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A LAKBERENDEZŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE - EGYESÜLET 
ALAPSZABÁLYA 

– a módosításokkal foglalt egységes szerkezetben – 
 

 
A LAKBERENDEZŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE közgyűlése az egyesületi formában működő szakmai 
társadalmi szervezet alapszabályát – a 2022. december 09. napján történt változásokkal egységes 
szerkezetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve – a következőkben állapítja meg: 

 
I. 

Az egyesület adatai 
 
1. Az egyesület neve: LAKBERENDEZŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Egyesület (továbbiakban: 

Szövetség) 
 

2. Az egyesület rövidített elnevezése: LOSZ 

 
3. Az egyesület idegen nyelvű elnevezése:  Association of Hungarian Interior Designers 
                                                                      Verbund Ungarischer Innenarchitekten 
                 Объединение Дизайнеров Интерьера Венгрии 
 

 

 
4. Az egyesület székhelye: 2045 Törökbálint, Tópark u. 1 / A. II. emelet 219. sz. üzlethelyiség * (2012. 

március 1. napi változás szerint) 
 

5. Az egyesület honlapjának címe: www.lakberendezok.hu 
 

6. A Szövetség felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja. 
 

  

 
II. 

A Szövetség célja, tevékenysége 
 

 

 1. A Szövetség célja: 
1.1. A Szövetség önkormányzati elven működő szakmai tanácsadó és szolgáltató társadalmi szervezet. A 
Szövetség jogi személy. A Szövetség csak elnevezése szerint szövetség, típusa és formája szerint egyesület.  
1.2. A Szövetség célja a tagok, szakmai együttműködésének és fejlődésének előmozdítása, továbbképzésének 
elősegítése, nemzetközi kapcsolatainak építése és szélesítése. A Szövetség támogatja és elősegíti a lakás-, 
irodai-, munkahelyi-, és általában a környezeti kultúra fejlődését, ennek érdekében szakmai 
érdekképviseletet lát el. 
 
2. A Szövetség tevékenysége: 
 
Az egyesület a fenti célok elérése érdekében a tevékenységi területén hivatásszerűen tervezéssel, gyártással, 
értékesítéssel, forgalmazással, felhasználással és fejlesztéssel foglalkozó tagjai részére tanácsadást, 
továbbképzést szervez, részükre érdekvédelmet és tevékenységükhöz szükséges egyéb szolgáltatásokat nyújt, 
így különösen: 
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 Adatbankja segítségével tagjait naprakész szakmai információkkal látja el. 
 Kiállításokon vesz részt, kiállításokat és bemutatókat szervez. 
 Közös szakmai állásfoglalásokat alakít ki, s képvisel. 
 Tájékoztató kiadványok megjelentetésével elősegíti a tagság tevékenységének megismertetését, 

elősegíti tagjainak piaci érvényesülését.  
 Lapkiadással foglalkozik 
 Szakmai vitákat, előadásokat, szakmai továbbképzéseket szervez a tagokat érintő témakörökben. 
 Oktatást szervez 
 A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése érdekében konferenciákat, tanulmányutakat, 

tapasztalatcseréket szervez, nemzetközi szövetségek munkájában, azok által szervezett 
konferenciákon részt vesz. 

- gazdasági társaság alapítása (egyesület származtatott jogi személyének alapítása)  
 

 
III. 

A Szövetség működésére vonatkozó általános szabályok 
 
 

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

 
IV. 

A vagyoni hozzájárulás 
 
1. A Szövetség tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek, melyet a 2. sz. melléklet tartalmaz. A 

tagdíjat legkésőbb minden év január 31. napjáig kell egy összegben, a Szövetség házipénztárába vagy 
az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni, választható részletfizetés 2 részletben, a 
második részlet megfizetésének határideje tárgyév július 31.-e.  

 
2. Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított 

összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 30 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év 
január 31. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő 
átutalás útján teljesíteni. Részletfizetés esetén az első részlet a tagsági jogviszony létesítésétől 
számított 30 napon belül esedékes.  

 

V. 
A tagság 

 
 

1. A Szövetség tagja lehet minden olyan magyar vagy külföldi állampolgár, természetes és jogi személy, 
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: szervezet), aki/amely lakás-, 
irodai és egyéb rendeltetésű építmények és helyiségek berendezésével, ezek tervezésével, kivitelezésével, 
gyártásával, forgalmazásával hivatásszerűen foglalkozik, a Szövetség célkitűzéseivel egyetért, azok 
megvalósításában részt vállal. A tervezői tevékenységet végző tagnak szakirányú végzettséggel kell 
rendelkeznie. A Szövetség tagja lehet továbbá minden olyan szervezet, amely a Szövetség szakmai 
feltételeinek megfelel, s a Szövetség célkitűzéseit és jelen alapszabályt elfogadja. A Szövetség szervezet 
tagja jogait és kötelezettségeit képviselője útján gyakorolhatja, illetve teljesítheti. A szövetség tagjává 
abban az esetben válik bármely fent említett természetes személy ill. szervezet, ha a hatályos tagfelvételi 
rendszer alapján tagként történő felvételét kéri a Szövetségtől, a tagfelvételi feltételeknek megfelel és a 
Szövetség által megállapított éves tagdíjat határidőn belül megfizeti. (2.sz. Melléklet) 
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2. A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki szakmai súlyával, 
tekintélyével a Szövetség munkáját kiemelkedően segíti és akit erre a Szövetség Közgyűlése egyszerű 
szótöbbséggel hozott határozatával felkér. 

