TAGOZATI ALAPSZABÁLY
A Magasépítési Tagozat, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége
(ÉVOSZ) egyesületi formában működő civil szervezet keretében megalakuló
Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári Törvénykönyv, valamint a
2011. évi CLXXV. törvény (Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) rendelkezései
alapján hozták létre az alábbiakban meghatározott alapítói szándék és cél
szerint, az alulírott helyen, napon, a következő tartalommal:
1. §
Általános rendelkezések
A Tagozat megnevezése:
Magasépítési Tagozat
A Tagozat székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei tér 1.
2. §
A tagozat működésének célja
1. Az épületépítéssel, magasépítési létesítmények kivitelezésével foglalkozó
vállalkozásoknak a piaci tevékenységét segítő, speciális szakági vállalkozói
érdeket megjelenítő, képviselő tagozat.
2. A magasépítési-kivitelezési tevékenység végzését meghatározó jogszabályok
kialakításában való közreműködés, a piaci folyamatok elemzése, értékelése.
3. A vállalkozások tevékenységének megismertetése, társadalmi megítélésének
javítása.
4. A tagok piaci elismertségének megerősítése.
5. A Tagozathoz tartozó vállalkozások súlyponti problémáinak feltárása,
megoldási javaslatok kidolgozása és annak szakmai-gazdasági érdekképviselete.

6. A Tagozat figyelemmel kíséri a szakmai területen tevékenykedő
vállalkozások működését szakmai-etikai szempontból és fellép az általánosan
elfogadott normák, valamint a tagozat alapszabályában foglaltak betartásáért.
7. A Tagozat működési területét érintő kérdésekben kapcsolatot tart az illetékes
közigazgatási szervekkel, intézményekkel, szakmai szervezetekkel, minden
fórumon a tagok érdekeit képviseli.
8. A Tagozat rendelkezésre álló eszközeivel bekapcsolódik a szakmai képzést és
a szakmai kultúra emelését célzó oktatási, képzési tevékenységbe és a szakmai
követelmények kialakításába.
9. A Tagozat a vállalkozások tevékenységét elősegítő műszaki, gazdasági
információkat gyűjt és szolgáltat, ennek érdekében tapasztalatcseréket,
tájékoztatókat, konzultációkat szervez.
10. A Tagozati tagok informáltságának javítására és tagjai tevékenységének,
szolgáltatásainak bemutatására szakmai, áru-, cég-, és szolgáltatás-bemutatókat,
cégek közötti szakmai konzultációkat, partnerközvetítést szervez.
11. A Tagozat politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
3. §
A Tagozat működésének tartama, üzleti éve és gazdálkodása
A Tagozatot a Tagok határozatlan időre hozzák létre. A Tagozat üzleti éve
megegyezik a naptári évvel.
A Tagozat az ÉVOSZ keretein belül működő szakmai tagozat, melynek tagsága
az ÉVOSZ rendes tagjaiból tevődik össze.
A Tagozat éves munkatervét az elnökség állítja össze és terjeszti elfogadásra a
Tagozat közgyűlése elé.
4. §
A Tagság feltételei
A Tagozat teljes jogú tagokból áll. A Tagozatba való belépés önkéntes, a
belépési nyilatkozat beadásával történik. A belépési nyilatkozat tagfelvételi
kérelemnek minősül és egyben a Tagozati Alapszabály elfogadását jelenti.
A Tagozat elnökségének legalább 75 %-os arányú javaslata szükséges a tag
felvételéhez.

5. §
A Tagság megszűnése, megszüntetése
1. A tagság az üzleti évet követően, de legalább egy féléves felmondással
megszüntethető. A felmondást írásban kell az elnökkel közölni.
2. A tagság megszűnik a cég, a vállalkozás felszámolásakor, a felszámolási
végzés jogerőre emelkedése napján.
3. Annak a tagnak, amelyik a vállalt kötelezettségének többszöri írásbeli
felszólítás ellenére a kötelezettség esedékességétől számított egy év és egy
hónap elteltével nem tesz eleget, a Tagozati tagsága automatikusan megszűnik.
4. A tagság az ÉVOSZ tagság megszűnésével automatikusan megszűnik.
5. Kizárás - súlyos etikai vétség esetén - az elnökség határozata alapján történik.
Az elnökség határozata ellen a határozat kézhez vételétől számított négy héten
belül lehet írásban fellebbezni a következő közgyűlésnél.
A fellebbezést levélben a Tagozat címére kell benyújtani. Az elnökség által
kizárt tag jogai és kötelezettségei mindaddig felfüggesztésre kerülnek, amíg a
fellebbezésre a közgyűlés a végleges határozatát meg nem hozza.
6. §
A Tagok jogai és kötelezettségei
A tagoknak jogukban áll
 A közgyűlésen részt venni, véleményt nyilvánítani a Tagozatot érintő
kérdésekben
 Részt venni a Tagozat rendezvényein
 Részesülni a Tagozat által nyújtott szolgáltatásokból
 Tisztséget viselni
 A Tagozat összes irataiba betekinteni
A tagok kötelezettségei megegyeznek az ÉVOSZ Alapszabályában foglaltakkal.
7. §
A Tagozat testületei
1. Közgyűlés
2. Elnökség

