
 
ALAPSZABÁLY 

(egységes szerkezetben) 
 
Általános rész 
 
1.1. 
Az egyesület neve: 
 
Az egyesület neve: Magyarországi Agrárvállalkozók Egyesülete 
 
Az egyesület rövidített elnevezése: MAGRE 
  
1.2. 
Az egyesület székhelye: 7400 Kaposvár, Roboz u. 7. 
 
1.3. 
Célok és feladatok: 
 

- tagok támogatása a mezőgazdaság gazdasági ügyeiben 
- tagok érdekképviselete bel-és külföldi hatóságokkal és szervezetekkel szemben, 
- információk és szolgáltatások közvetítése agrárvállalkozók részére, 
- több üzemre kiterjedő együttműködés elősegítése, 
- rendezvények, főképpen a mezőgazdasági területtel kapcsolatos továbbképzési 

rendezvények szervezése és tartása 
- a feladatok megvalósítása és célok elérése érdekében az egyesület részt vehet más 

szervezetekben és intézményekben, vagy ilyeneket támogat. 
 

1.4. 
Az egyesületet harmadik személyekkel szemben az elnök, vagy a titkár, az elnök 
akadályozatása esetén az elnökhelyettes, továbbá az elnök, vagy a titkár által az adott 
tárgykörre szóló írásos meghatalmazás alapján egy ezzel megbízott elnökségi tag egy 
személyben képviseli. 
 
1.5. 
Az egyesület cégszerű aláírása (jegyzése) a következő: 
 
Az egyesület elnevezése, vagy rövidített elnevezése géppel írva, előnyomtatva, vagy 
bélyegzővel nyomva 
 
Alatta saját kezű aláírással az elnök, az elnökhelyettes vagy a titkár egyszemélyi aláírása. 
 
1.6. 
A megválasztott elnök, elnökhelyettes és titkár mindenkori aláírását a társadalmi szervezetek 
nyilvántartását végző cégbíróságnál közjegyző által készített címpéldányon csatolni kell, a 
megválasztást ill. a korábbi jogosult felmentését igazoló közgyűlési jegyzőkönyv csatolása 
mellett. 
 
Az egyesület az egyesületi célokkal összhangban a jogszabályokban meghatározott keretek 
között nemzetközi tevékenységet folytathat. 
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Az egyesület anyagi, működési feltételeinek biztosítása érdekében kiegészítő gazdasági 
tevékenységet folytathat. Magán- vagy jogi személlyel gazdasági társulást létesíthet, illetőleg 
ilyenbe tagként beléphet, továbbá vállalatot alapíthat. 
 
1.7. 
 
Az Egyesület Közgyűlése nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határozatlan időtartamra 
Tiszteletbeli Elnököt választhat.  
Tiszteletbeli elnök lehet az a természetes személy, aki az Egyesület vezetésében kiemelkedő 
tevékenységet fejtett ki, és az Egyesület ez irányú felkérését elfogadja. A tiszteletbeli elnök 
nem minősül tisztségviselőnek. A Tiszteletbeli Elnök az Elnökség felkérésére részt vesz az 
Egyesület rendezvényein, továbbá közéleti tevékenysége során lehetőség szerint elősegíti az 
Egyesület céljainak megvalósulását. Ugyanazon időben több Tiszteletbeli Elnök is lehet. A 
Tiszteletbeli Elnöki cím lemondással, elhalálozással, a Közgyűlés által történő visszahívással 
szűnik meg. Az egyesület tiszteletbeli elnökének (elnökeinek) nevét az Alapszabályban fel 
kell tüntetni. 
Az egyesületnek jelenleg tiszteletbeli elnöke Wolfgang Müller. 
 
2. Tagsági viszony 
 
 
2.1. 
Az egyesület tagja az a magyar és, tekintettel az egyesület nemzetközi jellegére, nem magyar 
állampolgár ill. jogi személyiséggel rendelkező illetve jogi személyiség nélküli társaság, aki 
csatlakozási szándékát írásban bejelenti, és az egyesület elnöksége – kérelmére – 
szótöbbséggel a tagok sorába felvette. A felvétel elutasítása az ok közlése nélkül is lehetséges. 
 
Az egyesületnek jogi személy pártoló és tiszteletbeli tagja is lehet. A jogi személy az 
egyesület működésében küldöttje útján vesz részt, akit a jogi személy és az egyesület közösen 
jelöl ki. 
 

- Az egyesületnek pártoló tagja az lehet, aki az egyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag 
is támogatja. 

-  
- Az egyesület tiszteletbeli tagja az lehet, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével 

elsősorban erkölcsileg támogatja az egyesületet, és az elnökség munkájának elismeréséül 
tiszteletbeli taggá választ. A tiszteletbeli tag nem kötelezhető tagdíj fizetésére. 
 
