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I. fejezet 
Az Egyesület jogállása 

 

1. Az alapító tagok az az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben és a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. V. törvényben foglalt rendelkezések alapján érdekközvetítő, érdekegyeztető, 
érdekképviseleti, kereskedelemfejlesztő, gazdaság- és piacszervező egyesületet hozott létre.  

 
2. Az Egyesület elnevezése: Ortopéd Cipőkészítők Szövetsége 
     
    Rövidített elnevezése: OCSZ 
 
3. Az Egyesület székhelye: 1054 Budapest, Podmaniczky tér 4. II. em. 5. 
 
4. Az OCSZ önálló jogi személy, amely a közgyűlés által elfogadott Alapszabály és a Szervezeti és 
Működési Szabályzat szerint működik.  
 

II. fejezet 
Az Egyesület célja, feladatai 

 
1. Az OCSZ az ország egész területén gyakorolja: 
 

-    az érdekképviselet, érdekvédelem, érdekközvetítés funkcióit,  
-    ügyel a vállalkozási verseny tisztaságára, 
-    közreműködik a piac etikai normáinak kialakításában és azok érvényesítésében,  
-  egyéb szervekkel együttműködve, elősegíti tagjai és más gazdálkodó szervezetek, 
intézmények vezetési-szervezési módszereinek tökéletesítését, fejlesztését, oktatás, 
szaktanácsadás, továbbképzés és tapasztalatcsere útján, 
-  országos és helyi szerveknél szakmai, gazdasági kérdésekben képviseli a szövetség tagjait. 

 
2. Az OCSZ érdekképviseleti, érdekvédelmi feladatai körében:  
 
2.1. ellátja tagjai érdekképviseletét minden olyan fórumon, ahol a gazdálkodói, vállalkozási, 
munkaadói ügyekben illetékes; 
 
2.2. a tagokat érintő sajátos kérdésekben eljár a helyi szerveknél/elsőfokú hatóságoknál. A tagok 
többségét érintő kérdésekben az illetékes szervek eljárását kezdeményezi; 
 
2.3. érvényesíti a tagok érdekeit, különféle testületi decentralizált és országos alapok felhasználásának 
elbírálásában (pl: pályázatok, alapítványok stb.); 
 
2.4. képviseli tagjai érdekeit a gazdálkodás helyi és általános feltételrendszerét meghatározó szabályzó 
rendszer kialakítása és módosítása során, kiemelten a biztosítóknál és a szakmai minisztériumnál;  
 
2.5. elősegíti a tagjai szakmai tevékenységének fejlesztését különösen 

a.) az általuk előállított termékek fejlesztését, 
b.) szakmailag véleményezi a kifejlesztett új termékeket, 
c.) külső felkérésre szakértői véleményt készít, 
d.) elősegíti a korszerű anyagok és technológiák bevezetését, valamint feltárja az alkalmazási   

lehetőségeket, 
e.) elősegíti a szakmai továbbképzést és a tagok részére önköltséges mestervizsga előkészítő és 

továbbképző tanfolyamot indít, 
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f.) hozzájárul a korszerű módszerek terjesztéséhez, valamint az egészségügy és az ortopéd 
technikai szakma közötti együttműködés szélesítéséhez és fejlesztéséhez, 

g.) A befizetett tagdíjakból, szakértésért kapott díjakból, és a tagok befizetéseiből, fejlesztési 
célokat finanszíroz.  

 
2.6. Szervezi a szakmai összejöveteleket. Évenként szakmai fórumot hív össze a tudományos 
eredmények ismertetése céljából, annak érdekében, hogy hatást gyakoroljon az előállított termékek 
fejlesztésére. A szakmai fórumon minden ortopédtechnikai szakember részt vehet attól függetlenül, 
hogy tagja-e az OCSZ-nek. A szakmai fórumra tűzendő kérdéseket az Elnökség határozza meg. A 
szakmai fórumon az ismertetett anyagok alapján állásfoglalást fogad el a bevezetésre kerülő új 
eszközökről. Az így kialakított ajánlásokat eljuttatja az intézkedésre hivatott hatóságokhoz. 
 
