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A MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZŐK ÉS
TERMELŐK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK
ALAPSZABÁLYA
1. A szervezet neve:
Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség)
Rövidített név: MOSZ
2. A Szövetség jogállása
A Szövetség jogi személy, amelyet az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény alapján országos érdekképviseleti szervezetként működtetnek.
A Szövetség a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának általános jogutódja.
Székhelye: 1125 Budapest,
Istenhegyi út 59-61.
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3. Tagsági viszony
a.) A rendes tag
A Szövetség tagjai a mezőgazdaságban működő vagy a mezőgazdasághoz tevékenységükkel
kapcsolódó gazdálkodó szervezetek (szövetkezetek, gazdasági társaságok), egyesületek,
területi, illetve országos szakmai-ágazati érdekképviseleti szervezetek (szövetségek),
továbbá természetes személyek, akik (amelyek) a Szövetség céljaival és törekvéseivel
egyetértenek, azt támogatják, az Alapszabály rendelkezéseit magukra nézve kötelezően
elfogadják és a belépési nyilatkozatot aláírják.
b.) A pártoló tag
A Szövetség pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki
adományaival segíti a Szövetség munkáját, de abban rendes tagként nem kíván részt venni.
A pártoló tag tagsági viszonyának keletkezésére és megszűnésére a rendes tagra vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A pártoló tag tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehet a Kongresszuson és a
Közgyűlésen. A pártoló tag választási és választhatósági joggal nem rendelkezik.
c.) A tagsági viszony létesítése
A Szövetség megalakulását követően a tagsági viszony létesítése az Ügyvezető Elnökséghez
bejelentett írásos belépési nyilatkozattal történik. A belépési nyilatkozat elfogadásáról 60
napon belül kell dönteni. Elutasító határozat esetén az Elnökségtől lehet kérni a határozat
felülvizsgálatát.
A Szövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni.

d.)

A tagsági viszony megszűnése

A tagsági viszony megszűnhet:
- kilépéssel,
- a tag jogutód nélküli megszűnésével,
- a tag halálával,
- kizárással,
- a Szövetség jogutód nélküli megszűnésével.
A kilépési szándékot a naptári év végét megelőzően legalább hat hónappal korábban, írásban
kell bejelenteni az Ügyvezető Elnökségnek.
A tagsági viszony megszűnésének időpontja:
 kilépés esetén december 31-e;
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a tag jogutód nélküli megszűnése esetén a cégjegyzékből, illetve bírósági nyilvántartásból
való törlés napja;
 kizárás esetén az erről szóló Ügyvezető Elnökségi határozat meghozatalának napja.
Kizárásról a Szövetség Ügyvezető Elnöksége akkor határoz, ha a tag a Szövetség tagjai
többségének érdekeivel szemben álló tevékenységet folytat és e tevékenységgel írásbeli
felszólítás ellenére sem hagy fel, vagy írásbeli felszólítás ellenére, a felszólításban foglalt
határidő alatt sem teljesíti az Alapszabályban vállalt kötelezettségeit.
A kizárásról szóló határozat felülvizsgálatát a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül
az Elnökségtől lehet kérni. Az Elnökség a soron következő ülésen dönt a kizárásról szóló
határozat elleni fellebbezés kérdésében.
4. Célok és feladatok
A Szövetség célja:
a. A Szövetség alapvető célja tagjai gazdasági és munkaadói érdekeinek képviselete és
védelme.
b. a szövetkezeti eszme ápolása és terjesztése, a szövetkezeti tulajdon fejlesztése, a
szövetkezeti tagok céljait szolgáló szövetkezés támogatása;
c. a mezőgazdasági termelők összefogásának szorgalmazása, EU-konform termelői
szervezetek létrehozásának kezdeményezése;
d. munkaadói érdekképviseleti feladatok ellátása, ezen belül a tagszervezeteknek, mint
munkáltatóknak a munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek védelme, együttműködés a
hazai és külföldi munkaadói szervezetekkel;
e. Hazánk Európai Uniós tagságával együttjáró érdekképviseleti feladatok ellátása.
f. A Nemzeti Földalapról szóló törvényben biztosított jogosítványok gyakorlása.
g. Részvétel a termékpálya bizottságok tevékenységében.
h. A megszűnt, illetve gazdasági társasággá alakult szövetkezetek tulajdonában volt és a

