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ALAPSZABÁLY
Autószerelők Országos Egyesülete

I. Általános rendelkezések
I.1. Az Egyesület neve:
“Autószerelők Országos Egyesülete”
I.2. Az Egyesület székhelye:
9023, Győr, Csaba út 21.
Az Egyesület civil szervezet, amely a Közgyűlés által elfogadott Alapszabály
szerint működik.
Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület a tagsági körébe tartozó egyéni és
társas vállalkozások szakmai érdekképviseletét ellátó gazdasági és munkaadói
érdekképviseleti szervezet. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem
fogad el.
II. Az Egyesület célja és feladata:
II.1. Az Egyesület tagjainak szakmai információk nyújtása, szakmai érdekvédelme és képviselete, ezen tevékenységek koordinálása, szervezése.
II.2. Az Egyesület kiemelten fontosnak tartja a feladatai ellátása folyamán:
- a tagok érdekvédelmének a képviseletét,
- a speciális szakmai képzés, továbbképzés megvalósítását, szakmai információs hálózatok (szervezeti, technikai és kommunikációs) kialakítását,
szakmai rendezvények megtartását,
- a szakmára vonatkozó (EU normákat figyelembe vevő) általános és részletes szakmai specifikumok ajánlás formájában történő kidolgozását, együttműködve a felügyeleti és ellenőrző hatósággal, annak munkája támogatása érdekében,
- tagjainak a vállalkozói tevékenységük gyakorlásához szükséges információkkal történő ellátását,
- a tagok érdekeinek érvényesítéséért alkalmi vagy tartós együttműködéseket
köt más társadalmi szervezetekkel,
- tagjai segítségére szolgáltatásokat működtet az Elnökség által megállapított
szolgáltatási jegyzék alapján.
II.3. Az Egyesület képviselni kívánja tagjait különösen a következő területeken:
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- a tagság egészét vagy a tagság egy-egy csoportját érintő jogi, gazdasági,
szabályozási kérdésekben összefogja a tagok véleményét és azt az illetékes
szervek felé továbbítja, közreműködik a megoldás kidolgozásában,
- a felügyeletet gyakorló közigazgatási szervek és szakhatóságok felé,
- a közúti járműiparhoz és közlekedéshez tartozó más autós szakmai szervezetek, egyesületek irányában,
- a szakmai kamaráknál,
- a hasonló jellegű külföldi szakmai szervezeteknél.
II.4. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében jogosult:
- vállalkozási tevékenységet folytatni, de elsődlegesen gazdaságivállalkozási tevékenységet nem végezhet; törekednie kell arra, hogy a vállalkozási tevékenység szorosan a tagi kiszolgáláshoz illeszkedjen.
II.5. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében más – nem politikai szervezettel – saját döntése alapján együttműködhet, szövetkezhet.
III. Az Egyesület gazdálkodása és vagyona.
III.1. Az Egyesület a tagjai és pártoló tagjai által befizetett tagdíjjal, természetes és jogi személyek támogatásaiból, valamint gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételekből gazdálkodik a civil szervezetekre vonatkozó szabályok szerint.
III.2. A létrejött vagyon az Egyesület tulajdona.
IV. Tagsági viszony és formái, a tagsági viszonnyal kapcsolatos jogok és
kötelezettségek, a tagság megszűnése
A tagok jogállás szerint lehetnek:
 rendes tagok,
 különleges jogállású tagok, ezen belül: pártoló tagok,
tiszteletbeli tagok.
IV.1. Rendes tag
 az a természetes vagy jogi személy lehet, akinek gépjármű javító tevékenységre vagy egyéb autójavítással kapcsolatos tevékenységre szóló vállalkozói
igazolványa van, illetve ezen tevékenységi körrel rendelkező gazdasági társaság vagy ilyen társaságnak tulajdonosa és
 az Egyesület Alapszabályát elfogadja, tagságának törvényes akadálya nincs
és
 aki belépési nyilatkozat aláírásával az Egyesületbe felvételét kéri,
és
 aki az éves tagdíjat megfizeti.
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IV.2. Pártoló tag
 Pártoló tag lehet minden olyan jogi személy, aki tevékenységi köre alapján
kapcsolódik a gépjármű javító tevékenységhez, illetve bármely természetes
személy, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja és tagságának törvényes
akadálya nincs.
 A pártoló tagság minden esetben határozatlan időre szól.
 Az Egyesület tevékenységében vagyoni hozzájárulással vesz részt.
IV.3. Tiszteletbeli tag
Olyan autós szakma által elfogadott személy lehet, akit az Egyesület tagjai a
Közgyűlésen tiszteletbeli tagnak megválasztanak. Tiszteletbeli tagnak olyan
