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MAGYAR CEMENT-, BETON-  ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG  
ALAPSZABÁLYA 

 
 
 

I. A SZÖVETSÉG NEVE: Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség 
 
 angolul:    Hungarian Cement, Concrete and Lime Association 
 
 oroszul:    Asszociacija Vengerszkih Cementnih, Betonnih i Izvesztnih 
      Promüslennosztyej 
 
 
II. A SZÖVETSÉG SZÉKHELYE, BEJEGYZÉSI SZÁMA, TARTAMA: 
 
1. A Szövetség székhelye:  1034 Budapest, Bécsi út 120.  
 
2. A bejegyzési szám:   Pest Megyei Bíróság   5.Pk. 60744/90/2. 
 
3. A Szövetség:   Határozatlan tartamra alakult. 
 
 
III. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI: 
 
A/ A Szövetség célja: 
 
 1. A  cement,  mész,  kő  és  kavicsipar,  a  beton  és  adalékszer  gyártók    érdekeinek 
  képviselete. 
 2. A  fentiek szerinti szűken vett építőanyag-gyártó iparág stratégiájának és a stratégia 
  megvalósításával kapcsolatos álláspontok kommunikálása. 
 
B/ A fent jelölt célok megvalósítása érdekében: 
 
 1. Gazdaságpolitikai téren az iparági érdekek képviselet az állami irányító szervek felé, 
  tájékozódás és információ közvetítés a tagok irányába. 
 2. Az iparág műszaki-gazdasági fejlődésének támogatása, az aktuális fejlesztési irányok 
  és témák kiválasztása és művelése. 
 3. Az iparág arculatának a közvélemény felé történő megjelenítése. 
 4. A  bel  és  külföldi  szakmai kapcsolatok ápolása, kapcsolattartás más bel és külföldi 
  szakmai szervezetekkel. 
 5. A munkaadói érdekképviselet ellátása. 
 6. Az iparág aktuális politikájának kialakítása és közreműködés a megvalósításban. 
 7. Az iparági munkabiztonság fejlesztésében történő részvétel. 
 
 
IV. A SZÖVETSÉG JOGÁLLÁSA: 
 
 A Szövetség önálló jogi személyiséggel rendelkező egyesület, amelynek jogi kereteit a 
 2013. évi V. tv. és annak 3:63 – 3:87 §-ai, továbbá, a 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései 
 szabályozzák. 
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V. A SZÖVETSÉG TAGJAI: 
 
 A Szövetség tagjainak felsorolását a 2014. december 1.-i állapotnak megfelelően jelen 
 Alapszabály melléklete tartalmazza. 
 
 
VI. TAGSÁG, BELÉPÉS, A TAGSÁG MEGSZÜNTETÉSE, A TAG JOGAI ÉS 
 KÖTELEZETTSÉGEI: 
 
 1. Tagság: 
 
 1.1. A  tagság  önkéntes,  tag  lehet minden belföldi  jogi személy (Ptk. 3:1 §), aki  a 
  magyar cement,   mész,  transzportbeton  gyártás,  illetve  az  ezekhez kapcsolódó   
  alapanyagok,    így    kő  –  kavics;   adalékszerek   előállítása,    továbbá     az   
  előállításhoz kapcsolódó szolgáltatás , valamint az iparághoz kapcsolódó kutatás 
  – fejlesztés és felsőfokú oktatás területén tevékenykedik.  
 
 1.2. A tagsági viszony formái: 
 1.2.1. Rendes tag: olyan   az  1.1.  pont  szerinti   feltételeknek   megfelelő    magyar, 
    bejegyzett  jogi  személy,  amelyet  megilletnek a tagsági jogok és 
    terhelik    mindazon    kötelezettségek,     amelyeket     jogszabály, 
    alapszabály, vagy közgyűlési határozat ír elő. 
 1.2.2. Pártoló tag: olyan    az   1.1.   pont   szerinti   feltételeknek   megfelelő   magyar, 
    bejegyzett   jogi   személy,   amely   a  Szövetséget  céljai  elérésben 
    elsődlegesen anyagilag támogatja. 
 
 2. Belépés: 
 
  A Szövetségi  tagság  a   belépési  kérelemnek  a  közgyűlés  általi  elfogadásával 
  keletkezik.  A  belépési  kérelmet  a  Szövetség  Elnökségéhez  kell eljuttatni, a 
  kérelemről a közgyűlés 3/4-es szótöbbségű határozattal dönt. A belépési kérelmet 
  tárgyaló  közgyűlésen  a  belépő  jogi személy képviselője megfigyelőként részt 
  vehet. 
 