Szövetségnek átadott fel nem osztható vagyonnal, illetve közösségi alappal kapcsolatos
vagyonkezelői feladatok ellátása.
E célok megvalósítása érdekében a Szövetség feladata, hogy


mint az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói oldalának tagja részt vegyen az
OÉT és annak bizottságai munkájában, valamint az ágazati és egyéb gazdasági
érdekegyeztető fórumok ülésein. E fórumokon közvetítse
és lássa el tagjai
(tagszervezetei és azok tagjai) érdekképviseletét;



működjön közre a gazdasági és állampolgári jogegyenlőség biztosításában és
védelmében, az arányos közteherviselés feltételeinek megteremtésében;



képviselje és védje, hogy megfelelően jövedelmező mezőgazdasági termelést,
feldolgozást megalapozó ár-, hitel-, támogatási és piaci feltételek álljanak rendelkezésre;
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segítse a kölcsönös gazdasági előnyökön alapuló integrációk létrejöttét, ezek szervezeti
kereteinek kialakítását;



kiemelten foglalkozzon a kedvezőtlen adottságú, az alacsony hatékonyságú, a hátrányos
helyzetű mezőgazdasági termelők tevékenységének segítésével;



védje az érdekképviseleti körbe tartozókat az érdeksérelmek, az előnytelen kormányzati
intézkedések, gazdasági kapcsolatok hátrányos következményeitől;



fejlessze a mezőgazdasági termelők önállóságát, valamint a kölcsönös támogatás elveit
és intézményeit;

 működjön közre a vidéki települések fejlesztéséhez fűződő érdekek érvényesítésében;


közgazdasági-, jogi-, munkajogi, foglalkoztatáspolitikai, kereskedelmi-, ellenőrzési-, ár-,
adó-, pénzügyi-, számviteli- és egyéb tanácsadással, szolgáltatásokkal és információkkal
segítse tagjai gazdasági döntései előkészítését és meghozatalát;



szervezze a külföldi (gazdasági, szövetkezeti, vállalati, piaci) tapasztalatok hasznosítását;



szervezze és fejlessze számítógépes információs rendszerét és annak adatbázisát, hogy az
érdekképviseleti körbe tartozók megkapják a termeléshez, gazdálkodáshoz és
értékesítéshez szükséges információkat;



gazdasági tevékenysége keretében más szervek részére (számviteli, pénzügyi, adózási,
ügyviteli, sokszorosítási, stb.) szolgáltatásokat végezzen;



szakmai tanfolyamokat, külföldi szakmai utakat szervezzen, kiadványokat jelentessen
meg.

A tagok naprakész információva történő ellátása a MOSZ Hírlevélen, illetve interneten keresztül.
A tagok pályázaton történő részvételének segítése.

A Szövetség az érdekképviseleti tevékenység anyagi feltételeinek javítása érdekében
gazdasági tevékenységet is folytat, gazdálkodó, szolgáltató szervezete(ke)t alapíthat,
azokban részt vehet és vagyonkezelői feladatokat is elláthat.
A szövetség a tagszervezetektől a h) pont szerint kapott közösségi alapból szolidaritási
alapot hoz létre. A szövetség a szolidaritási alapba helyezett összeget - a lekötött tartalékon
belül elkülönítetten mutatja ki és az alábbi célokra használhatja fel:
 szövetkezetek alapításának és működésének támogatása;
 a szövetkezetek integrációs, területi, regionális vagy szakmai szempontok szerint
történő együttműködésének előmozdítása;
 a szövetkezetek bel- és külföldre irányuló gazdasági tevékenységének elősegítése;
 tanácsadás és oktatás a szövetkezetek, illetve azok tagjai részére, elsősorban
gazdasági, pénzügyi és jogi kérdésekben;
 tagjai tevékenységéhez kapcsolódó oktatási létesítmények alapítása, támogatása,
ismeretterjesztő tevékenység folytatása, folyóiratok és egyéb kiadványok útján;
 a szövetkezetek szociális jellegű tevékenységének anyagi eszközökkel való
támogatása;
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 kapcsolattartás, együttműködés hasonló célú bel- és külföldi szervezetekkel, illetve
ezek támogatása;
 a szövetkezeti tevékenység egyes területeinek kutatása.
A szolidaritási alap kezelésének és az abból történő felhasználásnak az elveit az Elnökség
határozza meg. Az alapból történő felhasználásról az ügyvezető elnökség dönt.
A Szövetség együttműködik a mezőgazdasági vállalkozások és azok tagjai, dolgozói
érdekvédelmét ellátó más szervezetekkel.
Tagként részt vesz a tevékenységének megfelelő nemzetközi szervezetekben.
5. Az érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenység eszközei és módszerei
A Szövetség az érdekképviseleti körbe tartozó tagokkal együttműködve:


a jogalkotásról szóló, a szövetkezeti és más törvény által nyújtott jogosítványok alapján
javaslatokat tesz törvény és más jogszabályok megalkotására, módosítására;



egyeztető tárgyalásokat kezdeményez a Kormánnyal és a kormányzati szervekkel, a
terméktanácsokkal és egyéb szakmai szervezetekkel, a pénzintézetekkel, az ellátó, a
felvásárló és a feldolgozó szervezetekkel minden olyan kérdésben, amely a képviseltek
jogait és kötelezettségeit érinti;

●

Alkotmánybírósághoz fordul a tagjait érintő – alkotmányellenesnek tartott –
jogszabályok megsemmisítése érdekében;



támogatja azokat a társadalmi szervezeteket, amelyek programja a képviseleti körbe
tartozók érdekeinek megfelel;



termelői tiltakozási akciókat szervez;



az erre vonatkozó jogszabályi lehetőséggel élve versenyhivatali eljárást kezdeményez az
egyoldalú, előnytelen piaci és szerződéses viszonyok kialakulása esetén;



gyakorolja mindazokat a jogokat és él mindazon eszközökkel, amelyeket a jogszabályok
lehetővé tesznek bármely más, jogszerűen működő érdekképviseleti szervezetnek;



saját kiadványain túl igénybe veszi a nyilvánosság eszközeit az érdekvédelmi,
érdekképviseleti tevékenységhez;



képviseli tagjait az országos és az ágazati érdekegyeztetői fórumokon.

6. A tagok
a. joga:



Kongresszust és Közgyűlést tartani, azon programokat megvitatni és elfogadni, valamint
tisztségviselőket választani, felmenteni;
a Szövetség feladatainak meghatározása;

 Megválasztásuk esetén az Elnökség és más testületek, munkájában való részvétel és
közreműködés;
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igényelni a Szövetség általános, vagy egyedi jellegű érdekképviseleti, érdekvédelmi,
tanácsadói, szervező vagy szolgáltató tevékenységét;



kezdeményezni a Szövetség
érdeksérelem esetén;



kezdeményezni és igényelni, hogy az érdekképviseleti körbe tartozókat érintő egyedi,
vagy általános problémákat, kérdésköröket a Szövetség testületi szervei tárgyalják meg,
tegyenek intézkedéseket a problémák megoldása érdekében az érdekeltek egyidejű
tájékoztatása mellett.

rendelkezésére

álló

jogosítványok

alkalmazását

b. kötelezettsége:


a Kongresszuson és Közgyűlésen való részvétel;



az Alapszabály rendelkezéseinek betartása;



a testületek határozatai, ajánlásai érvényesítésének előmozdítása;



a Szövetség tevékenységének segítése, információkkal való ellátása az érdekképviseleti
munka hatékonyságának növelése érdekében;



a tagdíj megfizetése.

7.

A Szövetség szervezete



a Kongresszus,



a Közgyűlés,



az Elnökség,



az Ügyvezető Elnökség,



az Ellenőrző Bizottság,



az Országos Választmányok,



a szakmai ügyintéző szervezet.