érdemes személyt választhat a tagság, aki a vállalkozásában, munkájában, a
közéletben és az érdekképviseleti munkában kiváló érdemeket szerzett. A tagsági viszony a cím írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Elnökség határozata alapján – amely ellen az érintett tag a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Közgyűléshez fellebbezéssel élhet – vonható vissza.
Megszűnésének egyéb eseteit az Alapszabály IV.7. pontja tartalmazza.
IV.4. A tag jogai
IV.4.1. Rendes tag jogai:
 részt vegyen a közgyűlésen, az Egyesület által szervezett tevékenységekben,
 választhat, és választható az Egyesület szerveibe, tisztségeire,
 igénybe vegye az Egyesület védelmét minden olyan esetben, amikor hátrányok érik,
 igénybe vegye az Egyesület kedvezményes szolgáltatásait, az egyesület által
szervezett rendezvényeken, tanfolyamokon, konferenciákon részvételi díjkedvezmény,
 levelezésében, cégjelzésében feltüntetheti, hogy tagja az Egyesületnek,
 szavazati jogával a Közgyűlésen éljen,
 az Egyesületből kilépjen,
IV.4.2. Pártoló tag és a tiszteletbeli tag jogai
 rendes tagra vonatkozó valamennyi jog megilleti, a szavazati és választhatósági jog kivételével,
 részt vehet tanácskozási joggal az Egyesület szerveinek ülésén, vezető tisztségviselővé nem választható.
A természetes személy tag jogait személyesen, a jogi személy tag vagy más
szervezet a képviselője útján gyakorolja.
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IV.5. Tagdíj:
- az Egyesület rendes tagsági viszonyban lévő tagja évente egy alkalommal a
tárgyi év február hó 15. napjáig köteles tagdíjat fizetni;
- a tagdíj mértéke 25.000,- Ft/év, mely összeg minden évben maximum 500,Ft-tal emelhető, azonban a tagdíj felső határa nem haladhatja meg az évi
40.000,- Ft-ot, a tagdíj tárgyévi mértékéről az Elnökség az erről szóló határozatának közlésével köteles a tagokat tájékoztatni, mely határozatát az Elnökség, a tárgyévet megelőző év utolsó elnökségi ülésén hozza meg;
Pártoló tagdíj fizetésének módját és befizetésének idejét a pártoló tagi belépési
nyilatkozaton, amely minden évben megújításra kerül, fel kell tüntetni. A megjelölt időpontig köteles megfizetni a pártoló tagi díjat, a pártoló tagdíjak a következők, melyek mindig az adott naptári évre vonatkoznak :
- Főpártoló tagsági díj
800.000- Ft./év
- Kiemelt pártoló tagsági díj
500.000- Ft/év
- Folyamatos pártoló tagsági díj
300.000- Ft/év
- Újbelépő pártoló tagsági díj
150.000- Ft/év
- a tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet;
- a tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
A tagdíjjal, annak megfizetésével kapcsolatos részletes szabályokat az Elnökség által meghatározott Tagdíj Szabályzat szabályozza.
IV.6. A tagsági jogviszony keletkezése:
Az Egyesületi tagság - a tiszteletbeli tag kivételével - a tagként belépni kívánó
írásos belépési kérelme alapján, az Egyesület Elnökségének elbírálása alapján
keletkezik, amelyről az Elnök 30 napon belül írásban értesíti a tagot. A tagsági
viszony az elfogadó határozat meghozatalának napján keletkezik. A tagfelvételt elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Közgyűléshez fellebbezést lehet benyújtani. A belépési nyilatkozaton nyilatkozni
kell a szakirányú tevékenységekről és arról, hogy a belépni kívánó az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az elutasító döntés
esetén annak okairól is írásban kell tájékoztatni a kérelmezőt. A belépési kérelem akkor utasítható el, ha a kérelmet benyújtó nem felel meg az Alapszabály
tagokra vonatkozó előírásainak, az Egyesületre vonatkozó szabályokat magára nézve kötelezőnek nem fogadja el, ha büntetőeljárás hatálya alatt áll, ha
jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték az ezzel járó hátrányok
alóli mentesülés időpontjáig. A tagokról nyilvántartást kell vezetni. A tagok a
tagságot évenként megújítják a tagdíj befizetésével, az Elnök a tagdíj befizetését igazolja.
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IV.7. Tagság (rendes, pártoló tiszteletbeli) megszűnése, megszűntetése:
IV.7.1. A tagság megszűnik az Egyesület megszűnésével, amelyről csak a
Közgyűlés dönthet. Az Egyesület megszűnéséhez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
IV.7.2. A tagság megszűnik a tag kilépésével. A tag tagsági jogviszonyát az
Egyesület Elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás
nélkül megszűntetheti. A tagsági viszony a bejelentés kézhezvételével vagy az