 3. A tagsági jogviszony megszűnése: 
 
 3.1. A tag kilépésével. 
  A tag tagsági jogviszonyát az Elnökséghez intézett írásos nyilatkozattal bármikor 
  indokolás  nélkül  megszüntetheti,  a  megszűnés  időpontja a nyilatkozatnak az 
  Elnökség által történt átvétele. 
 
 3.2. A tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával. 
  Amennyiben  a  tag  már  a  belépéskor, vagy utólag nem felel meg az 1.1. pont 
  szerinti feltételeknek a Szövetség a tag tagsági jogviszonyát 30 napos felmondási 
  idővel felmondhatja. A felmondásról a közgyűlés dönt. 
  
 3.3. A tag kizárásával. 
  A  tagnak  a  jogszabályt,  az  alapszabályt, vagy közgyűlési határozatot súlyosan, 
  vagy  ismételten  sértő  magatartása  esetén  a  közgyűlés,  bármely  tag,    vagy 
  Szövetségi szerv kezdeményezésére kizárási eljárást folytat le. 
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  A  kizárási  eljárás  megindítását  a  közgyűlés  határozza   el, a  közgyűlésen  az 
  Elnökség  egy tagja ismerteti a kizárási okot adó cselekményt, vagy mulasztást, 
  amelyre  az  érintett  tag  jogosult  védekezését  előadni,  amelyet  a   közgyűlés 
  megvitat és ezt követően hozza meg döntését.  
  A  kizárási  határozatot  külön  dokumentumba   kell  foglalni, indokolással kell 
  ellátni, amely indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket 
  és azok bizonyítékait. A határozatot az Elnökség elnöke írja alá, a Szövetség jogi 
  tanácsadója ellenjegyzi és a tag részére kézbesíteni kell. 
   
 3.4. A tag jogutód nélküli megszűnésével. 
 
 
 4. A tag jogai és kötelezettségei. 
 
 4.1. A  Szövetség  tagja  jogosult  a Szövetség munkájában részt venni, a Szövetség 
  közgyűlésén szavazati joggal vesz részt, képviselője választható illetve választhat 
  a  Szövetség  szerveibe.  A  tag   jogosult   a   Szövetség   valamely   tagozata  és 
  bizottsága  munkájában részt venni. A tag tagsági jogait a Szövetség közgyűlésén 
  törvényes    képviselője,    illetve    az    általa    adott     meghatalmazás alapján 
  meghatalmazott  személy általi képviselet útján gyakorolja. Ugyanezen szabály 
  irányadó a tagozati ülésen történő részvételre. 
  A Szövetség  pártoló   tagja   a   Szövetség   közgyűlésén  és  a  tagozati üléseken 
  tanácskozási joggal vesz részt. 
 
 4.2. A Szövetség tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek 
  teljesítésére.  A tag tevékenységével nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának 
  megvalósulását és a Szövetség tevékenységét. 
  A pártoló tag által nyújtandó támogatásról a pártoló tag és a Szövetség Elnöksége 
  állapodik meg. 
 
 4.3. A  Szövetség  tagjait egyenlő jogok és kötelezettségek illetik, illetve terhelik az 
  alábbi kivétellel.  
  A Szövetség 2013.05.01.-i közgyűlési határozattal jóváhagyott mérlegbeszámoló 
  szerint   560   M   Ft   vagyonnal bír, amely vagyon a Szövetség 2013.01.01.-én 
  regisztrált rendes tagjai hozzájárulásával keletkezett. A 2013.05.01. után belépő 
  tagok  a   belépéssel   egyidejűleg   egyösszegű   hozzájárulást  fizetnek,  amely 
  hozzájárulás mértékét az Elnökség és a belépő tag megállapodása határozza meg. 
  Amennyiben  a  pártoló  tag rendes taggá kíván válni, a közgyűlési jóváhagyást 
  követően a hozzájárulását az előzőek szerint kel teljesítenie. 
  A hozzájárulást a belépést jóváhagyó közgyűlési határozat meghozatalát követő 
  30 napon belül kell teljesíteni. Amennyiben a belépő tag hozzájárulását az előírt 
  határidőre nem teljesíti, úgy a Szövetség munkájában pártoló tagként vesz részt. 
 