 
3. A Szövetség pártoló tagja lehet az a magyar, vagy külföldi állampolgár illetve szervezet, aki 

adományaival segíti a Szövetség munkáját, és a hatályos tagfelvételi rendszer alapján pártoló tagként 
történő felvételét kéri a Szövetségtől.  A pártoló tagsági jogviszony a Szövetség által megállapított éves 
tagdíj határidőn belül történő megfizetésével kezdődik. (2.sz. Melléklet) 

 
4. A Szövetség hallgató tagja lehet az a magyar, vagy külföldi állampolgár aki szakirányú képzettség 

megszerésére irányuló oktatásban részesül és a hatályos tagfelvételi rendszer alapján hallgató tagként 
történő felvételét kéri a Szövetségtől. A hallgatói tagsági jogviszony a Szövetség által megállapított éves 
tagdíj határidőn belül történő megfizetésével kezdődik. (2.sz. Melléklet)  

 
5. A Szövetség Művészeti tagozatának tagja lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki 

iparművészeti, képzőművészeti, fotóművészeti alkotásokat készít, illetve stylist tevékenységet végez. A 
Szövetség Művészeti Tagozatának tagjává abban az esetben válik bármely fent említett természetes 
személy, ha a hatályos tagfelvételi rendszer alapján tagként történő felvételét kéri a Szövetségtől, a 
tagfelvételi feltételeknek megfelel és a Szövetség által megállapított éves tagdíjat határidőn belül 
megfizeti. (2.sz. Melléklet) 
 
 

A Szövetség VI. 
A tagsági jogviszony keletkezése 

 
1. A Szövetségbe tagként belépni kívánó természetes személy és szervezet írásbeli kérelmét és szakmai 

önéletrajzát a Tagfelvételi Bizottsághoz nyújtja be, melyhez mellékeli szakmai referenciamunkáját a 
III./1. pontban foglalt feltételek igazolása végett. A nem természetes személy tag jogerős bejegyzési 
végzése és képviselője hiteles aláírási címpéldánya másolatát is csatolni köteles. Két Közgyűlés 
közötti időszakban a Tagfelvételi Bizottság előzetesen dönt a belépési kérelmekkel kapcsolatosan, 
döntéséről tájékoztatja az Elnökséget, a taggá válás a Közgyűlés döntése után válik véglegessé. A 
Bizottság a kérelmeket a beérkezéstől számított 15 napon belül köteles elbírálni. 
A Szövetségbe pártoló tagként belépni kívánó szervezet és természetes személy tagfelvételi 
kérelméhez csatolja a Tagfelvételi Bizottság ügyrendjében meghatározott okmányokat. 

 
2.  A Tagfelvételi Bizottság a felvételi kérelem tárgyában hozott döntéséről a tagot a tagfelvételi kérelem 

benyújtását követő 15 napon belül írásban értesíti, továbbá tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről.  A 
felvételt nyert tag köteles tagdíjfizetési kötelezettségének, a tagfelvételről történt értesítés 
kézhezvételétől számított 30 napon belül eleget tenni. A tagsági jogviszony a Közgyűlés általi 
elfogadással jön létre. Jogorvoslat-azaz fellebbezés- esetén, első fokon az Elnökség, másodfokon a 
Közgyűlés dönt.  

3.    A tagdíj nemfizetés esetén Titkárság írásban 15 napon belül felszólítja a tagot a fizetésre, aki a felhívás 
kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles az elmaradt tagdíjat befizetni. Ennek elmaradása 
esetén a tagsági jogviszony automatikusan megszűnik.  

4.  Amennyiben a Tagfelvételi Bizottság a tagfelvételi kérelem tárgyában elutasító döntést hoz, a felvételét 
kérő az Elnökséghez fordulhat panasszal. Amennyiben az Elnökség a Tagfelvételi Bizottság döntését 
megváltoztatja, úgy a tagsági viszony az első tagdíjbefizetés napján jön létre. 
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VII. 
A tagsági jogviszony megszűnése 

 
1. A tagsági jogviszony megszűnik: 
 a./ A tag kilépésével. 
 b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

c./ A tag kizárásával. 
d./ Törléssel, ha a tag éves tagdíjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére a VI/3. pontban leírt 

határidőig nem tesz eleget.  
   
2. A tagsági jogviszonyát a tag a Szövetség elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, 

indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő 
megérkezése napján szűnik meg. 

 
3. A Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel hozott határozatával a Szövetségből kizárhatja azt a tagot, aki 

a Szövetség alapszabályát megsérti, vagy a Szövetség céljainak megvalósítását veszélyeztető 
magatartást tanúsít, illetőleg az Etikai Bizottság állásfoglalása szerint a szakma etikai szabályait 
súlyosan megsértette.  

 
A kizárási eljárást bármely tag vagy Bizottság kezdeményezésére az Elnökség (szükség esetén 
kibővített Elnökség) folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére meg kell hívni, azzal 
a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását 
és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. 
Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását javasló határozatot írásba kell 
foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló 
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a 
kizárási eljárás alapján előterjesztést készít a Közgyűlésre a tagkizárási eljárás megindulásától 
számított 30 napon belül, melyet 8 napon belül igazolható módon közöl az érintett taggal. 

