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A MAGYAR SÖRGYÁRTÓK SZÖVETSÉGE
ALAPSZABÁLYA
Előzmények: A Magyar Sörgyártók Szövetsége 1992-ben alakult, az akkor elfogadott
alapszabályt a közgyűlés többször módosította. A jelen Alapszabály egységes szerkezetben
tartalmazza a közgyűlés által az alakulás óta elfogadott módosításokat.
I. Általános rendelkezések
1. A Szövetség célja, alapelvei:
A sörgyártók szakmai összefogása, szakmai érdekeinek képviselete, a tisztességes és
szabadverseny támogatása, a sör, különösen a hazai gyártású sörök hírnevének megtartása,
gyarapítása. A Szövetség tevékenysége nem irányul a tagjai között olyan megállapodás,
összehangolt magatartás megteremtésére, valamint a Szövetség nem hoz olyan döntést, amely
a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást
fejthet, illetve fejt ki.
2.
A Szövetség székhelye: 1115, Budapest, Tétényi út 7/b.
A Szövetség működési területe: Magyarország teljes területe.
A Szövetség jogi személy, szervezeti formája: szövetség.
A Szövetség hivatalos nyelvei: a magyar és az angol.
A Szövetség elnevezése:
Magyar Sörgyártók Szövetsége
Association of Hungarian Brewers
Ungarischen Brauerbund
A Szövetség rövidített neve: Sörszövetség
A Szövetség Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 4. §. (3) bekezdése szerinti
szövetség.
II. A Szövetség feladatai
A Szövetség az I./1. pontban meghatározott célok érdekében az alábbi feladatokat látja el:
1.

.

A Szövetség ellátja tagjainak szakmai képviseletét a kormányszervek, egyéb országos
hatáskörű és nemzetközi intézmények előtt.
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2.

Mint söripari szakmai szervezet, tagjainak igénye szerint észrevételeket, javaslatokat
tesz az egész szakmát érintő kérdésekben az illetékes intézmények felé.

3.

Folyamatos kapcsolatot tart a jogszabályokat alkotó szervezetekkel, hogy a készülő
módosításokban és az új jogszabályokban a söripar érdekeit figyelembe vegyék.

4.

Nyomon követi a megjelenő, az ipart érintő új törvényeket, rendeleteket, és azok
módosításait, ezekkel kapcsolatban a tagokat tájékoztatja, hogy a szükséges lépéseket
megtehessék.

5.

Figyelemmel kíséri a hazai és külföldi sörtermelést, értékesítést, piaci szabályozást, és
azokról adatokat gyűjt és tájékoztatást ad tagjainak, a Közgyűlés által meghatározott
gyakorisággal a tagok által szolgáltatott termelési adatokat összesíti és azt a tagoknak a
Közgyűlés által meghatározott gyakorisággal és tartalommal megküldi.

6.

A Szövetség fórumot biztosít tagjai által felvetett valamennyi kérdés megvitatására.

7.

A Szövetség - a Közgyűlés döntése alapján - kapcsolatot tart érdekvédelmi és egyes
civil szerveződésekkel.

8.

Észrevételeket fűz a fogyasztók széles tömegét érintő kormányzati és hatósági
bejelentésekhez, javaslatokhoz. A Szövetség különös figyelmet fordít arra, hogy
hasznos kapcsolat alakuljon ki a mindenkori fogyasztói érdekképviseletekkel és a
sörfogyasztók szervezeteivel.

9.

Tevékenységéről tájékoztatja tagjait, a tagok által a gazdasági év lezárása után a
Szövetség rendelkezésére bocsátott adatok alapján éves beszámolót készít, melyben az
ipar egészére vonatkozó legfontosabb adatokat összefoglalja, és ezt nyilvánosságra
hozza.

10.

Kapcsolatot tart a sajtó képviselőivel, azzal a céllal, hogy a nagyközönség is megismerje
a söripar eredményeit és gondjait, és javítsa a sör és a söripar imázsát.

11.

A Közgyűlés döntése alapján részt vesz a hazai és nemzetközi szakmai rendezvények
szervezésében, külföldi konferenciákon, kiállításokon, vásárokon való részvétel
érdekében javaslatokat tesz.

12.

A Szövetség feladatainak végrehajtása érdekében a Közgyűlés Igazgatót és Titkárt
választ, valamint állandó és ad hoc szakbizottságokat hoz létre és működtet.