3. Érdekközvetítés, érdekegyeztetés feladatkörében az OCSZ:  

 
3.1. a szakmai szervezetekkel és egyéb érdekképviseleti szervekkel együttműködve, javaslattevő, 
véleményező, közvetítő tevékenységével hozzájárul ahhoz, hogy a vitás helyzeteket az érdekeltek 
maguk, érdekeik egyeztetésével oldják meg, figyelemmel kíséri a megállapodások betartását; 
 
3.2. tagjai igényei szerint koordinálóként lép fel a szerződéses fegyelem betartása érdekében, szervezi 
a tagok között kialakult vitás kérdések megoldását; 
 
3.3.figyelemmel kíséri a működő gazdálkodó szervezetek piaci magatartását, az etikai normák 
betartását, elősegíti ezek érvényesülését.  
 
4.  A nemzetközi és belföldi kapcsolatok és piacszervezési feladatok körében az OCSZ: 
 
4.1. kapcsolatot tart külföldi kamarákkal, megfelelő szintű együttműködési megállapodást köt velük; 
 
4.2. elősegíti tagjai külgazdasági tevékenységét, kereskedelem- fejlesztésének a nemzetközi 
gyakorlatban kialakult eszközeivel, felhasználva a külföldi partner kamarákkal és más gazdasági 
érdekképviseleti szervekkel kiépített kapcsolatrend szerét; 
 
4.3. részt vesz a tagjai piaci munkájához szükséges feltételek megteremtésében, közreműködik új 
piacok feltárásában, üzleti kapcsolatok létrehozásában és e célból üzletember-találkozókat, 
szemináriumokat, gazdasági napokat, kiállításokat kezdeményez és szervez; 
 
4.4. elősegíti a külföldi működő tőke bevonását, tanácsadással, információkkal és partnerközvetítéssel. 
A tőkebefektetés szabályozását és lehetőségeit ismertető rendezvényeket szervez; 
 
4.5 felvilágosítást ad hazai és nemzetközi kiállításokról, vásárokról; 
 
4.6. különböző kiadványok, ismertetők beszerzésével, terjesztésével, összeállításával segít tagjainak 
naprakész információ-ellátásban; 
   
4.7. információs, egyeztető, döntés előkészítő és döntési kapcsolatokat épít ki és tart fenn mindazon 
állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, ahol a tagok érdekeinek érvényre juttatása azt 
indokolttá és szükségessé teszi. 
 
5. Egyéb feladatai körében az OCSZ: 
 
5.1. közvetlenül és közvetetten igénybe vehető szolgáltatásokat biztosít tagdíj ellenében, 
kedvezményes vagy teljes díjazás ellenében; 
 
5.2. sajtó- és propagandamunkát végez a tagok munkájának segítésére. 
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III. fejezet 
A tagsági viszony 

 
1.  Az OCSZ tagjai: A rendes tagok, pártoló tagok és tiszteletbeli tagok, akiknek tagsága önkéntes és 
belépés útján jön létre.  
 
1.1.Rendes tag: rendes tag lehet olyan magyar gazdálkodó szervezet, aki ortopéd cipókészítő 
szakmában működik, jogosult Magyarországon a társadalombiztosítás által támogatott ortopéd cipő 
készítésére, elszámolására, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel ártámogatási szerződése van 
és az újonnan belépő tagok vállalják, hogy legalább 3 évig tagjai lesznek az OCSZ-nek, tagsági 
jogviszonyukat kilépéssel nem szűntetik meg. 
 
1.2.Pártoló tag: pártoló tag lehet minden külföldi székhelyű és a 100 %-os külföldi tulajdonban lévő, 
magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezet vagy érdekképviselet, vállalkozó és magánszemély, 
illetve magyar tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet. A pártoló tagok az OCSZ közgyűlésén 
tanácskozási joggal részt vehetnek, szavazati joguk nincsen. 
A Pártoló tagok az OCSZ szakmai és erkölcsi támogatásán kívül kötelesek az éves rendes tagdíj 50 %-
ának megfelelő mértékű vagyoni hozzájárulás teljesítésére. 
 