7.1.

A Kongresszus

A Kongresszus érdekvédelmi-érdekképviseleti tanácskozó és program meghatározó testület.
A Kongresszus saját ügyrendje szerint működik.
Szükség szerint, de legalább öt évenként tanácskozik. Üléseit a Szövetség legfelsőbb
testületi szerve hívja össze. A meghívót a Kongresszus tervezett napját megelőzően
legalább 8 nappal korábban ki kell küldeni. Össze kell hívni a Kongresszust, ha az
összehívást a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban
kezdeményezi. Az Elnökség az összehívásra vonatkozó indítványnak 90 napon belül köteles
eleget tenni.
A Kongresszus résztvevői a tagszervezetek egy-egy
személy tagok.

képviselője, illetve a természetes
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A Kongresszus hatásköre:


a Szövetség megalakulásának, vagy megszüntetésének elhatározása az összes
háromnegyedes szótöbbségével, nyílt szavazással;

tag



az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel;



az alapszabály módosítása nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel;



a képviselteket szolgáló gazdaságpolitikai, szövetkezetpolitikai, érdekképviseleti
programok meghatározása nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel;



titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel öt évre megválasztja a Szövetség elnökét,
alelnökeit, főtitkárát és az Ellenőrző Bizottság elnökét.

A Kongresszus határozatképes, ha a tagok ötven százaléka plusz egy tag jelen van.
Határozatképtelenség esetén a Kongresszust 8 napon belüli időpontra azonos napirenddel
újra össze kell hívni. A megismételt Kongresszus meghívóját az eredeti meghívóval együtt is ki
lehet küldeni. A megismételt Kongresszus a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes. A Szövetség megszűnéséről megismételt Kongresszuson nem lehet dönteni.
Az első, második és harmadik pontban foglaltak a Kongresszus kizárólagos hatáskörébe
tartoznak.
7.2.

A Közgyűlés

A Közgyűlés - a Kongresszus által megfogalmazott programnak megfelelően - ellenőrzi a
program két Kongresszus közötti végrehajtását, illetve a feladatok meghatározását és
szervezését.
A Közgyűlés üléseit az Elnökség hívja össze szükség szerint, de két Kongresszus között –
lehetőleg félidőben - legalább egyszer. A meghívót a Közgyűlés tervezett napját
megelőzően legalább 8 nappal korábban ki kell küldeni. Össze kell hívni a Közgyűlést, ha a
tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi. Az
Elnökség az összehívásra vonatkozó indítványnak 90 napon belül köteles eleget tenni.
A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok ötven százaléka plusz egy tag jelen van.
Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést 8 napon belüli időpontra azonos napirenddel újra
össze kell hívni. A megismételt Közgyűlés meghívóját az eredeti meghívóval együtt is ki lehet
küldeni. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A Közgyűlés összetétele azonos a Kongresszus résztvevőinek körével.
A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:


az országos jelentőségű gazdasági-, agrár- és szövetkezetpolitikai kérdésekben való
állásfoglalás;



az alapszabály módosítása;



a két Kongresszus között megüresedett tisztség(ek)be tisztségviselő(k) megválasztása.
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A Közgyűlés hatásköre nem terjed ki az Alapszabályban a Kongresszus kizárólagos
hatáskörébe utalt kérdésekre.
A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Ez alól kivétel,
ha a két Kongresszus között megüresedett tisztség választására kerül sor, amely titkos
szavazással történik, egyszerű szótöbbséggel.
7.3.