13.

Etikai kódexeket alkot, amelyek a tagokra nézve kötelező magatartási szabályokat
tartalmaznak, azok betartását ellenőrzi, megsértésüket szankcionálja. A kódexek jelen
Alapszabály mellékletét képezik.
III. A Szövetség tagjai (a rendes és a pártoló tagok)

1.

A Szövetségnek rendes és pártoló tagjai vannak, az utóbbiak a Szövetség különleges
jogállású tagjainak minősülnek. A Szövetség olyan egyesület, amely két rendes tag
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részvételével is alapítható, működtethető. A Szövetség tagja természetes személy nem
lehet.
2.

A rendes tagok
a) A Szövetség rendes tagja lehet minden magyarországi székhellyel rendelkező nem
természetes személy sörgyártó, amely Magyarországon évente legalább 100.000 hl
Magyarországon gyártott, a saját vagy a saját vállalatcsoportja leányvállalatának
termékét képező sört értékesít. Amennyiben több nem természetes személy
magyarországi székhellyel rendelkező sörgyártó ugyanazon hazai vagy nemzetközi
tulajdonosi csoporthoz tartozik, úgy ezen csoporthoz tartozó szervezetek egy rendes
tagként képviseltethetik magukat a Szövetség tagjai között.
b) A tagokat a sörgyártó cégek első számú vezetői, vagy a cégek által kijelölt
képviselők képviselik a Szövetség Közgyűlésein.
A rendes tagságról a Közgyűlés egyhangú határozattal dönt.
A rendes tag a tagként történő felvétele előtt, annak feltételeként illetőleg minden
tárgyévet követő március 31. napjáig köteles okiratokkal igazolni a Szövetség felé, hogy
az általa gyártott illetőleg forgalmazott sörtermék után a jövedéki adót megfizette. Ezen
tagi kötelezettség elmulasztása súlyos kötelezettségszegésnek minősül.

3. A pártoló tagok (különleges jogállású tagok)
A Szövetség pártoló tagja lehet olyan magyarországi székhellyel rendelkező nem
természetes személy jogalany, amely Magyarországon sörgyártási és ugyanitt egyúttal
sörforgalmazási tevékenységet is végez évente összesen legalább 500 hl mennyiségben,
vagy saját vállalatcsoportjához tartozó leányvállalat által gyártott sörtermékből
Magyarországon évente legalább 100.000 hl mennyiséget értékesít.
A pártoló tagságról a Közgyűlés egyhangú határozattal dönt. A pártoló tagként történő
felvétel előfeltétele, hogy a pártoló tag jelölt a pártoló tagi kötelezettségvállalást
tartalmazó pártoló tagi megállapodást megkösse a Szövetséggel.
A pártoló tagokat azok első számú vezetői, vagy a pártoló tagok által kijelölt képviselők
képviselik a Szövetség Közgyűlésein.
A jelen Alapszabályban a továbbiakban ellenkező rendelkezés hiányában a „tag”
megjelölés a rendes és a pártoló tagra egyaránt vonatkozik.
A pártoló tag a pártoló tagként történő felvétele előtt, annak feltételeként illetőleg minden
tárgyévet követő március 31. napjáig köteles okiratokkal igazolni a Szövetség felé, hogy
az általa gyártott illetőleg forgalmazott sörtermék után a jövedéki adót megfizette. Ezen
tagi kötelezettség elmulasztása súlyos kötelezettségszegésnek minősül.
Abban az esetben, ha a pártoló tag egyesületi formában működik, vele szemben az éves
gyártási illetőleg forgalmazási mennyiség követelmény, valamint a jövedéki adó
megfizetése igazolásának kötelezettsége nem alkalmazható.
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IV. A tagok jogai
A) A rendes tagok jogai
1.

A rendes tag minden megtárgyalt kérdést illetően szavazati joggal bír. Javaslatokat és
indítványokat tehet, jegyzőkönyvben rögzíttetheti álláspontját.

2.

A rendes tag az Igazgatótól, a Titkártól valamint a Szövetség munkaszervezetétől
tájékoztatást kérhet.

3.

A rendes tag részt vehet a Szövetség által szervezett szakmai rendezvényeken.

4.