2.2. 
Megszűnik a tagsági viszony: 
 

- ha a tag tevékenységével az egyesület eredményes működését veszélyezteti,  
alapszabályát súlyosan megszegi, vagy kétszeri írásbeli felszólítás ellenére sem 
teljesíti az egyesület Alapszabályában meghatározott kötelezettségeit és ezért az 
egyesület elnöksége 2/3-ot meghaladó szótöbbséggel hozott határozatával kizárja, 

- ha a tag kilépését az elnökségnek írásban bejelenti (ez esetben a tagsági jogviszony a 
bejelentés kézhezvételének napján szűnik meg) 

- a tag halálával, 
- jogi személy tagsága esetén jogutód nélküli megszűnése esetén, 
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- az egyesület jogutód nélküli megszűnésével, 
 
2.3. 
Az egyesület tagját megilleti a közgyűlésen (részközgyűlésen) való részvétel, a tanácskozás és 
a döntésben való részvétel joga. A jogi személy egyesületi tag jogosult egy személyt 
megnevezni, aki a közgyűlésen a jogait gyakorolja. E személy akadályoztatása esetén az 
egyesületi tag jogait a közgyűlésen írásbeli felhatalmazás alapján egy másik tag is 
gyakorolhatja. Az egyesület tagja bármely tisztségre megválasztható. Jogosult az egyesület 
működésére, terveire, kötelezettségeire, gazdálkodására és tagsági viszonyaira vonatkozóan az 
egyesület elnökétől, elnökhelyettesétől, titkárától felvilágosítást kérni. Jogosult az egyesület 
által nyújtott szolgáltatások igénybevételére, használhatja az egyesület saját, vagy bérelt 
létesítményeit, felszereléseit, igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét. 
 
2.4. 
Az egyesületi tag kötelezettségei: 
 

a.) az alapszabályban és az egyesület vezető szervei határozataiban foglaltak betartása, 
végrehajtása, 
b.) tagsági díj befizetése, 
c.) az egyesület vagyonának megóvása, és legjobb tudása szerinti gyarapítása. 

 
Az egyesületi tag jogai: 

a.) A tag személyesen, vagy amennyiben a tag jogi személy, kinevezett képviselője útján 
részt vehet az egyesület közgyűlésein, meghívás esetén az egyéb szervek munkájában és 
ott javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban., 
b.) Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, használhatja annak 
felszereléseit, igényelheti szakembereinek segítségét.  

 
2.5. 
Az egyesület jogi személyiségű tagja tagsági jogait a természetes személyekkel azonos 
módon, egy szavazati joggal gyakorolhatja. 

 
2.6. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és 
tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. 

2.7. A tagdíj mértékét az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg és annak változása 
esetén az alapszabályt szükség szerint módosítja. A tagdíj a tárgyév február 15. napjáig 
esedékes. A hatályos tagdíj mértéke 120.000,-Ft/év, vag 400,-EUR/év. Amennyiben a tag 
tagsági jogviszonya a tárgyév január hó első napján fennáll, úgy a tárgyévre vonatkozó teljes 
tagdíjat megfizetni köteles. A tagdíj befizetésével kapcsolatos jogviták esetére a tagok jelen 
alapszabályi rendelkezéssel kikötik a Kaposvári Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. Az 
egyesület tagdíjkövetelésével szemben beszámításnak helye nincsen. 
 
3. Az egyesület szervei 
 
 
KÖZGYŰLÉS 
 
3.1. 
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Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés minden kérdésben jogosult dönteni, 
döntéseihez a tagok, valamint a tisztségviselők kötve vannak. 
A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a 
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél 
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
3.2. 
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

a.) az Alapszabály megállapítása és módosítása, 
b.) a tagdíj megállapítása, 
c.) az elnökség beszámolójának elfogadása, 
d.) éves költségvetés meghatározása 
e.) az egyesület elnökének, elnökhelyettesének, titkárának, az elnökség tagjainak, 

valamint egyéb tisztségviselőinek megválasztása, felmentése, tiszteletdíjuk 
meghatározása, 

f.) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének eldöntése, 
g.) az egyesület feloszlásának kimondása 
h.) döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály, vagy a közgyűlés későbbi döntése 

a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, 
i.) a tagok 10%-a által a közgyűlési döntésre javasolt egyéb kérdések megtárgyalása és 

határozathozatal. 
 
3.3. 
A közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni a hely, az időpont 
és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell 
küldeni legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A meghívót közöltnek kell tekinteni a 
tag e-mail címére történő megküldésével is.   
 
 A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést 
meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. A 
megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára 
tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelen és a megismételt közgyűlés között 
legalább fél órának kell eltelnie. 
 