A Közgyűlés a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés 
határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli 
az érintett taggal.   A Közgyűlés döntése ellen a tag a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül 
nyújthat be keresetet az illetékes bírósághoz. Amennyiben a tag megtagadja a határozat átvételét, a 
megtagadás napján a határozat a tag által átvettnek minősül. Amennyiben a tag a kizárást kimondó 
ülésen nem jelenik meg, részére ajánlott levélben kell a döntést írásban megküldeni, amely „nem 
kereste”, „elköltözött”,”átvételt megtagadta” jelzéssel történő visszaérkezés esetén kézbesítettnek 
minősül a postai kézbesítés megkísérlésének napján.  

 

 
VIII. 

A tagok jogai és kötelezettségei 
 
1. A Szövetség minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet a döntéshozatalban. 

Szavazati jogát minden tag személyesen vagy meghatalmazottja – a szervezet bejegyzett képviselője 
útján gyakorolhatja. ( A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati 
formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.) 
Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható, amennyiben vele szemben jogszabályban 
meghatározott kizáró ok nem áll fenn. Nem természetes személy tag esetén a tisztséggel járó 
feladatokat a tag képviselője látja el. 
 

2. A Szövetség tagja jogosult a Szövetség munkájáról rendszeres tájékoztatást kérni és jogosult részt 
venni a szervezet bármely rendezvényén, ott véleményének hangot adhat, az erre hivatott 
rendezvényeken indítványokat, javaslatokat tehet. 
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3. A Szövetség tagja kérheti a Szövetség támogatását munkásságához, igénybe veheti a Szövetség által 

nyújtott információs és egyéb szolgáltatásokat, részt vehet a Szövetség által szervezett bemutatókon 
 

4. A Szövetség tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű éves tagdíjat tárgyév január 
hó 31. napjáig megfizetni, továbbá tevékenyen közreműködik a szövetségi célok megvalósításában, a 
Közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében. A Szövetség tagja köteles a 
mindenkori SZMSZ-ben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni, amennyiben ezt elmulasztja, ennek -
SZMSZ szerinti- szankcionálása az Elnökség hatáskörébe tartozik. 

 
5. A Szövetség tiszteletbeli tagja igénybe veheti a Szövetség által nyújtott információs szolgáltatásokat, s 

részt vehet annak bemutatóin, rendezvényein. A Szövetség közgyűlésén a tiszteletbeli tag tanácskozási 
joggal vehet részt, tisztségre nem választható. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet. 

 
6. A Szövetség pártoló tagja igénybe veheti a Szövetség által nyújtott információs szolgáltatásokat, s 

részt vehet a Szövetség bemutatóin, rendezvényein. A pártoló tag tagdíjat köteles fizetni. 
 

7. A Szövetség Művészeti Tagozatának tagja igénybe veheti a Szövetség által nyújtott információs 
szolgáltatásokat, részt vehet a Szövetség bemutatóin, rendezvényein, A Szövetség közgyűlésén 
tanácskozási joggal részt vehet, tisztségre nem választható, valamint nem rendelkezik szavazati joggal. 
A Művészeti Tagozat  tagja tagdíjat köteles fizetni. 

 
8. A Szövetség tagjai jogosultak üzleti levelezéseiken, reklámanyagaikon a „Lakberendezők Országos 

Szövetsége tagja” megjelölést, a logó feltüntetése nélkül használni. A pártoló és tiszteletbeli tagoknak, 
valamint a Művészeti Tagozat tagjainak ezen minőségüket is maradéktalanul fel kell tüntetniük. 

 
9. A Szövetség tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és tevékenységét, köteles 

a Szövetség alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, 
rendelkezéseit betartani. 

 
10. A Szövetség tagja köteles a lakcímét/ E-Mail címét annak megváltozását követő 8 napon belül az 

Titkárságra bejelenteni. 
 

       
IX. 

Az egyesület szervei 
 
1.1. Döntéshozó szerv: Közgyűlés 
1.2. Ügyvivő szerv: Elnökség 
1.3. Személyi tisztségek: 
a./ a Szövetség Elnöke 
b./ Gazdasági Társelnök 
c./ Szervezetvezetési Társelnök 
1.4. Ellenőrző szerv 
a./ Felügyelő Bizottság 
1.5. Állandó bizottságok 
a./ Tagfelvételi Bizottság 
b./ Etikai Bizottság 
1.6. Munkaszervezet 
a./ Titkárság 
b./ Közgyűlés által választott ad hoc munkabizottságok 
c./ Önszerveződő munkacsoportok  
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X. 
A Közgyűlés 

 
 

1. A Közgyűlés a Szövetség legfőbb döntéshozó szerve. A Közgyűlés a tagok összessége, amely a 
Szövetséget érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlési 
meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi 
pontokat. A meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell 
lennie. Évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani. Az évi rendes Közgyűlés meghívójához az 
Elnökség beszámolóját és az éves költségvetés tervezetét mellékelni kell. A meghívókat telefax üzenet, 
ill. e-mail útján is el lehet küldeni azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 
tértivevény). A közgyűlési meghívót a Szövetség  honlapján nyilvánosságra kell hozni. 
A Szövetség három évente tisztújító Közgyűlést tart. 
 

2. Rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt – az ok és a cél megjelölésével – 
írásban igényli, vagy a Felügyelő Bizottság azt a napirendi pontok megjelölésével a Szövetség 
elnökénél írásban kezdeményezi. A rendkívüli Közgyűlést az Elnökség a kezdeményezéstől számított 
30 napon belül köteles összehívni. 

 
3. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az 

egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A 
napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend 
kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a 
kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon 
belül igazolható módon közli a tagokkal. Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem 
dönt, 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 megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. 

4.  A Közgyűlés határozatképes, ha azon legalább a szavazásra jogosult tagok több mint fele képviselteti 
magát. Alapszabály módosításról a jelen lévő tagok ¾-es szótöbbségével lehet határozatot hozni. Ha a 
Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő 
ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha a fentiekről a tagokat a meghívóban 
már előre tájékoztatták. A megismételt Közgyűlést a határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés 
időpontját követő 15 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpontot az eredeti közgyűlési 
meghívóban is meg kell jelölni.  

 
5. A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az 
aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi 
pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök 
személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint a három fős 
szavazatszámláló bizottságot. 

 
6. A Közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 
hozza. A Közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg. A Közgyűlés bármely döntés 
meghozatala előtt titkos szavazásról határozhat. Az alapszabály módosításához, a felvételi kérelem 
elutasítása ellen benyújtott panasz elbírálásához, a Szövetség feloszlásának (egyesülés, megszűnés) 
kimondásához, és a Szövetség éves beszámolójának elfogadásához a Közgyűlésen jelenlévő tagok 
háromnegyedének szavazata szükséges. 
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7. A Közgyűlés minden döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet az Elnök és az Ügyvezető Titkár, 
továbbá a Közgyűlés által, a jelenlévők soraiból erre megválasztott és felhatalmazott két hitelesítő tag, 
együttesen írja alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és 
hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. 

 
8. Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

– a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek, ideértve a tisztújító Közgyűlés jelölő 
bizottságának tagjait – megválasztása és visszahívása, határozatainak felülvizsgálata és éves 
beszámolójának elfogadása,  
– az alapszabály jóváhagyása és módosítása,  
– az évi költségvetés megállapítása  
– a tagdíj megállapítása  
– a Szövetség más szervezettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása  
– a Szövetségnek más szakmai vagy érdekképviseleti szervekben történő részvételének elhatározása. 

 - döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal 
 - gazdasági társaság alapítása (egyesület származtatott jogi személyének alapítása)  

 
9. A tisztújító Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, az Elnökség javaslata alapján öttagú 
Jelölő Bizottságot választ. A Jelölő Bizottság tesz javaslatot az ügyintéző és ellenőrző szervek tagjaivá 
választható jelöltek személyére. A Közgyűlés tagjai a Jelölő Bizottság ajánlatán kívül további jelöltekre is 
javaslatot tehetnek. A szavazólistára felkerülő jelöltek személyéről a Közgyűlés nyílt, egyszerű szótöbbségi 
határozattal dönt. 

 
  

10. Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, 
ha 
a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 
c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 

 
11. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az 
egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

. 
XI. 

Elnökség 
 
1. Két Közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a 

Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen köteles 
beszámolni. 

  
2. Az Elnökség hét tagból és két póttagból áll. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés három évre választja. Az 

Elnökség hét tagjából az Elnököt, a Gazdasági Társelnököt, a Szervezetvezetési Társelnököt és további 
négy tagot a Közgyűlés közvetlenül választ. A Közgyűlés közvetlenül választ két póttagot. A héttagú 
Elnökségből legalább négy tagnak természetes személynek, a póttagok egyikének természetes 
személynek, a másiknak nem természetes személy tagnak kell lennie. Az Elnökség tagjai és póttagjai 
újraválaszthatók. 

 



                                                                          8                                           LAKBERENDEZŐK   
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE  

ALAPSZABÁLY 

3. Amennyiben az Elnökség létszáma hét fő alá csökken, úgy a kiesett tagot a Közgyűlés által választott 
póttagokkal kell helyettesíteni. Helyettesítés esetén is irányadók a XI./2. pontban megfogalmazott 
arányok. 

4. Az Elnökség jogosult a Szövetség terhére kötelezettséget vállalni illetve szerződéseket kötni, azzal, 
hogy ilyen döntései tekintetében a Közgyűlés illetve a tagok felé beszámolási és tájékoztatási 
kötelezettség terheli. Az így vállalt kötelezettségeket, illetve szerződések az Elnök jogosult aláírni. 

 
5. Az Elnökség hatáskörében jogosult a székhely címét megváltoztatni, az ehhez kapcsolódó alapszabály 

módosítást a soron következő Közgyűlésen szavazásra előterjeszteni. 
 