1.3.Tiszteletbeli tag: tiszteletbeli tag lehet az OCSZ tagok közé nem tartozó személy, akit érdemei 
alapján az Elnökség javaslatára a közgyűlés elfogad. A tiszteletbeli tagok az OCSZ közgyűlésén 
tanácskozási joggal részt vehetnek, szavazati joguk nincsen, tagdíjat nem fizetnek.  
 
2. Belépés és tagdíjfizetés:  
 
2.1.A belépés az elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal történik, melyben a belépő kijelenti, hogy 
az OCSZ Alapszabályát elfogadja, igazolja, hogy az 1.1. pontban leírt feltételeknek megfelel, a 
Magyar Gazdasági Kamara által kidolgozott, a gazdálkodó szervezetek együttműködésére és piaci 
magatartására vonatkozó etikai normákat magára nézve kötelezőnek ismeri el és a tagdíj fizetését 
vállalja.  
A belépési nyilatkozat elfogadásáról és a belépés feltételeiről az Elnökség dönt.   
 
2.2. A belépési nyilatkozat elfogadásáról szóló határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az 
éves tagdíj arányos részét az OCSZ számlájára kell utalni.  
 
2.3. A belépés évét követően a tagdíjat évente négy részletben kell befizetni. Az első negyedévre a 
tagdíjat legkésőbb 02.15.- ig, a második negyedévre legkésőbb 05.15. – ig, a harmadik negyedévre a 
tagdíjat legkésőbb 08.15-ig, a negyedik negyedévre pedig a tagdíjat legkésőbb 11.15-ig kell 
megfizetni. A késedelmes időszakra kamatfizetési kötelezettség keletkezik, amely mértéke a 
mindenkori jegybanki alapkamattal megegyezik. A tag a késedelmes fizetés járulékos költségeit is 
köteles megtéríteni. 
 
2.4. A tag tagdíj fizetési nehézségeire, vagy más, az OCSZ által méltányolható indokra tekintettel – 
kérésére – az elnökség a tagdíj fizetési határidő lejártát megelőzően benyújtott kérelem alapján a 
fizetésére haladékot vagy részletfizetést adhat.  
Fizetési haladék csak abban az esetben engedélyezhető, amennyiben a hátralék nem haladja meg az 
éves tagdíjnak megfelelő összeget, időtartama legfeljebb 3 hónap lehet. Részletfizetés legfeljebb éves 
tagdíjnak megfelelő összeg esetében engedélyezhető, legfeljebb 6 havi részletre a tárgyévre esedékes 
tagdíjjal együtt.  
 
3. A tagok jogai:  
 
3.1. a tagok jogosultak az OCSZ tevékenységében és rendezvényein részt venni, a közgyűlésen 
felszólalni, indítványokat és javaslatokat előterjeszteni;  
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3.2 az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve, ha az 
alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg; 
 
3.3. a rendes tagok jogosultak választani, valamint az OCSZ tisztségeire választhatók; 
 
3.4. igénybe vehetik az OCSZ szolgáltatásait, azok jellegétől függően ingyenesen, kedvezményesen, 
vagy teljes térítés ellenében; 
 
3.5. állásfoglalást kérhetnek az OCSZ-től a gazdálkodó szervezetekkel fennálló konfliktusaikban;  
 
3.6. a tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek; 
 
3.7. a tag tagsági jogait személyesen vagy képviselőn keresztül gyakorolhatja.  
  
4. A tagok kötelezettségei:      
 
4.1. a tagok tevékenységük során kötelesek az OCSZ alapszabályát, az érdekegyeztető fórumon 
kialakított megállapodásokat betartani, a közgyűlés határozatai szerint eljárni; 

 
4.2. kötelesek az etikai kódex előírásait maradéktalanul betartani; 
 
4.3. kötelesek az OCSZ munkájához szükséges, érdekeiket nem sértő információkat rendelkezésre 
bocsátani, a tudomásukra jutott üzleti titkokat megőrizni; 
 
4.4. kötelesek közreműködni az OCSZ tevékenységében, munkájukkal elősegíteni a tagok közötti 
együttműködést; 
 
4.5. az éves tagdíjat az OCSZ bankszámlájára tartoznak befizetni; 
 
4.6. az Elnökség javaslatára a Közgyűlés határozata alapján a tag köteles a póttagdíjat a megállapított 
határidőn belül az OCSZ bankszámlájára befizetni; 
 
4.7. az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület 
tevékenységét.  
 