 
VII. A SZÖVETSÉG GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGE: 
 
1. A Szövetség összhangban a Ptk. 3:63 § (3)-(4) bekezdésében foglaltakkal kifejezetten és 
 kizárólag    az   egyesületi   cél   megvalósításával   közvetlenül    összefüggő   gazdasági 
 tevékenységet folytat, vagyonát kifejezetten ezen célnak megfelelően használja. 
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2. A   Szövetség    gazdálkodásának   forrása   a   VI/4.3.  pont  szerinti   egyszeri   belépési 
 hozzájárulás,  a  tagsági díj,  a  célzott  szolgáltatás  ellenértéke  és  a  pártoló  tag anyagi 
 támogatása.  
 
3. A tagdíj  minimális  mértéke  30.000.- Ft/év,  a  tagdíj  és  a  célzott  támogatás  mértékét 
 évenként egy összegben az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés határozattal állapítja 
 meg. 
 A  pártoló  tag  anyagi  hozzájárulásának  mértékéről és a célzott szolgáltatás pártoló tag 
 igénybevétele esetén, annak ellenértékéről az Elnökség és a pártoló tag képviselője 
 állapodik meg. 
 
4. A tagok által befizetett célzott támogatás közgyűlési határozattal megállapított részével 
 azon  tagozat  önállóan  gazdálkodik,  amelyhez  a   célzott szolgáltatás ellenértékét 
 megfizető tag tartozik. 
 
5. A közgyűlés által határozatilag megállapított elvek és keretek között az operatív 
 vagyongazdálkodás az Elnökség feladata. 
 
6. A Szövetség éves beszámolót készít, amelyet a közgyűlés hagy jóvá, előzetes Felügyelő 
 Bizottsági álláspont és könyvvizsgálói audit ismeretében. 
 
 
VIII. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 
 
1. A Szövetség szervei: Közgyűlés 
     Elnökség 
     Felügyelő Bizottság 
     Könyvvizsgáló 
     Tagozatok 
     Állandó Bizottságok 
     Szövetségi Iroda 
 
2. Közgyűlés. 
 
2.1. A közgyűlés a Szövetség döntéshozó szerve. 
 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 a) az   alapszabály   megállapítása  és  módosítása  –  a  jelenlévők  ¾-e  szavazatával, 
 b) a Szövetség megszűnésének, egyesülésének, szétválásának elhatározása – a rendes
  tagok ¾ többségű szavazatával, 
 c) a  vezető  tisztségviselők  –  elnökségi  tagjainak  –  megválasztása, visszahívása  és 
  díjazásuk megállapítása – a jelenlévők egyszerű szótöbbségű szavazatával, 
 d) az   éves   költségvetés   elfogadása   –   a    jelenlévők    egyszerű    szótöbbségű 
  szavazatával, 
 e) éves  beszámoló, ezen belül az elnökségnek a Szövetség vagyoni helyzetéről szóló 
  jelentésének elfogadása – a jelenlévők egyszerű szótöbbségű szavazatával, 
 f) az  elnökség   azon  tagja  feletti  munkáltatói  jogok  gyakorlása, aki a Szövetséggel 
  munkaviszonyban áll – a jelenlévők egyszerű szótöbbségű szavazatával, 
 g) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, az 
  Elnökség, a Felügyelő Bizottság tagjaival, vagy ezen személyek hozzátartozójával 
  köt – a jelenlévők egyszerű szótöbbségű szavazatával, 
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 h) a  jelenlegi  vagy  korábbi tagok, elnökségi tagok, felügyelő bizottsági tagok, vagy 
  más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés 
  – a jelenlévők egyszerű szótöbbségű szavazatával, 
 i) a    Felügyelő     Bizottság   tagjainak    megválasztása,    visszahívása,    díjazásuk 
  megállapítása – a jelenlévők egyszerű szótöbbségű szavazatával, 
 j) könyvvizsgáló  választása,  visszahívása, díjazásának megállapítása – a jelenlévők 
  egyszerű szótöbbségű szavazatával, 
 k) végelszámoló kijelölése – a jelenlévők egyszerű szótöbbségű szavazatával, 
 l) tag felvétel – a jelenlévők egyszerű szótöbbségű szavazatával, 
 m) tagozatok,  bizottságok  létrehozása,  megalakulásuk   jóváhagyása  –  a  jelenlévők 
  egyszerű szótöbbségű szavazatával, 
 n) lapkiadás elhatározása – a jelenlévők egyszerű szótöbbségű szavazatával, 
 o) az  éves  tagdíj  és  a  célzott szolgáltatás mértékének megállapítása – a jelenlévők 
  egyszerű szótöbbségű szavazatával, 
 p) tagsági viszony felmondása, kizárási eljárás lefolytatása és a határozat meghozatala 
  – a jelenlévő ¾-es szótöbbségű szavazatával, 
 q) a célzott támogatásnak a tagozatnál maradó részének megállapítása -– a jelenlévők 
  egyszerű szótöbbségű szavazatával. 
 