A rendes tag joga, hogy a Szövetség tevékenysége kapcsán keletkező dokumentumokat
megismerje.

5.

A rendes tag részt vehet a Szövetség tisztségviselőinek megválasztásában és maga is
megválasztható.

6.

A rendes tag joga, hogy a Közgyűlés törvényt sértő határozatait bíróság előtt a
tudomására jutástól számított 30 napon belül megtámadhatja.
B) A pártoló tagok jogai

1.

A pártoló tag minden megtárgyalt kérdést illetően javaslattételi, véleményezési joggal
bír, jegyzőkönyvben rögzíttetheti álláspontját.

2.

A pártoló tag az Igazgatótól, a Titkártól valamint a Szövetség munkaszervezetétől
tájékoztatást kérhet.

3.

A pártoló tag részt vehet a Szövetség által szervezett szakmai rendezvényeken.

4.

A pártoló tag joga, hogy a Szövetség tevékenysége kapcsán keletkező dokumentumokat
megismerje.

5.

A pártoló tag a javaslattételi, véleményezési jogának gyakorlásával részt vehet a
Szövetség tisztségviselőinek megválasztásában, szavazati joga azonban nincs, a pártoló
tag tisztségviselővé nem választható.

6.

A pártoló tag joga, hogy a Közgyűlés közvetlenül őt érintő, törvényt sértő határozatait
bíróság előtt a tudomására jutástól számított 30 napon belül megtámadhatja.
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V. A tagok kötelezettségei
A) A rendes tagok kötelezettségei
1.

Működjék közre a Szövetség célkitűzéseinek megvalósításában és feladatainak
megoldásában.

2.

Tartsa be az Alapszabály, az Etikai Kódexek, az Önszabályozó Reklámtestület (ÖRT)
Reklámetikai Kódexe, valamint a közgyűlési határozatok rendelkezéseit, beleértve a
határidőre történő adatszolgáltatást.

3.

Minden esetben a tisztességtelen piaci magatartás tilalmával kapcsolatos jogszabályi
követelmények maximális figyelembevételével, jogellenes szerződések megkötésének,
összehangolt gyakorlat megvalósításának és érzékeny üzleti adatok megosztásának
elkerülésével a Szövetség munkáját információ, statisztika biztosításával, az egységes
álláspont kialakítására hivatott véleményekkel segítse elő.

4.

Tegyen eleget az Igazgató által a jelen Alapszabály XI/3. pontja alapján megállapított
tagdíjfizetési, illetve a Közgyűlés által megállapított rendkívüli fizetési
kötelezettségének.

B) A pártoló tagok kötelezettségei
1.

Működjék közre a Szövetség célkitűzéseinek megvalósításában és feladatainak
megoldásában.

2.

Tartsa be az Alapszabály, az Etikai Kódexek, az Önszabályozó Reklámtestület (ÖRT)
Reklámetikai Kódexe valamint a közgyűlési határozatok rendelkezéseit.

3.

Tegyen eleget a Szövetséggel megkötött megállapodásban meghatározott pénzbeli
kötelezettségvállalásnak.

4.

Minden esetben a tisztességtelen piaci magatartás tilalmával kapcsolatos jogszabályi
követelmények maximális figyelembevételével, jogellenes szerződések megkötésének,
összehangolt gyakorlat megvalósításának és érzékeny üzleti adatok megosztásának
elkerülésével a Szövetség munkáját információ, statisztika biztosításával segítse elő.
VI. A tagsági viszony megszűnése, megszüntetése

1.

A tagsági jogviszony megszűnése
A tagsági jogviszony megszűnik
a)
b)
c)
d)

a tag kilépésével;
a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával;
a tag kizárásával;
a tag jogutód nélküli megszűnésével.
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A tag tagsági jogviszonyát a Szövetség képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
2.

A tagsági jogviszony felmondása
Ha a tag nem felel meg a jelen Alapszabály III/2 pontjában meghatározott feltételeknek,
a Szövetség a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A
felmondásról a Szövetség Közgyűlése a nem érintett rendes tagok egyhangú
határozatával dönt oly módon, hogy a szavazásnál az érintett rendes tag nem szavazhat.

3.