5. A tagság megszűnése: 
 
A tagsági viszony megszűnik: kilépéssel, a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, 
kizárással, a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

 
5.1. Kilépés: a tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal 
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagság a naptári tárgy félév utolsó napján szűnik meg.  
 
5.2. Kizárással a következő esetekben: 
 
5.2.1. A Felügyelő és Etikai Bizottság javaslata alapján az elnökség kizárhatja azt a tagot, aki a jelen 
Alapszabályt vagy közgyűlési határozatot súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén vagy 
egyéb, az OCSZ-t, illetve annak tagjait sértő magatartást tanúsít. 
 
A tag kizárásáról a Felügyelő és Etikai Bizottság javaslata alapján az Elnökség titkos szavazás útján, 
egyszerű többséggel hozott határozatával dönt. 
 
 
 



6 
 

A tag kizárását a Felügyelő és Etikai Bizottság az alábbi etikai szabályok megszegése esetén 
kezdeményezheti: 

- a tag egyeztetés nélkül a másik tag által már kialakított, meglévő kiszolgáló területen új, 
kiszolgáló egységet hoz létre, 

- kedvezményadás az ügyfelek részére; 
- munkaerő átcsábítása 
- hitelrontás, saját előny kialakítására más cégekről negatív véleményalkotás. 
 

Az érintett tagot az elnökség a megindult eljárásról annak megindítását követő 5 napon belül írásban – 
igazolható módon - értesíti, egyúttal tájékoztatja, hogy az eljárást elrendelő határozatban foglaltakkal 
kapcsolatosan érdemi védekezését írásban, de legkésőbb a kizárási eljárási tárgyaláson szóban adhatja 
elő. A kizárási eljárási tárgyalást az eljárás elrendelését követően legkorábban 30, legkésőbb 60 napon 
belül meg kell tartani. Az elnökség a lefolytatott eljárás alapján határozatát egyszerű szótöbbséggel 
hozza meg.  
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak 
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati 
lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal – igazolható módon - közölni kell. 
A kizárásról az elnökség dönt és a kizárásról rendelkező határozat ellen, annak igazolt közlésétől 
számított tizenöt (15) napon belül, a Közgyűléshez lehet fellebbezni. A Közgyűlés a fellebbezésről a 
következő ülésen dönt. 

5.2.2. Az Elnökség határozatával kizárja azt a tagot, aki a tagdíj fizetési kötelezettségének az 
esedékességtől számított három (3) hónapon belül és a póttagdíj fizetési kötelezettségének az előírt 
határidőn belül nem tesz eleget, amennyiben az Elnökség fizetésre írásban (e-mail, ajánlott postai 
küldemény) felszólította. 

A fizetési felszólításnak tartalmaznia kell a fizetési határidőt, a fizetendő összeget, valamint a fizetési 
kötelezettség teljesítése elmulasztásának következményére történő figyelmeztetést is. A kizárásra 
irányuló eljárás befejezését követően meg kell küldeni részére a kizárásról szóló határozatot. Az 
Elnökség határozata ellen a tag tizenöt (15) napon belül a Közgyűléshez fellebbezhet. 

A kizárt tag nem mentesül a tagság idején keletkezett kötelezettségei alól, megszűnik azonban a 
tagságából eredő jogok iránti igénye. Kizárás esetén a befizetett tagdíj nem igényelhető vissza. A 
kizárási határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg az Elnökség kivezeti a tagot a 
tagnyilvántartásból. 

 IV. fejezet 
Az OCSZ szervezete 

 
1. A közgyűlés 
 
A közgyűlés az OCSZ döntéshozó testületi szerve, amely a tagok összességéből áll. A tag jogosult a 
közgyűlésen részt venni, szavazati jogát személyesen vagy képviselője útján gyakorolni, a közgyűlés 
rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. A 
közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult 
által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal 
rendelkező személyek vehetnek részt.  
 