6. Az Elnökség legalább négy tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükség szerint, de 
legalább negyedévenként egyszer tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden 
elnökségi tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja 
között legalább 5 napnak kell eltelnie. Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület 
nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét, a napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívókat 
telefax üzenet ill. e-mail formájában is el lehet küldeni azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra 
kerüljön (elektronikus tértivevény) Bármely, az Elnökség döntésében érintett egyéb személyt, szervet 
az ülésre külön is meg kell hívni. Az Elnökség üléseire a Felügyelő Bizottság elnökét minden esetben, 
valamint a napirend szerint érintett Bizottság elnökét szükség szerint meg kell hívni. Az elnökségi 
ülésekről az Ügyvezető Titkár köteles 8 napon belül emlékeztetőt írni, és az Elnökség által hozott 
határozatokat a Határozatok Tárába bevezetni. 
 

7. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 
hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol a jogszabály minősített többséget ír elő. Szavazategyenlőség 
esetén az Elnök szavazata dönt.  

 
8. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 
előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

9. A Szövetség bankszámlája feletti rendelkezéshez minden esetben az Elnök aláírása szükséges.  
 
10. Az Elnökség gondoskodik a Szövetség adminisztratív feladatainak ellátásáról, megszervezi a titkársági 

teendők végrehajtását, kijelöli az ehhez szükséges munkaszervezetet. 
 

11. Az Elnökség az etikai normák megsértésének gyanúja esetén az Etikai Bizottság eljárását 
kezdeményezi. Az Elnökség az Etikai Bizottsággal együttműködve előkészíti és a Közgyűlés elé 
terjeszti a VII./3. pont szerinti, tag kizárására vonatkozó javaslatot. 
 

12. Az Elnökség feladatainak szakszerű ellátása érdekében a Szövetség tagjainak sorából 
munkabizottságokat hoz létre, melyeknek tevékenységét az SZMSZ szabályozza. 

 
13. Az Elnökség jóváhagyja a Szövetség bizottságainak ügyrendjét és szempontrendszerét, ellenőrzi és 

koordinálja a Bizottságok munkáját. 
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14. Az Elnökség feladata a Szövetség céljainak megvalósítása, a tervek és határozatok végrehajtása. 
Feladatai végrehajtása és ellenőrzése érdekében az Elnökség mindenkor együttműködik a Felügyelő 
Bizottsággal. 

 
15. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

a./ a megbízás időtartamának lejártával; 
b./ visszahívással; 
c./ lemondással; 
d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával; 
f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, nyilatkozattal bármikor lemondhat. 
 

16. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 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. A vezető 
tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, 
akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki  
közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).  Nem lehet vezető tisztségviselő 
az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel 
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
17.    A Szövetség vezető tisztségviselőinek adatait az 1. sz. Melléklet tartalmazza. 
 

A Szövetség törvényes képviseletét az elnök látja el. 
          A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 
 

 
XII. 

A Szövetség Elnöke, az Elnök helyettesítése 
 

1. Az Elnök képviseli a Szövetséget a hatóságok, bíróságok és szakmai szervezetek előtt. Képviseli a 
Szövetséget más kamarákkal, belföldi és külföldi társadalmi szervezetekkel és harmadik személyekkel 
szemben. 
 

2. Az Elnököt a Szövetség természetes személy tagjai közül a Közgyűlés választja, három éves 
időtartamra. Az Elnök újraválasztható. 

 
3. Az Elnök szervezi és irányítja az Elnökség munkáját, irányítja a Szövetség tevékenységét, 

gazdálkodását. Az elnökségi ülések között az Elnök jár el az Elnökség nevében. 
 

4. Az Elnök feladatai különösen: 
a) a Szövetség levelezését, szerződéseit, és egyéb okiratait a Szövetség nevében aláírja; 
b) elnököl az Elnökség ülésein és a Közgyűlésen; 
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c) irányítja és ellenőrzi a Titkárság tevékenységét, az alkalmazottak feletti munkáltatói jogkört 
gyakorolja; 
d) ellenőrzi és irányítja a Szövetség pénzügyi tevékenységét, utalványozási jogot gyakorol. 
e) irányítja a kiállítások szervezését 
f) marketing és pr. tevékenységet szervez, irányít 

5. Az Elnököt akadályoztatása esetén az Elnök által írásban felhatalmazott személy helyettesíti, aki az 
ügyek vagy azok egy részének vitelére, átruházott hatáskörben jogosult. Az utalványozási jog 
gyakorlása a Gazdasági társelnökre és az Ügyvezető Titkárra együttesen ruházható át. 
 

6. Megszűnik az elnöki megbízatás  
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;  
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;  
c) visszahívással;  
d) lemondással;  
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;  
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával;  
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 

7.  Az Elnök díjazása: 
A Szövetség Elnöke tiszteletdíjban és költségtérítésben részesül az SZMSZ -ben megállapított módon, 
az ott megjelölt feltételek alapján. 
 

XIII. 
A Szövetség Gazdasági Társelnöke 

 
1. A Gazdasági Társelnök közreműködik a Szövetség pénzügyi gazdálkodásában, tanácsokat ad és 

munkájáról beszámol a Közgyűlésnek, továbbá tájékoztatja az elnököt illetve az Elnökséget. 
 

2. A Gazdasági Társelnök a szövetség gazdálkodását, pénzügyeit érintő kérdésekben köteles 
együttműködni az Ügyvezető Titkárral illetve a könyvelést végző személyekkel. 

 
3. A Gazdasági Társelnököt a Szövetség tagjai közül a Közgyűlés választja, három éves időtartamra. A 

Gazdasági Társelnök újraválasztható. 
 