A tag kizárása
3.1 A tagnak jogszabályt, a Szövetség alapszabályát vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a Közgyűlés – bármely szövetségi tag
vagy szövetségi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat
le. Az eljárás során a tagnak biztosítani kell a védekezés lehetőségét, valamint őt
személyesen is meg kell hallgatni. A tag kizárásáról a Szövetség Közgyűlése a nem
érintett rendes tagok egyhangú határozatával dönt oly módon, hogy a szavazásnál az
érintett rendes tag nem szavazhat.
3.2 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 (l. VI/3.3 pont) való tájékoztatást. A kizáró
határozatot a taggal közölni kell.
3.3 A tag kizárásáról rendelkező határozattal szemben az érintett tag fellebbezést nem
terjeszthet elő, azonban az érintett tag, a vezető tisztségviselő valamint a
felügyelőbizottság tagja a határozat hatályon kívül helyezése iránt keresetet indíthat a
Szövetség ellen attól az időponttól számított harminc napon belül, amikor a határozatról
tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat
meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.
Egyebekben a határozat felülvizsgálatára a Ptk-nak a jogi személy határozatainak
bírósági felülvizsgálatára irányuló rendelkezései irányadók.
VII. A Közgyűlés

1.

A Szövetség ügydöntő szerve a Közgyűlés. A Közgyűlésen minden tag részt vehet. A
tagot a mindenkori első számú vezető, vagy a tag által írásban meghatalmazott személy
képviseli.

2.

A Közgyűlés helye: a Szövetség székhelye, vagy a meghívóban meghatározott más
hely.

3.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok több, mint kétharmada jelen van.
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.
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4.

A Közgyűlés kizárólagos határkörébe tartozik:
a) az Alapszabály megállapítása, módosítása, kiegészítése,
b) a Szövetség éves költségvetésének meghatározása, a Szövetség beszámolójának
elfogadása,
c) a Szövetség stratégiájának, elképzeléseinek, küldetésének elfogadása,
d) a Szövetség éves céljainak és tevékenységi tervének elfogadása,
e) döntés meghatározó szereplőkkel történő kiemelt partnerségekről,
f) döntés a Szakbizottságok által felvetett bármely javaslatról,
g) rendkívüli fizetési kötelezettség megállapítása a rendes tagok részére, amennyiben
ez a Szövetség gazdálkodásában felmerülő rendkívüli kiadás miatt szükséges,
h) határozathozatal a Szövetség megszűnéséről, feloszlással, vagy más társadalmi
szervezettel való egyesülés révén,
i) döntés tag felvételéről, kizárásáról, tagsági jogviszony felmondásáról,
j) a Szövetség Igazgatójának és Titkárának megválasztása, az Igazgató és a Titkár éves
díjának és esetleges költségtérítésének megállapítása, foglalkoztatásuk formájának
meghatározása,
k) a Szövetség ügyrendjének meghatározása,
l) döntés az Igazgató által nyilvánosságra hozható adatok köréről,
m) a tagok által a V/A/3. és V/B/4. pontok szerint szolgáltatott adatokkal kapcsolatban
az adatszolgáltatás és tagoknak történő továbbítás gyakoriságának és tartalmának
meghatározása
n) döntéshozatal a Szakbizottság(ok)ban kialakult véleményeltérés (l. X.5. pont)
tárgyában
o) döntés projekthez, rendezvényhez, programhoz (a továbbiakban együttesen:
rendezvény vagy rendezvények) kapcsolódó rendkívüli hozzájárulásokról, egyúttal
meghatározva a hivatkozott rendezvényekhez történő hozzájárulás jellegét, értékét
és annak feltételeit,
p) a pártoló tagokkal megkötendő megállapodások elveinek és keretfeltételeinek
előzetes jóváhagyása, amely nem jelenti a megállapodások egyenkénti előzetes
jóváhagyását,
q) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, a jelen Alapszabály, a
Szövetség belső szabályai valamint a Közgyűlés határozatai a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utalnak.
A Közgyűlés az a)-n) és p) valamint q) pontokban meghatározott tárgykörökben a
jelenlévő tagok egyhangú döntésével dönt.
A Közgyűlés az o) pontban meghatározott tárgykörben a tagok 2/3-ának többségi
szavazatával dönt. Az a rendes tag, aki egy rendezvényben (l. VII/4 o) pont) történő
részvétel ellen szavaz vagy nem vesz részt a Közgyűlés azon ülésén, melynek során a
Közgyűlés a rendezvényről dönt, nem kötelezhető arra, hogy ezen rendezvénnyel
összefüggésben bármilyen jellegű hozzájárulást teljesítsen.