A Szövetség legfelsőbb testületi szerve az Elnökség

a.) Az Elnökség tagjai: az elnök, a három alelnök, a főtitkár, a tagok területi szövetségi
rendszerhez igazodóan (ld. 12. pont) választott egy-egy képviselője, valamint a
választmányok és az országos szövetségek képviselői.
b.) A legfelsőbb testületi szerv a Kongresszusok és Közgyűlések között irányítja és
összehangolja a Szövetség érdekvédelmi érdekképviseleti, valamint szakmai-ágazati
munkáját. Saját ügyrendje és munkaterve szerint végzi tevékenységét.
c.) Szükség szerint, de évente legalább négyszer tart ülést.
Üléseit az Ügyvezető Elnökség hívja össze.
d.) Az Elnökségi ülés határozatképes, ha azon a tagjainak ötven százaléka plusz egy tag
megjelent. Határozatképtelenség esetén az ülést 8 napon belül össze kell hívni. Az
összehívást mindaddig meg kell ismételni, amíg az ülés nem lesz határozatképes.
Az Elnökség üléseire az Ellenőrző Bizottság elnökét meg kell hívni, aki az ülésen
tanácskozási joggal vesz részt. Az Elnökség tagjainak tíz százaléka az ok és a cél
megjelölésével bármikor indítványozhatja az Elnökség összehívását, a hatáskörébe tartozó
bármely kérdés megtárgyalására. Az összehívásra vonatkozó indítványnak 30 napon belül
köteles eleget tenni az Ügyvezető Elnökség.

7.4.

A legfelsőbb testületi szerv hatáskörébe tartozik:

a. a Kongresszus és a Közgyűlés összehívása;
b. az Országos Érdekegyeztető Tanácsba képviselő kijelölése és visszahívása, valamint
mindazon országos és nemzetközi szervezetekbe képviselők delegálása és visszahívása
amelyekben a Szövetség képviselteti magát;
c. törvénytervezetekről, gazdasági, agrár- és szövetkezetpolitikai, a tagokat, dolgozókat
érintő koncepciókról, döntésekről állásfoglalás kialakítása;
d. a Szövetség éves költségvetésének, a tárgyévi tagdíj mértékének meghatározása, a
zárómérleg elfogadása;
e. az Alapszabály módosítása, (kivéve a Kongresszus és a Közgyűlés hatáskörét szabályzó,
illetve hatáskörébe tartozó pontokat);
f.

a Szövetség tagjai részére ajánlások, állásfoglalások kiadása.

g. ágazati kollektív szerződésről való tárgyalásra felhatalmazás és az ágazati kollektív
szerződés feltételeinek megkötés előtti jóváhagyása;
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h. a tagfelvételről és a kizárásról szóló Ügyvezető Elnökségi határozatok jogorvoslati
kérelem esetén történő felülvizsgálata;
i.

az Ügyvezető Elnökség, az Országos Választmányok és a szakmai ügyintéző szervezet
beszámoltatása;

j.

a testületi szervek tagjai tiszteletdíjának megállapítása;

k. a Szövetség által alapított kitüntetések odaítélése, javaslat állami kitüntetésre;
l.

döntés a szövetség nemzetközi szervezetben történő tagságáról;

m. az ügyintéző szervezet szervezeti és működési, valamint munkaügyi szabályzatának
megállapítása;
n. döntés önálló gazdálkodó szervezet (gazdasági társaság) alapításáról, az abban való
részvételről 50 millió forint feletti értékhatár esetén. Döntés ingatlan értékesítéséről,
vásárlásáról, egyéb beruházásról 50 millió forint értékhatár felett.

o. javaslat az NFA Ellenőrző Bizottsági tag személyére.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az
elnök szavazata dönt. A jelenlévők kétharmados szótöbbsége szükséges a 7.4. d.), az e.) és
a h.) pont alatti kérdésben.
Sürgős esetben lehetőség van ülés összehívása nélkül írásbeli szavazásra. Az írásbeli
szavazás eljárási rendjét az Ügyrend tartalmazza. A határozat akkor tekintendő
elfogadottnak, ha a 7.3/d pontban előírt számú szavazat - a megadott határidőn belül beérkezett a Szövetségbe és a határozati javaslat megkapta az előző bekezdés szerint
szükséges szavazati arányt. Az írásbeli szavazás eredményéről a következő ülésen az elnök
tájékoztatja a testületet.
Az Elnökség működésének szabályait ügyrendjében maga állapítja meg.
7.5.