abban megjelölt határidővel szűnik meg. A tag kilépését tartalmazó nyilatkozat
kézhezvételét követően az Elnökség a tagot tagságának megszűnéséről értesíti.
Az Elnökség köteles megtárgyalni, hogy a tagsági jogviszony megszűnését követően marad-e olyan kötelezettség, amelynek teljesítése a tag kötelezettsége
lenne. Amennyiben a tagot kifejezetten őt érintő kötelezettség nem terheli, a
tagsági jogviszony megszűntetésének bejelentését az Elnökség tudomásul veszi
és a tagot a tagnyilvántartásból törli. A tagsági jogviszonnyal kapcsolatos, kifejezetten a kilépő tagot terhelő kötelezettség fennállása esetén az Elnökség intézkedik a tag kötelezettségének érvényesítéséről: felszólítja a tagot a teljesítésre vagy arra más tagot jelöl ki.
IV.7.3. A tagság megszűnhet kizárás útján.
Ki lehet zárni azt a tagot – bármely Egyesületi tag vagy Egyesületi szerv kezdeményezésére –, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, aki
az Egyesület érdekeit, működését veszélyezteti, továbbá jogszabályt, az Egyesület Közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten megsérti, az Alapszabályt súlyosan megszegi. Az Alapszabály súlyos megszegésének számít, ha a
tagdíjat a díjfizetési határidő lejárta után felszólítás ellenére – a hiánypótlásra
megadott határidőn belül – a tag nem fizeti meg. A tagok kizárása az Elnökség
hatáskörébe tartozik. Az Elnökség indokolt, írásbeli határozata ellen annak
kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közgyűléshez lehet fellebbezni. A
taggal szemben az Elnökség kizárási eljárást folytat le, mely során lehetőséget
kell biztosítani, hogy a tag elmondhassa védekezését. A tag kizárását kimondó
határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
IV.7.4. A tagsági jogviszony megszűnik a jogviszony Egyesület általi felmondásával. Ha az Alapszabály a tagságot feltételekhez köti és a tag nem felel
meg ezeknek a feltételeknek, az Elnökség a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja. Ha a tag gépjármű javítói tevékenysége bármilyen oknál fogva megszűnik, a tag erről a tevékenység megszűnésétől számított 30 napon belül írásban köteles az Elnökséget értesíteni.
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IV.7.5. A tagság megszűnik a tag halálakor, illetve a jogi személy tag jogutód
nélküli megszűnése esetén.
V. Az Egyesület szervezete:
- Közgyűlés
- Elnökség
- Felügyelő és Etikai Bizottság
V.1. A Közgyűlés
V.1.1. Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. A közgyűlésen minden rendes, pártoló és tiszteletbeli tag jogosult részt
venni a tagviszonyának megfelelő jogosultságokkal.
V.1.2. A tagok a közgyűlésen jogaikat nem csak személyesen, illetve jogi személyek esetében törvényes képviselőjük útján, hanem esetileg meghatalmazott
képviselőjük útján is gyakorolhatják. A meghatalmazáson fel kell tűntetni annak a közgyűlésnek a dátumát, amelyre a képviseleti jog szól. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A
közgyűlésen egy meghatalmazott kizárólag egy tagot képviselhet.
V.1.3. Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente Közgyűlést hív össze,
ennek időpontjáról és helyéről – amelyet az Elnökség határoz meg és az lehet
az Egyesület székhelyén kívül is –, minden tagot írásban, az értesítés megtörténtét igazolható módon legalább 15 nappal előbb, a napirend közlésével értesít. A meghívónak az Közgyűlés idejének, helyszínének, napirendjének megjelölésén kívül tartalmaznia kell a jogi személy nevét és székhelyét is. Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha: az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
vagy ha az Egyesület céljainak elérése veszélybe kerül. Az ezen okok miatt öszszehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszűntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az Egyesület megszűntetéséről dönteni. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok 50%-a +1 fő
részt vesz az ülésen. A határozatképességnek az egész Közgyűlés során fenn
kell állnia. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes, ha az arra szóló meghívóban a tagokat figyelmeztették a távolmaradás következményeire, vagyis arra, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Közgyűlés időpontja az
eredeti Közgyűléssel együtt is kitűzésre kerülhet, de a határozatképtelenség
miatt elhalasztott Közgyűlést az Elnökségnek azonos napirendi pontokkal leg7