A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, 
ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést. 
Közgyűlést kell összehívni akkor is, ha azt a felügyeleti szerv elrendeli, valamint ha az 
Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, 

A Közgyűlés összehívása az elnök feladata. 
 
3.4. 
A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagoknak legalább fele jelen van.  
 
3.5. 
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A közgyűlés határozatait nyílt szavazással – a 3.2. a.), b.), f.) és g.) pontokban meghatározott 
2/3-os szótöbbséget igénylő témák kivételével – egyszerű szótöbbséggel hozza. Nyílt 
szavazással történik az elnök, az elnökhelyettes, a titkár, az elnökség tagjai és más 
tisztségviselők megválasztása is. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata 
dönt. 
 
3.6. 
A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amely rögzíti a fontos indítványokat, valamint a hozott 
határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető, valamint két a 
hitelesítésre felkért tag írja alá. Az alapszabály rendelkezéseit módosító határozatokat a 
bíróságnak meg kell küldeni. 
 
3.7.  
 
ELNÖKSÉG 
 
(1) Az Egyesület vezető szerve a 7 tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű 
szótöbbséggel, titkos szavazással 3 év időtartamra választja.  
(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az Elnökség 
ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van.  
(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az 
érintettel igazolható módon közölni kell.  
(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli 
értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 
nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az 
Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 
(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:  
a) javaslattétel a közgyűlés felé az éves tagdíj mértékére vonatkozóan 
b) az etikai szabályok elfogadása, 
c) az Elnökségi ülés ügyrendjének megállapítása 
d) tagfelvétel jóváhagyása, 
e) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására, 
f) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe. 
 
Az egyesület elnöksége tagjai sorából fegyelmi bizottságot hozhat létre. Az egyesület tagjai 
közötti olyan vitás ügyeket, amelyek a tagsági viszonyból erednek, választott bíróság dönti el. 
 
Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe 
behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból 
megállapítható az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 
támogatók és ellenzők számaránya és személye. 
 
 
3.8.  
 
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 

(1) Az Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely 2 főből áll. Az Ellenőrző 
Bizottság tagjait a közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel 3 év időtartamra. Az Ellenőrző 
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Bizottságnak nem lehet tagja az egyesület elnöke, elnökhelyettese, elnökségi tagja, valamint a 
titkára és az egyesület könyvvizsgálója. Az Ellenőrző Bizottság tagjai indokolt esetben 
visszahívhatóak. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

(2) Az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. Az 
Ellenőrző Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében 
vállalják. 

(3) Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, 
működésére az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni. 
Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így 
különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, 
tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, 
az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Közgyűlés ülésén 
tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a 
Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni. 

Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, 
határozatait ugyancsak sorszámozza. 

A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a 
jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok 
hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és 
ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult 
jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A 
jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják. 
 
 
4. Az egyesület tisztségviselői 
 
 
4.1. 
A közgyűlés 3 évi időtartamra 
 

- elnököt 
- elnökhelyettest, 
- elnökségi tagokat 

 
választ. (a továbbiakban együtt: tisztségviselők) 
 
A közgyűlés elnöke, elnökhelyettese 
 
4.2. 
Az elnök – akadályoztatása esetén az elnökhelyettes – az 1.4., 1.5. pontokban foglaltakon túl 
ellenőrzi a közgyűlés határozatainak végrehajtását, felügyeli a titkár munkáját, összehívja és 
vezeti az elnökséget és dönt a részére biztosított egyéb jogkörökben. 
 
4.3. 
Az elnökhelyettes részére a közgyűlés - a 4.2. pontban meghatározott helyettesítési 
feladatokon túl - önálló jogkört, vagy feladatokat állapíthat meg. Az elnökhelyettes 
közvetlenül segíti az elnök munkáját.    
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Titkár 
 
4.4. 
Az egyesület titkárát az elnökség választja, és a közgyűlésnek jóvá kell hagynia. A titkárnak 
az egyesület ügyeit az egyesület feladataival és célkitűzéseivel összhangban kell vinnie. Ha a 
titkár helye betöltetlen, az ügyeket az elnöknek ill. az elnökhelyettesnek kell vinnie, ill. ezzel 
meg kell bízni az elnökség egy tagját. 
 
A titkár 
- az elnökkel ill. elnökhelyettessel egyeztetett módon képviseli az egyesületet harmadik 
személyekkel szemben, és jegyzi az egyesületet, 
- az elnök irányításával szervezi és intézi az egyesület ügyeit, gondoskodik az elnökségi 
ülések rendszeres megtartásáról 
- vezetője az üzleti apparátusnak, 
- az egyesület alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
- nyilvántartást vezet az Egyesület közgyűlésének és az Elnökségének határozatairól, 
amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók 
és ellenzők számaránya és személye megállapítható, 
- elkészíti az éves beszámoló tervezetét, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjeszti 
- közli a Közgyűlés és az Elnökség határozatait az Alapszabályban megjelölt módon az 
érintettekkel 
- kezeli az Egyesület készpénz állományát, 
- kezeli, ellenőrzi, nyilvántartja és megőrzi a pénzügyi műveletek, számláit, bizonylatait  
vezeti a pénztárjelentést 
elkészíti az Elnökség és a Közgyűlés jegyzőkönyveit, irattárazza a határozatokat, naprakész 
nyilvántartással biztosítja az azokba való betekintést.  
- dönt a részére biztosított egyéb jogkörökben. 
 