2.2 A közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik. 
 
2.3. A közgyűlés nem nyilvános, azon a tag képviselője, az Elnökség tagjai, a Felügyelő 
 Bizottság tagjai, a könyvvizsgáló, az Elnökség által meghívottak, az Alapszabály, vagy a 
 közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 
 
2.4. A közgyűlést annak időpontja előtt legalább 15 nappal kiküldött írásos meghívóval a 
 Szövetség Elnöksége hívja össze. 
 A meghívónak tartalmaznia kell: 
 - a Szövetség elnevezését és székhelyét, 
 -  a közgyűlés időpontját és helyszínét, 
 -  az  ülés   napirendjét   olyan   részletességgel,   hogy   a   közgyűlésen   résztvevők 
  álláspontjukat kialakíthassák, 
 - a   határozatképtelenség   miatt   megismételt   taggyűlés időpontját és a vonatkozó 
  figyelmeztetést, 
 -  figyelmeztetést  arra,  hogy  a  meghívó  kézhezvételétől számított 3 napon belül a 
  tagok illetve a Szövetség szervei kérhetik a napirend kiegészítését, indokolással. 
 
2.5. A közgyűlést a Szövetség székhelyén kell megtartani. 
 
2.6. A közgyűlés levezető elnököt választ a jelenlévők egyszerű szótöbbségű határozatával, 
 továbbá jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítőt, akik egyben betöltik a 
 szavazatszámlálók szerepét is. 
 
2.7. A levezető elnök megválasztását követően megállapítja a közgyűlés 
 határozatképességét. A közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok 50 % + 1 tag a 
 közgyűlésen jelen van.  
 A közgyűlésen a tagot törvényes képviselője, vagy az általa adott teljes körű 
 meghatalmazással bíró személy képviseli.  
 A levezető, amennyiben olyan napirend felvételét is kérték az Elnökségtől, amelyet az 
 Elnökség nem teljesített, illetve elutasított, így ezen napirendi pont felvételét szavaztatja 
 meg; a döntést a közgyűlés egyszerű szótöbbségű határozattal hozza. 
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 Ezt követően a levezető megállapítja a közgyűlés napirendjét. 
 A közgyűlés határozatait a jelenlévők ¾-es, vagy egyszerű szótöbbségű határozatával 
 hozza. A határozatokat a közgyűlés nyílt szavazással hozza, kivéve a személyi 
 döntéseket. A személyi döntések előzetes jelölés és jelölőlistára történt felvételt 
 követően titkos szavazással szavazatszámlálók közben jöttével történik. 
 Szavazategyenlőség esetén az adott kérdésben nem született döntés. A közgyűlésen 
 minden tagnak egy szavazata van. 
 
2.8. Az előzőeken túl az Elnökség köteles közgyűlést összehívni 
 a) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 
 b)  a Szövetség előreláthatóan nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, 
 c) a Szövetség céljának elérése veszélybe került. 
 
 A fentiek szerinti közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 
 megszüntetésére intézkedést hozni, vagy a Szövetséget megszüntetni. 
  
2.9. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre az eredetileg megállapított 
 taggyűlési időponttól számított 3. és 15. nap között kerül sor, amennyiben ezen 
 időpontot az eredeti meghívó tartalmazza, egyben azon figyelmeztetést, hogy a 
 közgyűlés az eredeti meghívóban jelölt napirendi pontokban a megjelentek számára 
 tekintet nélkül határozatképes. 
 