később 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia, melyről a tagokat az általános szabályok szerint kell értesíteni
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül bármely tag és az
Egyesület szervei az Egyesület Elnökségétől kérhetik – a kiegészítés indoklásával – a napirend kiegészítését. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. Az Elnökség a Közgyűlést megelőző legalább 5 nappal korábban köteles a tagokat a kiegészített napirendről értesíteni.
Az Elnök, sürgős testületi döntést igénylő kérdésekben, rendkívüli közgyűlést
hívhat össze. A Közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni az Elnökség három
tagjának, a tagság egyharmadának vagy a Felügyelő és Etikai Bizottságnak az
ok és a cél megjelölésével tett írásbeli indítványa alapján is, továbbá, ha azt a
bíróság elrendeli.
V.1.4. A Közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül az
Elnökség által meghívottak és az Alapszabály alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek vehetnek részt.
V.1.5. A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Elnök, a
jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlésen választott két hitelesítő személy írnak
alá. Az Elnök a Közgyűlés határozatairól olyan nyilvántartást köteles vezetni,
amelyből a döntések tartalma, meghozatalának időpontja, hatálya, a döntést
támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A határozatokat az Egyesület minden tagjának megküldi. A Közgyűlés határozatai a meg nem jelent
tagokra is kötelezőek.
V.1.6. A jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges az Egyesület Alapszabályának módosításához, más Egyesülethez való csatlakozáshoz, szétválásához; a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges az Egyesület céljának
módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez.
V.1.7. A Közgyűlés az Egyesület összes ügyében dönthet.
V.1.8. Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
 Az Egyesület Alapszabályának jóváhagyása, módosítása.
 Az Elnökség, valamint a Felügyelő és Etikai Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása. A visszahívásra különösen a következő esetekben kerülhet
sor:
- 90 napot meghaladó tartós akadályoztatása miatt feladatait nem tudja ellátni,
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- feladatkörök nem megfelelő ellátása esetén,
- szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélik.
A Közgyűlés a visszahívást kimondó írásbeli határozatát indokolni köteles. A törvénysértő határozat a kézhezvételétől számított 30 napon belül
a bíróság előtt megtámadható.
 Az Elnökség, a Felügyelő és Etikai Bizottság valamint a tisztségviselők beszámoltatása.
 Az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása.
 Dönt másodfokon a kizárással, a tiszteletbeli tag cím visszavonásával és a
tagfelvétel megtagadásával kapcsolatban benyújtott fellebbezésekről.
 Az Elnök feletti munkáltatói illetve megbízói jogkör gyakorlása, ha az Elnök feladatait munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
keretében látja el, a munkabér, illetve a megbízási díj megállapításának kivételével, amely az Elnökség hatáskörébe tartozik.
 Az éves beszámoló – ezen belül az Elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása. (A beszámolót a meghívóhoz mellékelni kell, hogy azt a tagok áttanulmányozhassák.)
 Az éves költségvetés elfogadása. (A meghívóhoz mellékelni kell a költségvetés tervezetét. A költségvetéshez módosításokat javasolhat a Közgyűlés, minden módosító javaslatról külön kell szavazni. Ha a Közgyűlés a költségvetést
nem fogadja el, azt a módosító javaslatokkal együtt visszaküldi az Elnökségnek, aki új javaslatot köteles előterjeszteni.)
 Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő és Etikai Bizottság tagjával
vagy ezek hozzátartozójával köt.
 A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a Felügyelő és Etikai Bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés.
 Végelszámoló kijelölése.
V.1.9. A Közgyűlés határozatai:
A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, kéz feltétellel hozza. A jelenlévő
tagok több mint felének szavazatával titkos szavazás is elrendelhető. Titkos
szavazásra bármely tag tehet javaslatot, e javaslatról kötelező szavazni. A
Közgyűlés az V.1.6. pontban foglalt döntései kivételével határozatait egyszerű
szótöbbséggel hozza. A szavazás eredményét – a javaslat mellett, ellene szavazók és a tartózkodók számát, ha lehetséges személyét – a Közgyűlésről készült
jegyzőkönyvben pontosan rögzíteni kell. Azt a határozatot, amelyet a Közgyűlés elfogadott, a levezető elnök hirdeti ki. A Közgyűlés a döntéshozatalban való segítségül külső személyek, tanácsadók, szakértők igénybe vételére jogosult.