5.

Minden tagnak joga van a Közgyűlés hatáskörén belül indítványt tenni.

6.

A Közgyűlést évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyűlést az
Igazgató hívja össze a Közgyűlés napját legalább tizenöt nappal megelőzően. Össze kell
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hívni a Közgyűlést akkor is, ha azt bármely rendes tag az ok és a cél megjelölésével
írásban kéri.
A Közgyűlés ülését az Igazgató meghívó küldésével igazolható módon hívja össze. A
Közgyűlés ülésére minden (rendes és pártoló) tagot meg kell hívni.
A meghívónak tartalmaznia kell
a) a Szövetség nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a tagok a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 munkanapon belül a tagok és a
Szövetség 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 az ülését a Szövetség székhelyén vagy a meghívóban meghatározott más
helyen tartja.
Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani,
ha az ülésen valamennyi szavazásra jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az
ülés megtartásához.
A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi szavazásra jogosult jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A Közgyűlés ülését az Igazgató vezeti le levezető elnökként, akadályoztatása esetén a
Közgyűlés az ülés levezető elnökéül más személyt is megválaszthat. A Közgyűlés ülése
vonatkozásában más tisztségviselő (pl. szavazatszámláló) nem kerül megválasztásra, a
szavazatokat a levezető elnök számolja össze.
7.

A Közgyűlésen jelen lévő minden rendes tagot egy szavazati jog illeti meg. A szavazati
jog nem ruházható át másik tagra.

8.

A tag kizárás, valamint a tagsági jogviszony felmondása kérdésében az érintett rendes
tag nem szavazhat.
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9.

A Közgyűlés határozatait, ha az Alapszabály kivételt nem tesz, vagy a Közgyűlés
másként nem dönt, egyhangú döntéssel, minden esetben nyílt, kézfeltartásos szavazással
hozza meg.
A rendes tagok a Közgyűlés ülésén szavazással hozzák meg határozataikat.
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 a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Ha a Ptk. egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához,
a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró
rendelkezése semmis. Ha a Ptk. egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, a
létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.
Az Alapszabály módosításához a jelen lévő rendes tagok egyhangú döntésével hozott
határozata szükséges.
A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok egyhangú döntésével hozott határozata
szükséges.

10.

A Közgyűlés üléséről és az ott hozott határozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelyet a közgyűlést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a VII/11. pontban
hivatkozott versenyjogász és a Közgyűlés által választott két hitelesítő rendes tag ír alá.
A jegyzőkönyv és határozat(ok) 1-1 példányát a tagok részére az Igazgató megküldi,
amely a határozatok kihirdetésének minősül.

11.

A Közgyűlés ülésein a versenyjogi megfelelés biztosítása érdekében egy megfelelő
versenyjogi szakértelemmel rendelkező jogásznak is részt kell vennie, aki szintén aláírja
az ülés jegyzőkönyvét.

12.

A rendes tagok a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben ülés tartása nélkül is
határozhatnak. Ez esetben a döntésre bocsátott határozat tervezetét elektronikus levél
útján a szavazat megtételére illetőleg a vélemény kifejtésére legalább a kézbesítéstől
számított 8 (nyolc) napot biztosítva kell az Igazgatónak a rendes és a pártoló tagokkal
közölni. A tagok e-mailben jogosultak szavazatukat illetőleg véleményüket, javaslatukat
megküldeni az Igazgató részére, a szavazólap rendes tag által aláírt és beszkennelt
példányának megküldésével. A határozathozatalhoz szükséges határozatképességi
arányra az ülés tartása mellett történő döntéshozatalra irányadó szabályok vonatkoznak
az írásbeli határozathozatal során is azzal az eltéréssel, hogy a határozathozatali eljárás
akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Igazgató részére,

10

amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges
lenne ülés tartása esetén. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a Közgyűlést az
Igazgató köteles összehívni. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3
munkanapon belül az Igazgató megállapítja a szavazás eredményét, és azt további
három napon belül elektronikus úton közli a tagokkal. A határozathozatal napja a
szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az
utolsó szavazat beérkezésének napja. Ha valamely tag a megadott határidőn belül nem
él szavazati jogával, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha a szabályszerűen összehívott
ülésen nem jelent volna meg. Az ülés tartása nélküli határozathozatalra egyebekben az
ülés keretében megtartott közgyűlés szabályai megfelelően alkalmazandóak.
VIII. Az Igazgató
A Közgyűlés által határozott időre megválasztott Igazgató feladatai:
1.