2.10. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet a levezető, a jegyzőkönyvezető és a 
 hitelesítők írnak alá. A közgyűlés által hozott határozatokat a jegyzőkönyvben kell 
 rögzíteni. A jegyzőkönyvet valamennyi tag részére elektronikus úton meg kell küldeni. 
 A közgyűlési határozatokat a Szövetség honlapján hirdeti ki. 
 
2.11.  Közgyűlés tartása nélkül is lehetséges határozathozatal a közgyűlés hatáskörébe tartozó 
 ügyekben, kivéve a 2.1. a-e pontokban megállapított ügyeket.  
 Ez esetben a  határozattervezetet az Elnökség küldi meg a tagoknak azzal, hogy írásos 
 szavazatukat 8 napon belül adják meg. A szavazás akkor eredményes, ha a 
 határozattervezetre legalább annyi igenlő szavazat érkezik, amennyit az Alapszabály 
 közgyűlés tartása esetén előír. Az Elnökség a fent jelölt határidő lejártát követő 3. napon 
 belül megállapítja a szavazás eredményét és ezt további három napon belül elektronikus 
 úton közli a tagokkal. 
 
3. Elnökség. 
 
3.1.  A Szövetség ügyvezetését hat tagú elnökség látja el. Az Elnökség megbízatása három 
 évre szól. 
 Az Elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a Szövetséget érintő kérdésekre 
 válaszolni, a Szövetség tevékenységéről és gazdálkodásáról beszámolni. 
 
3.2. Az Elnökség legalább három havonta ülésezik, határozatait egyszerű szótöbbséggel 
 hozza; szavazategyenlőség esetén az adott határozat tervezet elvetettnek tekintendő. 
 
3.3. Az Elnökség első ülésén tagjai közül Elnököt választ.  
 
3.4. Az Elnökség feladatkörébe tartozik: 
 a) a  Szövetség  napi  ügyeinek  vitele,  az  Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a 
  döntések meghozatala, 
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 b) beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése, 
 c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése, 
 d) a szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó 
  közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, 
 e) a    Szövetség   jogszabály   és   az   alapszabály   szerinti   megalakításának   és   a 
   tisztségviselők megválasztásának előkészítése, 
 f) a közgyűlés összehívása, a tagság és a Szövetség szerveinek értesítése, 
 g) az Elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak megállapítása, 
 h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre, 
 i) a tagság nyilvántartása, 
 j) a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, a 
  határozatok meghirdetése a Szövetség honlapján, 
 k) a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése, 
 l) a  Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 
  bekövetkezése esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele, 
 m) ellátja a cement, mészipar, a transzportbeton és adalékszer-gyártó ipar, továbbá a kő 
  és kavicstermelő ipar külső érdekképviseletét, 
 n) megállapodik a pártoló taggal az általa nyújtandó támogatásról, 
 o) a Szövetség társasági tulajdonát illetően a tulajdonosi jogokat gyakorolja, 
 p) irányítja és koordinálja az Állandó Bizottságok munkáját, 
 q) koordinálja a tagozatok munkáját. 
 
3.5. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnökség elnöke, a 
 jegyzőkönyvvezető és egy elnökségi tag jegyzőkönyv hitelesítőként ír alá. 
 
3.6. Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vesz, a Szövetség által tulajdonolt 
 gazdasági társaság ügyvezetője, a Szövetség jogtanácsosa, azon tagozatvezető, aki nem 
 tagja az elnökségnek, a Felügyelő Bizottság tagjai, továbbá mindazon személyek akiket 
 az adott kérdés előadójaként az Elnökség elnöke meghív. 
 
3.7. A Szövetséget az Elnökség tagjai képviselik, az Elnökség tagjai önálló aláírási – 
 képviseleti joggal bírnak. Ezen rendelkezés irányadó a Szövetség bankszámlája feletti 
 rendelkezésre is. 
 
3.8. A Szövetség 2014.12.16.-i közgyűlése az alábbi személyeket választotta az elnökség 
 tagjává: 
 
 SZARKÁNDI JÁNOS GYŐZŐ 
 HOFFMANN TAMÁS 
 DR. SZABÓ LÁSZLÓ 
 VARJU-MAJZIK PÉTER 
 MAGERA OTTÓ 
 ASZTALOS ISTVÁN 
  
 akik maguk közül Szarkándi János Győzőt választották elnöknek. 
 