Az ilyen személyek részére az Elnökség a Közgyűlés összehívásakor a napirendet is tartalmazó meghívót küld, és abban megjelöli, hogy a Közgyűlés
mely kérdésben számít a segítségére. Ezek a személyek a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.
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A Közgyűlés levezető elnökét, jegyzőkönyvvezetőjét, a jegyzőkönyvet hitelesítő
személyeket és a szavazatszámlálót a Közgyűlés megkezdése után első napirendi pontként a tagok egyszerű szótöbbséggel választják meg.
V.1.10. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
a/ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesül;
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;
f/ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
V.2. Az Egyesület Elnöksége
V.2.1. Az Egyesület ügyvezető szerve, a közgyűlések közötti időben irányító
testülete. Az Elnökség tagjai: az Elnök, az Alelnök és a Közgyűlés által megválasztott további három Elnökségi tag. Az Elnökség Elnökét és az Alelnököt
maga választja tagjai közül.
V.2.2. Az Elnökség üléseit legalább félévenként, illetve szükség szerint tartja.
Az Elnökséget írásban a napirend közlésével az Elnök, akadályoztatása esetén
az Alelnök hívja össze, oly módon, hogy a meghívót a tagok az ülést megelőző
nyolc nappal korábban kézhez kapják. Amennyiben 3 Elnökségi tag kéri, az
Elnök köteles Elnökségi ülést összehívni. Az Elnökség saját hatáskörében
megalkotott ügyrend szerint működik.
V.2.3. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az Elnök (ha
nem volt jelen, akkor az Alelnök) és a jegyzőkönyvvezető ír alá.
V.2.4. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés nyílt szavazással 5 évre választja.
V.2.5. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 4 tagja jelen
van. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség határozatairól az Elnök nyilvántartást köteles vezetni.
V.2.6. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt a jelen Alapszabály
V.1.10. pontjában meghatározott személy.
V.2.7. Az Elnökség feladatköre:
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Az Elnökség dönt minden olyan lényeges ügyben, amit az Alapszabály nem
utal kifejezetten a Közgyűlés hatáskörébe, így különösen:
 ellenőrzi a Közgyűlés határozatainak végrehajtását,
 irányítja az Egyesület gazdálkodását, meghatározza az Egyesület éves költségvetését és azt a Közgyűlés elé terjeszti,
 ellátja mindazokat a feladatokat, amit a Közgyűlés számára meghatároz,
 felügyeli a területi irodák tevékenységét,
 dönt a pártoló tagok tagságával kapcsolatos jogosultságokról, tiszteletbeli
tagság visszavonásáról,
 dönt a tag kizárásáról,
 meghatározza a rendes és pártoló tagok által fizetendő tagdíj összegét,
 megállapítja az Elnök munkabérét, illetve megbízási díját, amennyiben az
Elnök feladatait munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében látja el,
 a beszámoló előkészítése és Közgyűlés elé terjesztése, a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése, a Közgyűlés napirendi
pontjainak a meghatározása, az Egyesület jogszabály és Alapszabály szerinti
szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,
 az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása,
 a tag felvételéről való döntés, a tagság nyilvántartása,
 az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek a
vezetése, az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
 az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén a 2013. évi V. törvényben előírt intézkedések megtétele.
V.2.8. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben nem korlátozták. A vezető
tisztségviselő feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
V.2.9. Az Elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy más egyesületnél vagy egyéb civilszervezetnél is betölt tisztséget.
V.2.10. Az Elnökségi tagság megszűnik:
a/ határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
b/ megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
c/ visszahívással,
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d/ lemondással,
e/ vezető tisztségviselő halálával,
f/ vezető tisztségviselővel szembeni kizáró ok bekövetkeztével.
V.3. Az Egyesület valamely szervének (Közgyűlésnek és Elnökségnek) törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja. A megtámadás keresetlevél benyújtásával
történik. A határozat megtámadása annak végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.
V.4. Felügyelő és Etikai Bizottság
A Felügyelő és Etikai Bizottság az Egyesület ellenőrző szerve.