Képviseli a Szövetséget a hazai hatóságok, bíróságok, kormányszervek és harmadik
személyek előtt, valamint a tömegtájékoztatás munkatársaival való kapcsolatban.

2.

Szükséghez képest összehívja a Közgyűlést és vezeti annak üléseit.

3.

Javaslatot tesz a közgyűlési ülés napirendjére.

4.

Végrehajtja a Közgyűlés rá vonatkozó határozatait.

5.

Felügyeli a Szövetség pénzügyeit, a költségvetés betartását, irányítja a Szövetség
munkaszervezetét és gyakorolja a Szövetség alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat.
Ha az Igazgató tevékenységét alkalmazottként végzi, az Igazgató felett a munkáltatói
jogokat a Közgyűlés gyakorolja egyhangú döntéssel. A Közgyűlés egyhangú döntéssel
meghozott határozattal kijelölheti a Szövetség egy vagy több rendes tagját, aki(k)
képviselője (képviselői) önállóan jogosult(ak) gyakorolni a munkáltatói jogokat.

6.

Az Igazgató a Közgyűlés döntése alapján egyben betöltheti a Titkár tisztségét is.

7.

Az Igazgató jelen Alapszabály keltének időpontjában hatályos adatai a következők:
Név: dr. Kántor Sándor
Lakcím: 1145 Budapest, Columbus utca 54/A. fsz. 1. a.
IX. A Titkár

1.

A Titkár tevékenységéért az Igazgatónak, - amennyiben egy személyben a Szövetség
Igazgatója is - a Közgyűlésnek felelős. A Titkár nem vezető tisztségviselő.

2.

A Titkár a Közgyűlés határozatainak, valamint az Igazgató utasításainak végrehajtása
érdekében önállóan tevékenykedik, szükség esetén bevonva a tagok képviselőit és a
szakbizottságot.
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3.

A külföldi testvérszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartást, a kapcsolatok
fejlesztését a Titkár - az Igazgató utasítása szerint - önállóan végzi.

4.

A Titkár a Szövetség éves munkájáról és az iparág előző évi tevékenységéről - a tagok
által beküldött adatok felhasználásával -, a Közgyűlés részére minden évben beszámolót
készít. A beszámoló magyar és angol nyelven készül. A Titkár gondoskodik a
Szövetség mindenkori irodájának fenntartásáról, a költségvetés kezeléséről és
betartásáról.

5.

A Titkár a tömegkommunikáció munkatársait, a különböző bel- és külföldi piackutató
cégeket, és más érdeklődőket ellátja mindazzal az információval, amit az éves
jelentésben a Szövetség közöl és amelyre a Közgyűlés felhatalmazza. A Titkár felelős a
Szövetség külső megjelenéseiért, honlapjáért, közösségi média csatornáiért, és
sajtómegjelenései szervezéséért.
IX/A. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok, felelősség

1.

A Szövetség vezető tisztségviselője az Igazgató.

2.

A Szövetség vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

3.

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.

4.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

5.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.

6.

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.

7.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

8.

A vezető tisztségviselő felelőssége: A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége
során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való
felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.
IX/B. Az Igazgató feladatai, a Közgyűlés összehívása

1.

Az Igazgató feladatkörébe tartozik
a) a Szövetség napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
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b) a 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,
a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) a Szövetség jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és a Szövetség szerveinek értesítése;
g) az Igazgató által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a Ptk-ban előírt intézkedések megtétele; és
m) az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés
n) a pártoló tagokkal megkötendő megállapodás megkötésével kapcsolatos előkészítő,
szervezési feladatok teljesítése, a pártoló tagokkal a megállapodás megkötése,
o) megállapítja és külön-külön közli a rendes tagokkal a rendes tagok által külön-külön
szolgáltatott, az előző évben általuk értékesített sör mennyiségi adata és a Közgyűlés
által elfogadott költségvetés alapján az egyes rendes tagok által fizetendő tagdíj
mértékét a XI/3. pontban foglaltak szerint.
2.