 
4. Felügyelő Bizottság. 
 
 A Felügyelő Bizottság feladata a Szövetségi szervek, valamint a jogszabályok, az 
 alapszabály és a szövetségi határozatok végrehajtásának és betartásának ellenőrzése. 

2014.12.16. 
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 A 2014.12.16.-i közgyűlés az alábbi személyeket választotta három évi időtartamra a 
 Szövetség Felügyelő Bizottsága tagjává: 
 
 SÖVÉR FERENC 
 MIKITA ISTVÁN 
 FORGÁCS SZILÁRD 
  
 
5. Könyvvizsgáló. 
 
 A könyvvizsgáló a vonatkozó jogszabályok szerinti jogait gyakorolja és kötelezettségeit 
 teljesíti. A könyvvizsgálót a közgyűlés 3 évi időtartamra választja. 
 
 A 2014.12.16.-i közgyűlésen könyvvizsgálóvá választották: 
  
 Ecotipp Könyvszakértő, Adótanácsadó és Szolgáltató Kft.  
     7635 Pécs, Nagyszkokó u. 11. 
     Cg. 02-09-062976 
     CSURKA SZABOLCS 
      
 
6. Állandó Bizottságok. 
 a) Műszaki Tanácsadó Bizottság 
  A Bizottság műszaki-fejlesztési ügyekben az Elnökség és a Közgyűlés konzultatív 
  partnere. A   Bizottság   műszaki-fejlesztési   ügyekben   ajánlásokat   fogalmazhat   
  meg   a  Közgyűlésnek, illetve az Elnökségnek. 
  Az Elnökség a cement, mészipar, a transzportbeton gyártás, az adalékszer, kő-kavics 
  előállítás kérdésében állásfoglalást kérhet a Bizottságtól. 
 b) Gazdasági és Szabályozási Bizottság 
 c) Környezetvédelmi Bizottság 
 d) PR Bizottság 
 e) Oktatási Bizottság 
 Az állandó bizottságokon belül Közgyűlési felhatalmazással albizottságok 
 szervezhetőek, illetve a közgyűlés ad-hoc bizottságot is létrehozhat valamely egyedi 
 feladat megoldásához. 
 
 
7. A Szövetség tagozatai: 
 Cement Tagozat 
 Beton Tagozat 
 Mész Tagozat 
 Kő és Kavics Tagozat 
 Adalékszer Tagozat 
 A Szövetség minden rendes és pártoló tagja egyben tag egy tagozatban is. A tagozatok 
 működésük szervezeti rendjét jelen alapszabály keretei között maguk állapítják meg. 
 A tagozatokat egy általuk megválasztott személy képviseli – tagozatvezető – aki egyben 
 irányítja és koordinálja a tagozat munkáját, képviseli a tagozat álláspontját a Szövetség 
 Elnökségében, Állandó Bizottságában. 
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8. Szövetségi Iroda – Cemkut Kft. 
 A Szövetség működésével kapcsolatos adminisztratív szolgáltatási teendőket a 
 Szövetség egyszemélyes Kft-je, a Cemkut Cementipari Kutató - Fejlesztő Kft. 
 szervezetén belül létrehozott MCSZ Iroda végzi. A Szövetség szakmai tevékenységét a 
 Cemkut Kft infrastruktúrájára, laboratóriumára és szakembereire támaszkodva végzi. Az 
 MCSZ Iroda vezetője az Elnökség kijelölt tagja. 
 
 
IX. A SZÖVETSÉG TAGJAIRA, AZ ELNÖKSÉG TAGJAIRA, A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 
 TAGJAIRA VONATKOZÓ KIZÁRÓ ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK. 
 
1. Elnökségi Tagok. 
 Elnökségi tag azon nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
 ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
 Nem lehet elnökségi tag az akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
 szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
 következmények alól nem mentesült.  
 Nem lehet elnökségi tag az akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, akit valamely 
 foglalkozástól jogerős ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
 tevékenységet folytató jogi személy (egyesület) vezető tisztségviselője (elnökségi tagja) 
 nem lehet. 
 Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
 tisztségviselő (elnökségi tag) akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 Nem lehet elnökségi tag, aki a Btk. (2012. évi C. tv.) 61. § (2) bek. i) pontjában 
 meghatározott eltiltás hatálya alatt áll. 
 