XIV. 
A Szövetség Szervezetvezetési Társelnöke 

 
1. A Szervezetvezetési Társelnök vezeti és irányítja a Szövetség szakmával kapcsolatos érték- és 

érdekvédelmi tevékenységét. Munkájáról beszámol a Közgyűlésnek, továbbá tájékoztatja az elnököt, 
illetve az Elnökséget. 

2. A Szervezetvezetési Társelnököt a Szövetség tagjai közül a Közgyűlés választja három éves 
időtartamra. A Szervezetvezetési Társelnök újraválasztható. 

 
XV. 

Felügyelő Bizottság 
 

1. A Felügyelő Bizottság a Szövetség ellenőrző szerve, feladata a Szövetség pénzügyi és gazdasági 
tevékenységének, valamint az Alapszabálynak megfelelő működésének ellenőrzése. 
 

2. A Felügyelő Bizottság a természetes személy tagok közül választott elnökből, két tagból és két 
póttagból áll, akiket a tisztújító Közgyűlés választ meg, három év időtartamra. A Bizottság tagjai 
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illetve póttagjai közül 1-1 fő a természetes személy, míg 1-1 fő a nem természetes személy tagok közül 
kerül megválasztásra. A Bizottság tagjai újraválaszthatók. 

 
3. A Felügyelő Bizottság elnöke, tagjai, póttagjai megbízatásuk időtartama alatt nem lehetnek tagjai az 

Elnökségnek, vagy más választott bizottságnak, nem tölthetnek be vezető funkciót a Szövetség ad hoc 
munkabizottságaiban, és nem állhatnak a szervezetnél alkalmazásban, valamint nem lehetnek 
hozzátartozói az Egyesület tisztségviselőinek.  Munkacsoportokban való részvételüket az SZMSZ 
szabályozza. 

 
4. A Felügyelő Bizottság elnöke az Elnökség ülésein tanácskozási joggal vesz részt, jogosult továbbá a 

Szövetség valamennyi bizottságának ülésén részt venni. 
 

5. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről az évi rendes Közgyűlésen beszámolni köteles. A közgyűlések 
közötti időszakban a Felügyelő Bizottság az észlelt hiányosságokról tájékoztatja az Elnökséget, amely 
a hiányosságok megszüntetése iránt intézkedik. Amennyiben a Felügyelő Bizottság a Szövetség 
működésével összefüggésben kirívó szabálytalanságot vagy jogszerűtlenséget észlel, rendkívüli 
Közgyűlés összehívását kezdeményezheti. 

 
6. A Felügyelő Bizottság megválasztása után kialakítja saját ügyrendjét és szempontrendszerét, melyet a 

Tisztújító Közgyűlést követő 30 napon belül az Elnökség elé terjeszt jóváhagyás végett. 
 

7. A Felügyelő Bizottság tagjai a Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. 
 

XVI. 
A Tagfelvételi Bizottság 

 
1. A Bizottság feladata a V./1. pontban meghatározott tagsági formák elnyerése iránti kérelmek elbírálása, 
annak a Közgyűlés elé terjesztése. Két Közgyűlés közötti időszakban a Tagfelvételi Bizottság dönt a belépési 
kérelmekkel kapcsolatosan, döntéséről tájékoztatja az Elnökséget. A Bizottság a kérelmeket a beérkezéstől 
számított 15 napon belül köteles elbírálni. 

 
1. A Bizottság a Szövetség természetes személy tagjai közül választott elnökből, két tagból és két 

póttagból áll, akiket a Szövetség tisztújító Közgyűlése választ, háromévi időtartamra. A Bizottság 
tagjai illetve póttagjai közül 1-1 fő a természetes személy, míg 1-1 fő a nem természetes személy tagok 
közül kerül megválasztásra. A Bizottság tagjai újraválaszthatók. 

 
2. A Bizottság elnöke, tagjai és póttagjai megbízatásuk időtartama alatt nem lehetnek tagjai az 

Elnökségnek vagy más választott bizottságnak, és nem lehetnek a Szövetség alkalmazottai. 
Munkacsoportokban való részvételüket az SZMSZ szabályozza. 

 
3. A Bizottság megválasztása után kialakítja saját ügyrendjét és szempontrendszerét, melyet a Tisztújító 

Közgyűlést követő 30 napon belül az Elnökség elé terjeszt jóváhagyás végett. 
 

 
XVII. 

Az Etikai Bizottság 
 

 A Bizottság feladata annak megállapítása, hogy az Elnökség valamint a Szövetség tagjai által a 
Bizottság elé utalt ügyekben, az eljárással érintett tag a szakmai etika szabályait megsértette-e. A 
Bizottság feladatát képezi továbbá az összeférhetetlenségi döntések meghozatala is. 
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 A Bizottság a szövetség természetes személy tagjai közül választott elnökből, két tagból és két 
póttagból áll, akiket a Szövetség tisztújító Közgyűlése választ, háromévi időtartamra. A Bizottság 
tagjai illetve póttagjai közül 1-1 fő a természetes személy, míg 1-1 fő a nem természetes személy tagok 
közül kerül megválasztásra. A Bizottság tagjai újraválaszthatók. 