A Közgyűlés összehívása
Az Igazgató köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
a) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
vagy
c) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.
Az előző bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a rendes tagok kötelesek az
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a
Szövetség megszüntetéséről dönteni.
IX/C. A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése

1.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
visszahívással;
lemondással;
a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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2.

A Szövetség rendes tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül
visszahívhatják.

3.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Szövetséghez címzett, a Szövetség másik
vezető tisztségviselőjéhez vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor
lemondhat.
Ha a Szövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető
tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
IX/D. Felügyelőbizottság

1.

A rendes tagok a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását
rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek
megóvása céljából ellenőrizze.

2.

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a
felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok
áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető
tisztségviselője.

3.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak.

4.

Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a
Közgyűlés választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági
jogviszony az elfogadással jön létre.

5.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági
tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

6.

Kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes
személy, vagy ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja.

7.

A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az
alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.

8.

Mindaddig, amíg a jelen Szövetségnek kizárólag nem természetes személy tagjai
vannak, illetőleg a tagság létszáma nem haladja meg a száz főt, felügyelőbizottság
megválasztására nem kerül sor.
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X. Szakbizottságok
1.

A munka hatékonyabbá tétele érdekében a Szövetségen belül szakbizottságok
működnek.

2.

A II/12. pont szerint létrehozandó szakbizottságok felállításához minden rendes tag
szakbizottságonként 1 főt delegálhat. A pártoló tagok a szakbizottságok munkájában
javaslattételi és véleményezési joguk gyakorlásával vehetnek részt.

3.

A Szövetség szakbizottságai:
a) Pénzügyi
b) PR- és Kommunikációs
c) bármely egyéb célú bizottság a Közgyűlés határozata szerint, a kérdéses tárgytól
függően.

4.

A szakbizottságok az Alapszabály és az Etikai Kódexek rendelkezéseinek keretei között
működnek, feladataikat a Közgyűlés határozatai, az Igazgató javaslatai, illetve a
szakbizottságok maguk határozzák meg. A szakbizottságok ügyrendjüket maguk
állapítják meg. Legfontosabb céljuk a söripart érintő törvényhozási munkához történő
szakmai hozzájárulás.

5.

A Szakbizottságok üléseiről magyar és angol nyelven jegyzőkönyvet kell készíteni. Az
ülések megfelelő jegyzőkönyvezése a Titkár kötelezettsége. A jegyzőkönyveket az
Igazgató tájékoztatás céljából megküldi a tagok részére. A Szakbizottság(ok)ban
kialakult véleményeltérés esetén a tárgyi ügyet a Közgyűlés megtárgyalja.
XI. Pénzügyek

1.

A Szövetségnek nem áll szándékában nyereségre törekvő gazdasági-vállalkozási
tevékenység folytatása, a 350/2011(XII.30.) sz. Korm. rendelet és a hatályos
jogszabályok alapján gazdálkodik.

2.

A Szövetség a befizetett tagdíjakból, éves költségvetés alapján gazdálkodik.

3.

A tagdíj mértéke: a Közgyűlés által elfogadott költségvetés kiadásainak a rendes tagok
által az előző évre vonatkozóan közölt, sör értékesítési volumen adat alapján az
Igazgató által megállapított piacrészekkel arányos része, amely összeget az Igazgató
közöl külön-külön az egyes rendes tagokkal. A rendes tagok a jelen okirat aláírásával
kinyilvánítják, hogy a tisztességtelen piaci magatartás tilalmára vonatkozó (versenyjogi)
szabályokra figyelemmel egymás értékesítési adatait semmilyen módon és mértékben
nem kívánják egymás illetőleg a pártoló tagok tudomására hozni, ilyen adatokat a
pártoló tagoktól nem kérnek.
A tagdíj megfizetésének módja banki átutalás.
A tagdíj tárgyévenként kétszer (első részlet január 31., második részlet július 31.
napjáig) esedékes, melyet a rendes tagok a Szövetség által megküldött számla alapján
kötelesek megfizetni a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül. A tagdíj
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határidőre történő befizetésének elmulasztása esetén a rendes tagok késedelmi kamatot
kötelesek fizetni, az érvényes jegybanki kamatnak megfelelő mértékben.
4.