4.5. 
A titkár a két elnökségi ülés között végzett munkájáról az elnökségnek köteles beszámolni. 
 
 
 
 
5. Az egyesület gazdálkodása 
 
 
5.1. 
Az egyesület bevételei: 
 

a.) az alapító tagok által biztosított alapító vagyon, 
b.) a tagok által befizetett tagdíj, 
c.) a tagok és más – belföldi, vagy külföldi – természetes vagy jogi személyek által 

nyújtott felajánlások és hozzájárulások, 
d.) az egyesület alapszabályszerű működésének eredményeként jelentkező bevétel, illetve 

követelés, 
e.) az egyesület működésével kapcsolatos egyéb bevétel. 

  
5.2. 
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Az egyesület tartozásaiért és kötelezettségeiért a tulajdonában álló vagyonnal, illetve 
jogosultságai és követelései értékével felel. A tagok személyes vagyonukkal nem felelnek az 
egyesület tartozásaiért. 
 
5.3. 
Az egyesület az Alapszabályban meghatározott céljai szerint a jogszabályokban biztosított 
gazdasági tevékenységet folytathat, szervezetet hozhat létre és szakembereket foglalkoztathat. 
 
5.4. 
Az egyesület vagyonát az elnökség kezeli az éves gazdasági terv útján a közgyűlés 
jóváhagyásával. Az elnökség határozza mega várható bevételek és a teljesítendő kiadások 
keretösszegeit. Az elnökség feladata az éves beszámoló megvitatása és a közgyűlés elé 
terjesztése. A költségvetést és a beszámolót minden alkalommal a titkár terjeszti elő. 
 
5.5. 
Az egyesület a pénzeszközeit bankszámlán tartja. A bankszámla feletti önálló rendelkezési 
joggal rendelkezik az elnök, az elnökhelyettes, a titkár, vagy az elnökség által a bankszámla 
feletti rendelkezési joggal felruházott személy. 
 
5.6. 
A közgyűlés, illetve az elnökség által meghatározott gazdasági keretek és korlátok 
betartásáért – intézkedési körén belül – az elnök, az elnökhelyettes és a titkár teljes 
felelősséggel tartozik. 
 
5.8. 
Az egyesület tisztségviselői részére rendszeres, a tevékenységet alkalomszerű 
közreműködéssel elősegítő tagok vagy személyek részére eseti tiszteletdíjat állapíthat meg. 
Az egyesület javára dolgozó személyeket a rendes üzleti tevékenységet szolgáló 
tevékenységükért megilleti az emiatt keletkező költségeik megtérítése. 
 
5.9. 
Az egyesület – a tevékenysége ellátásához – alkalmazottakat foglalkoztathat, illetve tagjait 
alkalmazottként foglalkoztathatja, a feladatok ellátásával külső szervet bízhat meg. 
 
5.10. 
Az egyesület gazdálkodásának törvényességét könyvvizsgáló ellenőrzi. 
 
 
6. Az egyesület megszűnése 
 
 
6.1. 
Az egyesület megszűnik, ha 

- feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja, 
- más egyesülettel egyesül, 
- a tagok létszáma tíz fő alá csökken, 
- a felügyeleti szerv az egyesületet feloszlatja. 

 
6.2. 
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Az egyesület megszűnése esetén az egyesület vagyonát a hitelezők kielégítése után a tagok 
között kell felosztani hozzájárulásuk arányában. 
 
 
7. Záró rendelkezések 
 
 
7.1. 
Jelen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az egyesület közgyűlése a 
……./2011. (……..) sz. határozatával elfogadta.  
 
7.2.  
A Somogy Megyei Bíróság Pk. 60.061/1996/1. sz. határozatával 1650. sorszám alatt az 
egyesületet nyilvántartásba vette. 
 
7.3. 
Az egyesület a nyilvántartásba vétellel vált jogi személlyé és ettől az időtől kezdi meg 
tevékenységét. 
 
Sárvár, 2011………………………… 
 
 
A közgyűlés nevében 
 
 
 
 
…………………………………………..    ………………………………………….. 

hitelesítő      hitelesítő 
 
 
 
 

…………………………………………..    ………………………………………….. 
közgyűlés levezető elnöke    jegyzőkönyvvezető 