 
 A Bizottság elnöke, tagjai és póttagjai megbízatásuk időtartama alatt nem lehetnek tagjai az 

Elnökségnek vagy más választott bizottságnak, és nem lehetnek a Szövetség alkalmazottai. 
Munkacsoportokban való részvételüket az SZMSZ szabályozza. 

 
 A Bizottság az Elnökség illetve a Szövetség tagjai által elé utalt ügyekben jár el, s munkájáról és 

döntéseiről az Elnökséget és a Közgyűlést tájékoztatja. 
 

 A Bizottság megválasztása után kialakítja saját ügyrendjét és szempontrendszerét, melyet a Tisztújító 
Közgyűlést követő 30 napon belül az Elnökség elé terjeszt jóváhagyás végett. 
 

 
XVIII. 

A Titkárság 
 

 
1. A Titkárság a Szövetség ügyviteli munkaszervezete. A Titkárság az Ügyvezető Titkár vezetése alatt 

működik. 
 

2. A Titkárság feladata a Szövetség adminisztrációs, nyilvántartási, információs és szolgáltatási 
kötelezettségeinek teljesítése, a gazdasági ügyek operatív intézése. 

 
3. Az Ügyvezető Titkár vezeti és szervezi a Titkárság munkáját, irányítja a Szövetség gazdasági 

tevékenységét. A gazdasági tevékenység irányításán belül a titkár feladatai különösen 
– a Szövetség házipénztárának kezelése, 
– a számlák kezelése és nyilvántartása, 
– a pénztárkönyv vezetése, 
– mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az Elnökség értesítése, 
– a számlák hitelességének ellenőrzése 
– a pénzügyi vezetéssel való együttműködés, naprakészség biztosítása. 
 

4. A Szövetség iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az Ügyvezető Titkár kezeli. Esetenként az 
Ügyvezető Titkár az Elnök által átruházott hatáskörben képviseli a Szövetséget. 
 

5. Az Ügyvezető Titkár feletti munkáltatói jogkört a Szövetség Elnöke az Elnökség által jóváhagyott 
munkaköri leírásban foglaltak szerint gyakorolja. 

 
6. A Titkárság munkatársai nem létesíthetnek munkaviszonyt, vagy munka végzésére irányuló egyéb 

jogviszonyt a Szövetség jogi személy tagjaival. 
 

7. Az Ügyvezető Titkár és a Titkárság munkatársainak titoktartási kötelezettségével kapcsolatos 
utasításokat a munkaköri leírás tartalmazza. 
 

XIX. 
A választott tisztségviselők 

 
1. A választott tisztségviselők tisztségükről bármikor lemondhatnak. 
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2. Az Elnökség valamint a Bizottságok tagjai kötelesek tisztségükről lemondani tartós, hat hónapot 
meghaladó akadályoztatás esetén. 

 
3. Az Elnök tartós akadályoztatása esetén helyettesítésére a XII./.4. a.) b.) c.) e.) f.) pontok esetében a 

Szervezetvezetési Társelnök jogosult. 
 

4. Az Elnökségbe és a bizottságokba választott tisztségviselők lemondása esetén a tisztségviselő helyét 
az első póttag veszi át. Az Elnök vagy Társelnök lemondása esetén az Elnökség 30 napon belül 
rendkívüli tisztújító Közgyűlést hív össze. Az Elnök lemondása esetén az első póttaggal kiegészült 
Elnökség tagjai sorából haladéktalanul ügyvezető Elnököt választ. Az ügyvezető Elnök jogköre a 
választott Elnökével azonos. 

 
5. A tisztségviselők összeférhetetlensége: egy választott tisztségviselő sem nevezhető ki a saját tisztsége 

mellett egyszerre más tisztség betöltésére a Szövetségen belül, kivéve a XIX./3. pontban megjelölt 
esetben. 

 
6. Amennyiben a Szövetség választott tisztségviselői más szervezetben vállalnak vezető pozíciót, arról 

haladéktalanul kötelesek az Elnökséget tájékoztatni. Amennyiben ez a pozíció, ill. az ezzel járó 
tevékenység a Szövetség érdekeit sértheti, a titoktartással és az Alapszabállyal ellentétes, le kell 
mondania a Szövetségben vállalt tisztségéről, úgy, hogy a más szervezetben vállalt pozíció 
megkezdésétől számított 15 napon belül a választott tisztségviselőnek értesítenie kell az Elnökséget a 
fennálló lehetséges összeférhetetlenségről, amelyet egy következő -30 napon belüli időre összehívott –
Elnökségi ülésen az Elnökségi tagok megvitatnak. Az Elnökség dönt arról, hogy a tisztségviselő új 
pozíciója, tevékenysége a Szövetség érdekeit sérti-e, a titoktartással és az Alapszabállyal ellentétes-e, 
és tovább utalja-e az Etikai Bizottság hatáskörébe tárgyalásra. A tagság megszüntetéséről az Etikai 
Bizottság 4döntése alapján (a döntést követően) 30 napon belül összehívott rendkívüli Közgyűlés 
dönt. 

 

7. A tisztségviselőkkel kapcsolatos, utólag beálló összeférhetetlenség esetén a XIX./4. pontban foglaltak 
szerint kell eljárni. 

 
8. A hiányzó tagot – a XIX./4. pontban foglaltak figyelembevételével – a soron következő Közgyűlésen 

választással kell pótolni. 
 