A Szövetség pénzeszközei felett a jóváhagyott éves költségvetés alapján a Közgyűlés
rendelkezik.
XII. A Szövetség kapcsolattartása más társadalmi szervezetekkel,
illetve külföldi szövetségekkel

A Szövetség a Közgyűlés döntése alapján vesz részt más szervezetek munkájában.
XIII. A Szövetség törvényességi felügyelete
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján a törvényességi felügyeleti jogkört az
Ügyészség gyakorolja.
XIII/A. A Szövetség megszűnése
1.

A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött
bekövetkezett;
c) a rendes tagok kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti

és

e feltétel

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a
nyilvántartásból törli.
2.

A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt
vagyona a jogi személy tagjait illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy
jogelődjük a jogi személy javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.

3.

A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai a felosztott vagyonból való részesedésük
mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített tartozásaiért.

4.

A Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.

5.

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a Szövetség jogutód
nélkül megszűnik, ha
a) a Szövetség megvalósította célját vagy a Szövetség céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) a Szövetség rendes tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a két főt.

6.

A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, a Szövetség
céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek
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kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a
vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő Szövetség
vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem
fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A
vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
XIV. Záró rendelkezések
Jelen alapszabály dőlt vastag betűvel kiemelt módosítását a Magyar Sörgyártók Szövetsége
Közgyűlése a jelen Alapszabály keltének napján tartott ülésén fogadta el, rendelkezései ettől
a naptól kezdve lépnek hatályba.
Budapest, 2018. december 13.
………………………….
Heineken Hungária Zrt.

….………………………
Dreher Sörgyárak Zrt.

…………………………..
Borsodi Sörgyár Kft.

Igazoló záradék
Alulírott dr. Aradszky Zsolt ügyvéd, az Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda (székhelye: 1015
Budapest, Batthyány u. 54. 4/8.) tagja a jelen záradék aláírásával A civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvény 38. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a jelen egységes
szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a kérelmező jogi képviselőjeként ezennel igazolom, hogy
a létesítő okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okiratmódosítások alapján hatályos tartalmának. A jelen egységes szerkezetű okiratban
megvastagított dőlt betűkkel kerültek megszerkesztésre a létesítő okirat azon pontjai, amelyek
változása a jelen egységes szerkezetű okirat elkészítésére okot adtak.

Budapest, 2018. december 13.
………………………………
dr. Aradszky Zsolt
ügyvéd
KASZ: 36056536
az Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda
(székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 54. 4. em. 8.) tagja
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FÜGGELÉK
A Szövetség rendes tagjai
Borsodi Sörgyár Kft.
székhelye:3574 Bőcs, Rákóczi utca 81.

cégjegyzékszáma: 05-09-019849

Dreher Sörgyárak Zrt.
székhelye:1106 Budapest, Jászberényi út 7-11.

cégjegyzékszáma: 01-10-042040

Heineken Hungária Zrt.
székhelye:9400 Sopron, Vándor Sándor út 1.

cégjegyzékszáma: 08-10-001541

Budapest, 2018. december 13.
………………………….
Heineken Hungária Zrt.

….………………………
Dreher Sörgyárak Zrt.

…………………………..
Borsodi Sörgyár Kft.

A felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.)
6:7. § (4) bekezdése alapján rögzítik, hogy Geert Swaanenburg – a Heineken Hungária
Zrt. vezető tisztségviselője - a magyar nyelvet nem érti, ezért a jelen alapszabály
tartalmát Békefi Gábor angol nyelven megmagyarázta. Geert Swaanenburg a jelen
alapszabály aláírásával kijelenti, hogy az angol nyelvet érti. A jelen záradék magyar és
angol nyelven készült, eltérés és jogvita esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.
The Parties pursuant to subsection 4 of Section 6:7 of the Act No 5 of 2013 on the Civil
Code represent hereby that Geert Swaanenburg – the CEO of Heineken Hungária Zrt.
doesn’t understand Hungarian language, therefore the content of this Statue has been
explained in English language by Békefi Gábor. Geert Swaanenburg declares with the
signing of this Statute that he understands English language. This clause has been
formulated in Hungarian and English languages, in case of any discrepancy and
litigation the Hungarian version prevails.