1.1.  A közgyűlés összehívása: 
 
A közgyűlést főszabály szerint az elnök az elnökség határozata alapján hívja össze.  Az elnöknek a 
meghívót legkésőbb a közgyűlés időpontját megelőző 15 napig igazolható módon kézbesíteni kell a 
tagoknak. 
Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes 
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a 
kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 
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1.2. A rendes és rendkívüli közgyűlés 
 
A tagoknak a közgyűlésre szóló meghívót, valamint ezzel együtt a napirendet a közgyűlés előtt 
legalább 15 nappal írásban kell megkapniuk. 
 
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, öt (5) napon belül a tagok és az 
egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a 
kiegészítés indokolásával.  
 
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha 
a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy 
azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön 
dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.  
 
A közgyűlés érvényes döntéseket csak olyan körben hozhat, amelyek a közgyűlés napirendjén 
szerepelnek. 
 
A rendkívüli közgyűlés összehívására és lefolytatására a közgyűlés szabályait kell alkalmazni. 
 
1.2.1. Rendes közgyűlés:  
 
A közgyűlést évente beszámoló elfogadása miatt, három évente pedig tisztújításra az elnök hívja 
össze. 
 
1.2.2. Rendkívüli közgyűlés: 
 
1.2.2.1. az Elnökség határozata alapján az elnök köteles összehívni;  
1.2.2.2. a Felügyelő és Etikai Bizottság a gazdálkodásban jelentkező gondok, vagy vagyonvesztés 
miatt kéri;                    
1.2.2.3. a tagok 10 %-ának írásban benyújtott kérésére – amely a napirend meghatározását is 
tartalmazza -, a rendkívüli közgyűlés összehívása 30 napon belül kötelező;  
1.2.2.4. rendkívüli közgyűlést az elnökség is kezdeményezhet. A rendkívüli közgyűlést az Elnökség 
döntése alapján az elnök hívja össze. Három elnökségi tag kezdeményezésére az elnök köteles a 
rendkívüli közgyűlést összehívni; 
 
1.3. A közgyűlés hatásköre: 
  
1.3.1. az alapszabály módosítása; 
1.3.2. az elnökség éves beszámolójának - ezen belül az OCSZ vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - 
elfogadása. Az elnökség javaslata alapján a következő időszakra szóló feladatok meghatározása; 
1.3.3. a tagdíjfizetés rendjének és a tagdíj mértékének meghatározása; 
1.3.4. Az Elnökség és a Felügyelő és Etikai Bizottság vezető tisztségviselőinek megválasztása és 
visszahívása és díjazásának megállapítása; 
1.3.5. a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása; 
1.3.6. döntés szétválásról, más egyesülettel való egyesülésről, azokhoz csatlakozásról 
1.3.7. döntés társadalmi aktivisták részére díjak alapításáról, odaítéléséről   
1.3.8. döntés gazdasági társaság alapításáról, más gazdasági társaságban való részvételről, alapítvány 
létrehozásáról és ahhoz való csatlakozásról; 
1.3.9. döntés az OCSZ megszűnéséről, megszűnése esetén a vagyonának felosztásáról; 
1.3.10. az éves költségvetés elfogadása;  
1.3.11. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok 
vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés.  
1.3.12. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt. 
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1.4. A közgyűlés határozatai: 
 
1.4.1.A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult részt 
vesz. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. A határozatképességet minden határozathozatalnál 
vizsgálni kell. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat 
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.  
 
Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlést lehet tartani 8 napon belül, abban az esetben, 
amennyiben a meghívóban szerepel a megismételt közgyűlés helye és időpontja, és az a 
figyelmeztetés, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A 
megismételt közgyűlés napirendjének azonosnak kell lennie a meghívóban szereplő napirenddel. 
 
1.4.2. A jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szüksége:  
- az egyesület alapszabályának módosításához;  
- az egyesület céljának módosításához.  
 