8.§
A Tagozati Közgyűlés kizárólagos jogköre
1. Az Alapszabály elfogadása, módosítása beleértve a Tagozat feladatainak
megállapítását.
 Az elnökség 4 évenkénti megválasztása
 Az elnökség által kizárt tagok fellebbezési ügyében való döntés
2. Az üzleti év lezárását követő négy hónapon belül kerül sor a Tagozat évi
rendes közgyűlésének megtartására. Ezen kívül az elnökség kérésére rendkívüli
közgyűlést kell összehívni.
3.A tagozati közgyűlés összehívása az elnökség által a közgyűlés adatainak
közlésével (hely, idő, napirend) a tagokhoz intézett levélben történik, mely
meghívást legalább 10 nappal előre kell kiküldeni.
4. A tagozati közgyűlésen csak a napirendi témákban lehet határozatot hozni.
5. A tagozati közgyűlés levezetője a Tagozat soros elnöke, akadályoztatása
esetén az általa kijelölt elnökségi tag.
6. A tagozati közgyűlésen a tagokat csak olyan személyek képviselhetik, akik a
napirend minden pontjára szavazati joggal felhatalmazottak. Egy tag a
képviseletével megbízhat más tagot.
7. A tagozati közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok többsége (50% +
1 Tag) jelen van. Minden tagot egy szavazat illet meg. A tagozati közgyűlés
határozatait egyszerű többséggel hozza.
8. Ha a tagozati közgyűlés nem határozatképes, azt ismételten össze kell hívni az
adott napirend megvitatására. Az ismételten összehívott tagozati közgyűlés a
megjelentek számától függetlenül határozatképes.
9. A tagozati közgyűlés az Alapszabályt és a Tagozat feloszlatását érintő
pontokban a jelenlevők 75%-ának szavazatával dönt.
10. A közgyűlés nyílt szavazással dönt abban az esetben, ha a tag a közgyűlés
előtt, vagy alatt indítvánnyal él, hogy a közgyűlés valamennyi, vagy egyes
napirendi témáiban titkos szavazást tartson.
11. A tagozati közgyűlésről emlékeztető készül, melyet a közgyűlés levezetője
és az elnökség egy tagja aláírásával hitelesít.

12. A tagozati közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az elnökség és a soros
elnökök megválasztása.
9. §
Elnökség
1. Az elnökség tagjainak száma maximum 10 fő.
2. A közgyűlés által választott soros elnökök munkamegosztását az elnökség
hagyja jóvá.
3. A soros elnökök feladata a Tagozat operatív irányítása és a Tagozat
képviselete.
6. A soros elnök hívja össze az elnökséget és vezeti az elnökség üléseit.
Kötelező az elnökség összehívása, ha azt legalább négy elnökségi tag írásban
kéri.
5. Az elnökség döntésképes, ha a tagok többsége jelen van. A döntéshez a
szavazatok egyszerű többségére van szükség. Szavazategyenlőség esetén a soros
elnök szavazata dönt.
6. Az elnökség határoz minden olyan ügyben, mely nem tartozik a közgyűlés
hatáskörébe.
7. Az elnökség üléseiről emlékeztető készül, melyet az elnök aláír. Az
emlékeztető elkészítése a tagozati titkár feladata.
8. Sürgős esetben a soros elnöknek lehetősége van határozatot hoznia telefaxon,
telefonon, illetve e-mailben történő szavazás útján.
10. §
A Tagozat megszűnése
1. A Tagozat megszűnik a közgyűlés erre összehívott közgyűlésén hozott
döntéssel.
2. A Tagozat megszűnéséhez szükséges határozathoz a tagok által képviselt
szavazatok 75 %-a szükséges.
Budapest, 2015. október 7.