Az Ügyvezető Elnökség

a. Az Elnökség két ülése között a testületi intézkedést igénylő ügyek intézésére 5 fős
Ügyvezető Elnökség működik. Tagjai: az elnök, az alelnökök és a főtitkár.
b. Az Ügyvezető Elnökség szükség szerint, de legalább évente négyszer ülésezik. Az ülést
az Elnök hívja össze.
c. Az ülés határozatképes, ha azon legalább négy tag jelen van. Határozatképtelenség
esetén az Elnök köteles 8 napon belül újabb ülést összehívni. Az összehívást mindaddig
meg kell ismételni, amíg az ülés nem lesz határozatképes.
d. Az Ügyvezető Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
e. Sürgős esetben lehetőség van ülés összehívása nélkül írásbeli szavazásra. Az írásbeli
szavazás eljárási rendjét az Ügyrend tartalmazza.
A határozat akkor tekintendő elfogadottnak, ha a d. pont szerint szükséges szavazatot a
határozati javaslat megkapta a megadott határidőn belül. Az írásbeli szavazás
eredményéről a következő ülésen az elnök tájékoztatja a testületet.
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f. Az Ügyvezető Elnökség munkájáról az Elnökségnek köteles beszámolni.
g. Az Ügyvezető Elnökség üléseire az Ellenőrző Bizottság elnökét meg kell hívni, aki az
ülésen tanácskozási joggal vesz részt.
Az Ügyvezető Elnökség hatásköre
Az Ügyvezető Elnökség hatáskörébe tartozik különösen:
a.) az Elnökség ülésének összehívása;
b.) döntés a tagfelvételi kérelem elbírálásáról,
c.) döntés a tag kizárásáról,
d.) a főtitkár felett a munkáltatói jogok gyakorlása a megválasztás és
visszahívás kivételével;
e.) döntés önálló gazdálkodó szervezet (gazdasági társaság) alapításáról, az
abban való részvételről 50 millió forint alatti értékhatárig,
f.) a Szövetség egyszemélyes társaságai mérlegének és tervének elfogadása;
döntés a tisztségviselők személyéről,
g.) kötelezettségvállalás;- vagyontárgy-értékesítés 50 millió forint ékhatárig.
7.6.

Az Ellenőrző Bizottság

Az Ellenőrző Bizottság feladata a Szövetség választott szervei és az ügyintéző szervezet
törvényes, alapszabályszerű, a költségvetés és a belső szabályzatok és határozatok szerinti
működésének ellenőrzése. Működésének ügyrendjét maga állapítja meg. Elnökét a
Kongresszus választja, tagjait a területi szövetségi rendszerhez igazodóan (ld. 12. pont) a
területi szövetségek delegálják.
Az Ellenőrző Bizottság 20 főből áll. Az Ellenőrző Bizottság a Kongresszusnak alárendelt
állandó testületi szerv. Felelősséggel kizárólag a Kongresszusnak tartozik, a MOSZ egyéb
szerveitől és vezetőitől független.
Az Ellenőrző Bizottság működéséről beszámol a Kongresszusnak és évente tájékoztatja az
Elnökséget.
Az Ellenőrző Bizottság :
-

a Szövetség bármely szervétől, az ügyintéző szervezet bármely dolgozójától
felvilágosítást kérhet, a felvilágosítás megadása kötelező;

-

a Szövetség gazdálkodását, működését, tevékenységét folyamatosan ellenőrzi;

-

összehívhatja a Kongresszust, a Közgyűlést, ha annak összehívását az Elnökség
elmulasztja;

-

összehívhatja az Elnökséget, ha annak összehívását az Ügyvezető Elnökség elmulasztja.

A Szövetség testületi szervei az Ellenőrző Bizottság indítványát kötelesek megtárgyalni és
abban állást foglalni.
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Az Ellenőrző Bizottság üléseit az EB elnök, akadályoztatása esetén megbízott tagja hívja
össze. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de legalább évente kétszer tart ülést.
Az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha tagjainak ötven százaléka plusz egy tag jelen
van. Határozatképtelenség esetén az ülést nyolc napon belüli időpontra össze kell hívni.
Az ülés összehívását mindaddig meg kell ismételni, amíg az ülés nem lesz határozatképes.
Az Ellenőrző Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt.
Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
7.7.