A Felügyelő és Etikai Bizottságot, mely három főből áll, a Közgyűlés
nyílt szavazással választja meg öt évre és menti fel. A megválasztott bizottsági
tagok maguk közül választanak elnököt, amit a Közgyűlés előtt kihirdetnek.

A Felügyelő és Etikai Bizottság elnöke állandó meghívottja – tanácskozási joggal – az Elnökség üléseinek.

A Bizottság ellátja a tagok érdekeinek képviseletét, ennek érdekében az
Egyesület valamennyi tevékenységére kiterjedően ellenőrzést végezhet, illetve
végeztethet.

Független az Egyesület Elnökségétől, Elnökétől és minden más vezetőjétől.

gel.

Kizárólag a Közgyűlésnek van alárendelve és annak tartozik felelősség-


Ellenőrzi az Egyesület jogszabály- és alapszabályszerű működését, valamint gazdálkodási rendjét, ennek során a társaság vezető tisztségviselőitől
jelentést, az Egyesület munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet,
betekintést nyerhet az Egyesület gazdasági ügyeibe, könyvelésébe, azokat
megvizsgálhatja.

Tájékoztatja az Elnökséget és kezdeményezi annak összehívását, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit súlyosan sértő esemény történt, amely az Elnökség döntését teszi szükségessé, illetve, ha a vezető tisztségviselő(k) felelősségét megalapozó tény merült fel.
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Szükség esetén értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.



A Közgyűlés összehívását kezdeményezheti.


Az általa végzett ellenőrzésekről évente köteles a Közgyűlésnek beszámolni.


Etikai kérdésekben dönt.