9. Amennyiben határozatképtelenséget, illetve az Alapszabályban meghatározott aránynak nem 
megfelelő összetételt eredményező létszámcsökkenés áll be az Elnökség illetve a bizottságok soraiban, 
akkor az Elnökség köteles rendkívüli Tisztújító Közgyűlést összehívni. 

 
10. A tisztségviselők Szövetségben végzett tevékenységéért tiszteletdíj adható, amelyről az Elnökség dönt. 

 
XX. 

A Szövetség egyéb munkacsoportjai 
 

1.  A Közgyűlés és az Elnökség konkrét feladatok ellátására munkacsoportokat hozhat létre. A tagok 
bármely csoportja is létrehozhat munkacsoportokat, melyek ügyrendjüket maguk határozzák meg. Az 
eseti munkacsoportok tevékenységükről a Közgyűlésnek számolnak be, két Közgyűlés közötti 
időszakban végzett munkájukról az Elnökséget tájékoztatják. 
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XXI. 
A Szövetség gazdálkodása 

 
1. A Szövetség kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi. A 

Tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló felajánlás és hozzájárulás a 
Szövetség vagyonát képezi. A Szövetség vagyona oszthatatlan. A szövetségi tagság bármilyen módon 
történő megszűnése esetén a tagot a Szövetség vagyonából semmilyen juttatás nem illeti meg. 
 

2. A Szövetség a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a 
külső támogatók által juttatott összegekből gazdálkodik, s céljai megvalósítása, illetve működése 
gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. A 
Szövetség gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. 

 
3. A tagdíjakat a Szövetség elsősorban fenntartási- illetve ügyviteli költségek fedezésére, valamint a 

Szövetséget terhelő járulékok és adók megfizetésére használja fel. Mindemellett biztosítja a szakmai 
oldalt erősítő rendezvények finanszírozását. 

 
4. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. Tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok 

felelőssége az esedékes tagdíjbefizetésük mértékére korlátozódik. 
 

5. A Szövetség működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és 
azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az Ügyvezető Titkár pénzügyi szakember 
(könyvvizsgáló) közreműködésével a Szövetség gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről a Közgyűlés 
számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít. 

 
6. A Szövetség céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető 

leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, 
az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek 
bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel. 
 

XXII. 
A Szövetség megszűnése 

 
1.  A Szövetség megszűnik, ha: 

a) a Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel elhatározza feloszlatását, 
b) más Egyesülettel egyesül, vagy 
c) tagjainak száma tartósan, hat hónapot meghaladó időtartamra tíz fő alá csökken. 
 

2. A Szövetség megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradt vagyon felosztásáról a 
Közgyűlés határoz, más hasonló célú egyesület javára való rendelkezéssel.  
 

 
XXIII. 

Záró rendelkezések 
 
1. Az Szövetség politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást 

nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési 
képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog. 
 

2. A jelen alapszabályban nem rendezett minden egyéb, a Szövetség működését érintő kérdés Szervezeti 
és Működési Szabályzat /SZMSZ/ formájában történő szabályozása az Elnökség hatáskörébe tartozik. 
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1. sz. Melléklet 

 
 

A Szövetség vezető tisztségviselői: 
 

Elnök: Ács Erzsébet  
Gazdasági társelnök: Láng Beatrix  
Szervezetvezetési társelnök: Tóthné Ferenczi Éva  
 
Elnökség tervező tagjai: 
Takács-Batta Tibor   
Vatainé Katona Etelka   
Sallak Andrea  (póttag) 
 
Elnökség céges tagjai: 
Feuertag Ottó (Europa Design) 
Rétiné Kővári Judit (Junior Art Center)   
Balogh Zoltán (Elektro Kamleithner)  (póttag) 
 
Felügyelő bizottság tervező tagjai:  
Terpák Mónika    
Dr. Kerekes Andrea   
Igaz Bernadett (póttag) 
 
Felügyelő bizottság céges tagjai:  
Forgács Anikó (Schneider Electric)   
Bakody Katalin (JAB)  (póttag) 
 
Etikai bizottság tervező tagjai: 
Budai Ildikó   
Vónya Tímea   
Wagner Andrea  (póttag) 
 
Etikai bizottság céges tagjai: 
Viczán Ágota (Mediterrán Kerámia) 
Kőhegyi Erika (ACO)  (póttag) 
 
Tagfelvételi bizottság tervező tagjai: 
Konczné Istók Zsuzsanna   
Bárdóczky Andrea   
Jaksa Szilvia (póttag) 
 
Tagfelvételi bizottság céges tagjai: 
Móger Monika (Miele)   
Koronczay Noémi (Lingel Desing) (póttag) 
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2. sz Melléklet 
 
 
 

Éves tagdíjak – 2023. január 1.-től 
 
Tervezői tagdíj 28.800 Ft 

Hallgatói tagdíj 8.400 Ft 

Pártolói tagdíj 26.400 Ft 

  

Céges tagdíjak  

  

50 millió Ft  árbevételig 72.000 Ft 

100 millió Ft  árbevételig 120.000 Ft 

200 millió Ft árbevételig 162.000 Ft 

400 millió  Ft árbetvételig 222.000 Ft 

400 millió Ft felett 252.000 Ft 

 
Budapest, 2022. december 09. 

 
 
 
 
 
 
 