1.4.3.Az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  
 
1.4.3. A jelen lévő tagok 2/3-os (ún. minősített) többséggel hozott határozata szükséges: 
- más egyesülethez való csatlakozás vagy egyesülés kimondásához;  
- gazdasági társaság alapításához, vagy ilyenben való részvétel elhatározásához; 
- minden olyan ügyben, amely a tagokra külön kötelezettséget ró;  
- évente összesen a tagdíj 30%-nál magasabb összegű póttagdíj kiszámlázásához. 
 
Egyebekben a közgyűlés határozatait a jelen lévők egyszerű szótöbbséggel hozza.  
 
1.4.4. a szavazás személyi kérdésekben titkosan, egyébként nyíltan történik. A közgyűlés titkos 
szavazást rendelhet el más kérdésekben is, bármely tag javaslatára. A közgyűlés az elnökség tagjairól 
tart szavazást, akik maguk közül elnököt választanak és a tagság számára bejelentik.  
 
1.4.5. a közgyűlést az elnökség javaslata alapján a közgyűlésen megválasztott személy vezeti. 
 
2. Az elnökség: 
 
Az elnökség az OCSZ testületi irányító, képviseletei szerve, amely öt főből áll, akik maguk közül 
elnököt választanak. Az elnökség tagja olyan jelölt lehet, akire a közgyűlésen legalább öt érvényes 
szavazat érkezik.  
 
Az elnökség valamely tagjának lemondása esetén az elnökség kiegészül a póttaggal. A póttag az a 
személy, aki a tisztújító közgyűlésen az elnökség tagjainak megválasztásakor a hatodik legtöbb 
szavazatot kapta.  
  
Az Elnökségi tagság s ezen belül az elnökségi tisztség társadalmi megbízatásnak tekintendő és ezért 
díjazásban nem részesíthető, költségtérítésre a VII. pont szerint jogosultak.  

Az OCSZ tisztségviselői feladatuk ellátásért díjazásra és költségtérítésre jogosultak.  

3.Az elnökség hatásköre és feladatai     
 
3.1. Az elnökség az OCSZ ügyvezető szerve, amely az OCSZ tevékenységét irányítja. Az Elnökség a 
tagjai közül elnököt választ, akit az elnökségi tagság megtartása mellett visszahívhat; 
3.2. Folyamatosan ellenőrzi a közgyűlés által elfogadott éves költségvetés végrehajtását; 
3.3. Dönt az OCSZ-be történő belépés elfogadásáról. A Felügyelő és Etikai bizottság javaslata alapján 
a tag kizárására vonatkozó előterjesztést a közgyűlés elé terjeszti.   
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3.4. Közreműködik a szövetség gazdasági stratégiája fő irányának kialakításában; 
3.5. Elkészíti éves munkaprogramját és a Szervezet és Működési Szabályzatot; 
3.6. Kinevezi az OCSZ titkárát, irodavezetőt, meghatározza a feladatait és gyakorolja felette a 
munkáltatói jogokat, melyet munkaviszony vagy megbízás keretében kell végeznie; 
3.7. Munkájának segítésére bizottságokat hozhat létre; 
3.8. Összeállítja és előterjeszti a közgyűlésnek az OCSZ éves költségvetését; 
3.9. Konkrét feladatok megvalósítása érdekében az ok és cél meghatározásával évente összesen, a 
tagdíj maximum 30%-ban póttagdíjat állapíthat meg.  
3.10. Javaslatot tesz a közgyűlést levezető elnök személyére. 
3.11. Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha  
3.11.1. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;  
3.11.2. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy  
3.11.3. az egyesület céljainak elérése veszélybe került.  
 
A jelen 3.11. pontban foglaltak miatt összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot 
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről 
dönteni.  
 
3.12. a tagság nyilvántartása;  
3.13. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;  
3.14. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;  
3.15. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és  
3.16. az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.  
 
4. Az elnökség működése    
 
4.1. Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként ülést tart. Az ülést az elnök hívja össze. 
Az elnöknek a meghívót legkésőbb az ülés időpontját megelőző 15 napig igazolható módon 
kézbesíteni kell a tagoknak. 
Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes 
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a 
kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 
Az elnökség üléseire – tanácskozási joggal – meghívhatók a napirenden szereplő kérdésekben érdekelt 
szervek képviselői. 
 