2. Felügyelő Bizottság Tagja. 
 Az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 
 szükséges körben nem korlátozták. 
 Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőre 
 (elnökség tagja) vonatkozó kizáró ok áll fent; vagy akinek a hozzátartozója az Elnökség 
 tagja. 
 
3. Összeférhetetlenség. 
 Sem a közgyűlés, sem az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt azon jogi 
 személy, illetve annak képviselője, továbbá az Elnökség azon tagja: 
 a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a Szövetség terhére 
  másfajta előnyben részesít, 
 b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 
 c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 
 d) akinek  hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki olyan szervezetet képvisel, amely 
  nem tagja a Szövetségnek, 
 e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 
  áll, 
 f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
 
X. A JOGSZABÁLYT, AZ ALAPSZABÁLYT, VAGY A KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOT SÉRTŐ, 
 AVAGY A SZÖVETSÉG CÉLJÁVAL ÖSSZEFÉRHETETLEN TAGI MAGATARTÁS 
 JOGKÖVETKEZMÉNYEI. 
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1. Amennyiben akár az Elnökség hivatalos észlelése, avagy az Elnökséghez eljuttatott 
 bejelentés alapján megállapítható, hogy valamely tag jogszabályt alapszabályt, vagy a 
 közgyűlés határozatát sértő, továbbá a Szövetség céljával összeegyeztethetetlen 
 magatartást folytat, elsődlegesen az Elnökség hívja fel írásban a tag figyelmét a 
 hivatkozott magatartásra és arra, hogy a jövőben ezen magatartástól tartózkodjon. 
 
2. Amennyiben ezen magatartás súlyosan sértő módon, avagy az előzőek szerint felhívás 
 ellenére ismételten is megvalósul, úgy a VI/3/3.3. pontban rögzített kizárási szabályok az 
 irányadóak. 
 
3. Súlyosan sértőnek azon magatartás minősül, amely a Szövetségre közvetlen joghátrányt, 
 illetve a Szövetség hátrányos megítélését eredményezheti. 
 
 
XI. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE. 
 
1. A Szövetség jogutódlással akkor szűnik meg, ha más egyesülettel egyesül, illetve más 
 egyesületekre válik szét a közgyűlés vonatkozó határozata alapján. 
 
2. A Szövetség jogutód nélkül szűnik meg, ha  
 a) a  közgyűlés  határozattal  a  Szövetség  megszűnését határozza és ennek alapján a 
  Szövetség végelszámolással megszűnik, 
 b) arra jogosult szerv a Szövetséget megszűnteti, 
 c) a Szövetség megvalósította célját, vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált és 
  új célt nem határoztak meg, 
 d) a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül a tíz főt nem éri el. 
 
3. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a Szövetség vagyona 2013.05.01.-én 
 fennállott vagyoni része a Szövetség 2013.05.01.-én regisztrált rendes tagjai között a 
 tagok éves átlag tagdíjai arányában osztandó fel. 
 A 2013.05.01. után belépő tagokat, illetve azon pártoló tagokat, akik 2013.05.01 után 
 váltak rendes taggá a megszűnés elhatározásakor fennállott vagyoni állapot 
 különbözetének azon része illeti meg, ahogy egyszeri vagyoni hozzájárulása aránylik az 
 előzőekben jelölt vagyonkülönbözethez. 
 
 
XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK. 
 
1. Jelen Alapszabály az 1990.02.06.-án elfogadott és tizennyolc ízben módosított 
 Alapszabály hatályon kívül helyezésével, figyelemmel arra, hogy a hatályos Ptk. és a 
 korábbi jogszabályok közötti különbségek alapvetően új szabályozást igényelnek, annak 
 helyébe lép. A korábbi Alapszabály hatályon kívül helyezéséről a 2014.12.16.-i 
 közgyűlés egyhangú határozatot hozott. 
 
2. Jelen Alapszabályt a Szövetség közgyűlése 2014.12.16.-án egyhangú határozatával 
 elfogadta. 
 
3. Jelen Alapszabály 2014.12.16. napjától hatályos. 
 
Budapest, 2014. december 16. 
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Alulírott Szarkándi János Győző, mint a Szövetség Elnökségének Elnöke igazolom, hogy az 
Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján 
hatályos tartalmának. 
 
 
 
         Szarkándi János Győző  
           a Szövetség Elnökségének Elnöke 
Ellenjegyzem: 
 
 
dr. Kulcsár Ferenc  
         ügyvéd  
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