A Felügyelő és Etikai Bizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezzel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés előtt
ismertetni.
V.4.1. A Bizottságot a Bizottság elnöke hívja össze írásban, a napirend közlésével az ülést megelőzően legalább 8 nappal. A Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen minden tagja jelen van, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, legalább évente egyszer ülésezik, de a Bizottság bármely tagja kezdeményezheti rendkívüli ülés összehívását. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet minden tag aláír. A Felügyelő és Etikai Bizottság határozatairól az Elnök nyilvántartást köteles vezetni.
V.4.2. A Felügyelő és Etikai Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő és Etikai Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkkel szemben kizáró ok áll fenn, továbbá akinek hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője, valamint az Egyesülettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az Elnökség és a Felügyelő és Etikai Bizottság a részletes ügyrendjét, valamint
a működésére vonatkozó szabályokat maga állapítja meg, melyek nem lehetnek
ellentétesek a jogszabályokkal és az Alapszabályban foglaltakkal.
V. Vezető tisztségviselők:
A vezető tisztségviselőket a Közgyűlés választja 5 évre és hívhatja vissza. A
tisztségviselők újraválaszthatók.
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VI.1. Az Elnök
Az Elnökség választja saját tagjai közül. Az Elnök teljes joggal és valamennyi
ügyre kiterjedően képviseli az Egyesületet. Az Egyesületet terhelő anyagi kötelezettségeket az elnök az Elnökség előzetes jóváhagyásával vállalhat, felügyeli és irányítja az Egyesület gazdálkodását. Az elnök feladatát munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében is elláthatja.
Az elnök képviseleti jogát önállóan gyakorolja.
Az elnök feladatai:
- az Egyesület szervezetét és gazdálkodását irányítja;
- vezeti az Elnökség üléseit, szervezi az Elnökség munkáját, elnököl a Közgyűlésen;
- ellátja a Közgyűlés, illetve az Elnökség által rábízott feladatokat;
- munkáltatói jogokat gyakorol az Egyesület munkavállalói felett;
- teljes jogkörrel képviseli az Egyesületet hatóságok és harmadik személy
előtt;
- intézkedik és dönt a Közgyűlés, az Elnökség által hatáskörébe utalt, illetőleg az Alapszabályban meghatározott ügyekben.
VI.2. Az Alelnök
- az Elnökség választja saját tagjai közül,
- hatáskörébe tartozik olyan szerződések megkötése, melyeket az Elnök öszszeférhetetlenség folytán nem írhat alá (amelyekben a másik szerződő fél vagy
annak képviselője az Elnök),
- megilleti az utalványozás és a bankszámla feletti önálló rendelkezés joga,
- a fentieken túl teljes jogkörrel helyettesíti az Elnököt annak tartós, 30 napot
meghaladó akadályoztatása esetén.
VI.3. Elnökségi tagok
Az Elnökségi tagok száma 5 fő.
Feladatuk mindazon feladatok ellátása, mellyel a Közgyűlés és az Elnök megbízza őket.
VII. A bankszámla feletti rendelkezés
A bankszámla feletti rendelkezés esetében az Elnök és az Alelnök önállóan jogosult aláírni.
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VIII. Záró rendelkezések
Az Egyesület jogutódlással megszűnik, ha más egyesületekkel egyesül vagy
egyesületekre válik szét. Az Egyesület – a jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl – jogutód nélkül megszűnik, ha megvalósította
célját, vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt
nem határoztak meg, vagy ha az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a/ megszűnését a Közgyűlés kimondja;
b/ az arra jogosult szerv megszűnteti.
Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után
fennmaradt vagyont más, Magyarországon bejegyzett és működő, az Egyesület
céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött autós ágazati
egyesületnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott
szervezetnek juttatja a fennmaradt vagyont, amennyiben a másik egyesület azt
nem fogadja el vagy ilyen egyesület nincs.
Győr, 2016. március 19.
………………………………..
Spindler Tibor
AOE elnöke
Alulírott tanúk aláírásunkkal igazoljuk, hogy az AOE elnöke jelen okiratot
előttünk írta alá.
Tanú:
………………………………..
név

……………………………….
név

………………………………..
lakcím

………………………………
lakcím

Az Alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.
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Záradék:
Jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az Egyesület
Közgyűlése a 2016. március hó 19. napján megtartott nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta. A jelen záradék igazolja, hogy a létesítő okirat ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat
módosítások alapján hatályos tartalmának. Az Alapszabályban a dőlt betűvel
jelölt részek változtak.
Az Autószerelők Országos Egyesülete 1999. március hó 19. napján tartott alakuló Közgyűlésén elfogadott Alapszabályt
-

2000. január 22-én,
2001. március 3-án,
2002. április 5-én,
2005. március 4-én,
2009. március 21-én,
2016. március 19-én

tartott Közgyűlés módosította, illetve kiegészítette, a jelen szöveg a változásokkal egységes szerkezetben tartalmazza a mai naptól hatályos Alapszabályt.

……………………………….
Spindler Tibor
elnök
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