4.2. Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három elnökségi tag jelen van. 
 
4.3. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség, bármely 
tagjának javaslatára titkos szavazást rendelhet el. 
 
4.4.Rendkívüli ülés összehívását indokolt esetben, írásban bármely elnökségi tag kezdeményezheti. 
Ebben az esetben az elnök az ülést köteles összehívni. A rendkívüli ülésre a rendes ülés szabályait kell 
alkalmazni.  
 
4.5.Az elnökség tevékenységéről a közgyűlésen számol be. Az elnökség tagjai kötelesek a 
közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület 
tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.  
 
 
 
 
 
5.Az elnök és az elnökségi tagok feladata, jogköre     
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5.1.Az elnök, az elnökség ülései közötti időszakban operatív, halaszthatatlan ügyekben – kivéve 
személyi kérdéseket – intézkedik. Intézkedéseiről a soron következő elnökségi ülésen beszámolni 
köteles. Harmadik személy felé az elnöknek minden esetben az elnökség véleményét kell képviselnie. 
 
6.A Felügyelő és Etikai Bizottság      
 
6.1. A Felügyelő és Etikai Bizottság 3 tagból áll, akik maguk közül elnököt választanak.  
 
6.2. A Felügyelő és Etikai Bizottság ellenőrzi az OCSZ elnökségének működését. Ennek keretében 
bármely kérdésben felvilágosítást kérhet, a Szövetség könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg 
szakértővel megvizsgáltathatja. 
  
6.3.Felügyelő és Etikai Bizottság köteles megvizsgálni az OCSZ közgyűlése, mint döntéshozó szerve 
elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a beszámolót és vagyonkimutatást. 
Vizsgálatának eredményét a Felügyelő és Etikai Bizottság elnöke ismerteti a közgyűléssel. E nélkül a 
jelentésekről, továbbá az éves beszámolóról érvényes határozat nem hozható. 
 
6.4. A Felügyelő és Etikai Bizottság ügyrendjét maga határozza meg. 
 
7.A tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezések  
 
7.1.Az OCSZ tisztségviselőjévé (elnök, elnökségi tagok, Felügyelő és Etikai Bizottság tagjai) csak 
olyan magyar állampolgár választható, aki az OCSZ rendes tagjai közé legalább 2 éve tartozó 
gazdálkodó szervezetnél tulajdonos, vagy képviselő, aktív vezető, feltéve, hogy nincs eltiltva a 
közügyek gyakorlásától. A tisztségviselők feladataikat társadalmi munkában látják el. Nem folyamatos 
tevékenységhez tartozó külön feladat esetén az elnökség dönthet ennek ellentételezéséről, melyről a 
közgyűlésnek beszámol.  

 
7.2. A tisztségviselők nem állhatnak egymással (a Ptk. szabályozása szerinti) közeli hozzátartozói 
kapcsolatban.  
 
7.3. A tisztségviselők megbízatása megszűnik: mandátumának leteltével, lemondással, közgyűlési 
felmentéssel vagy a közügyektől eltiltó jogerős bírósági ítélettel.  
 

V. fejezet 
Az OCSZ ügyintézése 

 
Az OCSZ elnöksége a feladatok ellátására titkárt, irodavezetőt alkalmazhat, vagy a feladatok 
elvégzésével szervezetet bízhat meg. A feladatköröket a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve 
megkötött munkaszerződés, vagy megbízási szerződés tartalmazza, amelyet az elnökség fogad el.  
 

VI. fejezet 
Az OCSZ képviselete 

 
Az egyesület képviseltére az elnök jogosult önállóan, képviseleti jogának terjedelme általános. 
Az elnökségi tagok közül két tag – az elnök akadályoztatása esetén - együttesen jogosult képviselni 
az egyesületet, képviseleti joguk terjedelme általános.  
Az egyesület gazdasági vezetőjének képviseleti joga az elnökkel vagy két elnökségi taggal együtt 
együttes, terjedelme különös, a bankszámla feletti rendelkezésre és az adóhatóság előtti képviseletre 
jogosult. 
 

 
 
 
 




