolgáltatási, befizetési kötelezettségeit pótolja,” 

 
 

X. Fejezet 
 
5. pontja kiegészül  a k. ponttal:” az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség 
saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt.” 
 

XI. fejezet 
 

3. pontja kiegészül: „Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál 
a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.” 

 
XII. fejezet: 

 
2.d.) pont kiegészül: „A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a határozatképtelenség esetén megis-
mételt közgyűlés helyét és időpontját.” 
 
2.e pont utolsó mondata kiegészül: „hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben 
csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő 
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.”  
 
6. pont kiegészül: „A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy 
tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.” 
 
8. pont g. ) törlésre került: „aki regisztrációs díj, szolgáltatatási díj fizetésével több mint 6 
hónapos elmaradásban van. „ 
 
10. pont kiegészül: „A közgyűlési határozatokat az érintettekkel igazolható módon közölni 
kell.”  
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15. pont 2. mondata kiegészül: „A közgyűlési tisztségviselők akik vállalják, hogy a közgyűlés 
egészén végig jelen lesznek:” 
 

XIV. fejezet: 
 

1.a.  pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:  
 

Az Intéző Bizottság évente 2 alkalommal ülésezik. Az Intéző Bizottságot az Intéző Bizott-
ság Elnöke hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább 
tizenöt nappal az ülés időpontját megelőzően írásban igazolható módon értesülnek meg-
hívó útján.  Az Intéző Bizottság ülésének meghívóját a Szövetség honlapján is közzé kell 
tenni. Az Intéző Bizottság meghívójának tartalmaznia kell a szövetség nevét, székhelyét, 
az Intéző Bizottság ülésének a helyét és az idejét, a napirendet, figyelmeztetést határozat-
képtelenség esetén megismételt Intéző Bizottsági ülés helyére és időpontjára. Az Intéző 
Bizottság akkor határozatképes, ha azon a tagok 50%-a + 1 (egy) fő jelen van. Ez az arány 
vonatkozik a határozatképtelenség miatt megismételt ülés határozatképességére is. Az In-
téző Bizottság határozatainak meghozatalához elegendő az egyszerű szótöbbség. Szavazat-
egyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Intéző Bizottság      határozatait 
az érintettekkel igazolható módon közölni kell. 

 

Az 1. b pont kiegészül:  
 

h) az Intéző Bizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével  
i) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
j) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával; 
k) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok                   be-

következtével; 
 

Törlésre kerül a d-tól egészen a 2. pontig  
 

4. pont kiegészül az alábbiakkal:  
5.  

Intéző Bizottság tagja lehet: /Ptk.3:22.§ (1)/ 

az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben nem korlátozták.  

Intéző Bizottság tagja nem lehet: / Ptk.3:22.§  (4) (5) (6)/  

a)Nem lehet Intéző Bizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen sza-
badságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos követ-
kezmények alól nem mentesült. 

b) Nem lehet Intéző Bizottság tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az íté-
letben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

c) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet Intéző Bizottság 
tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
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3. Pontból  törlésre kerül: az olyan szerződés megkötésének jóváhagyja, amelyet a 
Szövetség saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt, 
− a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a szövetségi szervek 

tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről dönt, 
 

 
XVII. fejezet: 

Törlésre került 1-3 pont.  
 
Az összetétele pont:  kiegészítésre került az alábbiakkal: „Az Ellenőrző Bizottság tagjai az Intéző Bi-
zottságtól függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. Az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagy-
korú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem kor-
látozták. Nem lehet Ellenőrző Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó ki-
záró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a Szövetség vezető tisztségviselője.” 
 
Működése pont kiegészül az alábbiakkal: „Az Ellenőrző Bizottság ülését az Ellenőrző Bizottság elnöke 
hívja össze. Az ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van. Határoza-
tait egyszerű többséggel hozza.” 

 
Egyebekben az Alapszabály rendelkezései nem változtak.  
 
Kelt, 2017. 07. 01. Napján  
 
ellenjegyzem 

 

 

 