A választmányok

Az Országos Választmányok a Szövetség döntés-előkészítő, érdekfeltáró szakmai testületi
szervei. Tagjait a megyékben működő hasonló tevékenységet folytató választmányi
testületek delegálják. Ügyrendjüket maguk állapítják meg.
7.8.

Munkabizottságok

Az Elnökség és a választmányok határozataik, állásfoglalásaik, érdekképviseletiérdekvédelmi akcióik előkészítése, megalapozása érdekében állandó, vagy eseti
munkabizottságokat hozhatnak létre.
A Bizottságok szükség szerint üléseznek, munkatervüket maguk állapítják meg.
Munkájukról a létrehozó szervnek kötelesek beszámolni.
7.9.

A szakmai ügyintéző szervezet

A Szövetség ügyeinek intézésére, a testületek hivatali feladatainak ellátására szakmai
ügyintéző szervezetet működtet, amelyet a Kongresszus által választott főtitkár irányít. Az
ügyintéző szervezet felépítését, munkamegosztását, díjazását, a munkáltatói jogok
gyakorlását az Elnökség szabályozza. Az ügyintéző szervezet munkájáról a főtitkár évente
az Elnökségnek köteles beszámolni.
8. A testületi tagok megbízatása
A szövetség testületeibe választott tisztségviselők megbízatása legfeljebb öt évre szól.
9. A szövetség tisztségviselői
A Szövetség tisztségviselői: az Elnökség tagjai, az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai.
Az Elnökség tagjai – a főtitkár kivételével - és az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai csak
az érdekképviseleti körbe tartozó tag (képviselője) lehet.
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10. A képviselet rendje
A Szövetség törvényes képviselője az elnök, az alelnökök és a főtitkár, akik önállóan
képviselik a Szövetséget. A felsorolt tisztségviselők akadályoztatása esetén, vagy egyéb
okból az Ügyrendben felsorolt tisztségviselők, vagy a szakmai ügyintéző szervezet tagjai
járnak el a Szövetség valamelyik törvényes képviselőjének meghatalmazása alapján.
11.

A tagdíj

Az Országos Szövetség fenntartási költségeit a tagszervezetek tagdíj befizetésével viselik.
A tagdíjat a tagszervezetek évi két egyenlő részletben fizetik be az Országos Szövetséghez.
A tagszervezetek által fizetendő tagdíj tárgyévi mértékét az Elnökség állapítja meg a
Szövetség éves költségvetésének jóváhagyásakor.
12.

A Szövetségi rendszer

A szövetségi rendszert a tagok, a területi szövetségek, mint a Szövetség alapítói, továbbá a
tagként csatlakozott ágazati- és szakmai szövetségek alkotják.
A Szövetség az érdekképviseleti tevékenységét a tagok által létrehozott területi és ágazati
érdekvédelmi szövetségekre támaszkodva, azokkal együttműködve látja el.
a/ A Szövetség az érdekképviseleti feladatainak ellátásához szükséges információkat
közvetlenül a tagoktól, illetve a kölcsönösség jegyében a területi és ágazati szövetségek
segítségét igénybe véve szerzi be.
b/ A Szövetség segíti a területi és ágazati szövetségek tagszervezetek érdekeit szolgáló
működését, tevékenységét, velük folyamatos kapcsolatot tart. A Szövetség és a területi
szövetségek kölcsönös, folyamatos információt nyújtanak egymásnak a tagszervezeteket
érintő gazdasági és érdekképviseleti kérdésekben.
13.

A Szövetség nemzetközi kapcsolatai

A Szövetség együttműködik a nemzetközi szövetkezeti szervezetekkel és a mezőgazdasági
ágazat nemzetközi érdekképviseleti szövetségeivel.
14.

A szövetség megszűnése

A Szövetség megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonát a Kongresszus
döntésében meghatározott célokra kell fordítani.
15.

A Szövetség tevékenységének megkezdése

A Szövetség a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának általános jogutódjaként az
Alapszabály elfogadásának napján kezdi meg működését.
xxx

