MEGÉR-TÉSZ MEZŐGAZDASÁGI ÉRTÉKESÍTŐ - TÉSZ SZÖVETKEZET
2473 Vál, Burgundia utca 63. Cégjegyzék száma: 07 02 001502

MEGÉR-TÉSZ MEZŐGAZDASÁGI ÉRTÉKESÍTŐ-TÉSZ SZÖVETKEZET
ALAPSZABÁLYA VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Hatályos: 2022. május hó 21. napjától kezdődően a 2022. május 21.-én tartott közgyűlésen hozott
határozatok alapján
Jelen Alapszabályban a szövetkezet alapító tagjai – összhangban a 2015. április 26. napján tartott alakuló
közgyűléssel – szövetkezetet hoznak létre. A Szövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulásából álló, tőkével
alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok gazdasági és társadalmi
szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenységet végző jogi személy.
A Szövetkezet működése során a tagok Magyarország jogszabályai, különösen a Polgári Törvény
könyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.), a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény
(továbbiakban Szövetkezeti tv.) az 50 /2017 FM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről (a
továbbiakban: TÉSZ rendelet) továbbá a 891/2017/EU Bizottsági rendelet és az 1308/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletének alkalmazásával járnak el.
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1. Általános rendelkezések
1.1.

A
MEGÉR-TÉSZ
MEZŐGAZDASÁGI
ÉRTÉKESÍTŐ-TÉSZ
(továbbiakban a Szövetkezet) elnevezése, székhelye, időtartama

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

A Szövetkezet elnevezése: MEGÉR-TÉSZ MEZŐGAZDASÁGI ÉRTÉKESÍTŐ-TÉSZ
SZÖVETKEZET
A Szövetkezet rövidített elnevezése: MEGÉR-TÉSZ SZÖVETKEZET
A Szövetkezet székhelye, egyben a központi ügyintézés helye: 2473 Vál Burgundia u. 63.
A Szövetkezet működési területe: globális
A Szövetkezet határozatlan időre jön létre.
Tevékenysége értékesítésre, beszerzése és tagjai részére különböző szolgáltatások nyújtására irányul.

1.2.

A szövetkezet alapításának célja

1.2.1.

A Szövetkezet alapvető célja a tagok termésének tekintetében az értékesítés lebonyolítása,
beszerzéseik koordinálása, termékeik feldolgozottsági fokának növelése.
Ennek keretében
a termelés megtervezése és a kereslethez való hozzáigazításának biztosítása, különösen a minőség és
a mennyiség tekintetében;
a kínálati oldal koncentrációja és a tagok által előállított termékek forgalomba hozatala;
a termelési költségeknek és a környezetvédelmi előírások teljesítése céljából végrehajtott
beruházások megtérülésének optimalizálása és a termelői árak stabilizálása;
környezetvédő termesztési módszerek alkalmazásának elősegítése;
tagjai részére szaktanácsadási szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, valamint az általa
bevezetett integrált technológia tagok által történő alkalmazásához szükséges inputanyagokhoz való
szervezett hozzáférés elősegítése;
A szövetkezet nem természetes személy tagjainak száma nem haladhatja meg a taglétszám húsz
százalékát; a szövetkezetnek a szövetkezeti formában működő jogi személy tagjait a nem természetes
személy tagok számítása során figyelmen kívül kell hagyni.
A szövetkezet személyes közreműködést nem vállaló – nem termelő - tagjainak száma nem haladhatja
meg a taglétszám tíz százalékát és szavazati arányuk nem lehet több a leadható szavazatok harminc
százalékánál.
A szövetkezet egyes tagjainak vagyoni hozzájárulása nem haladhatja meg a tőke tizenöt százalékát;
a nem természetes személy tagok vagyoni hozzájárulásának összege nem haladhatja meg a tőke
harmadát.
Nem lehet a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni.

1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.2.4.
1.2.2.5.

1.2.2.6.

1.2.2.7.

1.2.2.8.

1.2.2.9.

SZÖVETKEZET

1.2.2.10. Nem termelő tag nem lehet alapító tag, vezető tisztségviselő, valamint nem vehet részt az elismerési

feltételeket és a működési alapot érintő döntések meghozatalában.
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1.3.

A szövetkezet tevékenységi körei

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.
1.3.13.
1.3.14.
1.3.15.
1.3.16.

Főtevékenység: 4631'08 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
0161'08 Növénytermesztési szolgáltatás
0163'08 Betakarítást követő szolgáltatás
1039'08 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
4611'08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
4621'08 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
4661'08 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
4675'08 Vegyi áru nagykereskedelme
4676'08 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4690'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4941'08 Közúti áruszállítás
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7731'08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8292'08 Csomagolás

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

A Szövetkezet tőkéje

A Szövetkezet tőkéje 10.700.000 Ft, azaz Tízmillió-hétszázezer forint a 2020. december 31-i
mérlegfordulónappal készült közbenső mérleg alapján.
A Szövetkezet egyes tagjai által szolgáltatott minimális vagyoni hozzájárulás: 100.000 Ft pénzbeni
vagyoni hozzájárulás.
Az alapító tagok pénzbeli vagyoni hozzájárulásukat kötelesek a jelen alapszabály aláírását követő
15 napon belül teljes egészében befizetni a szövetkezet bankszámlájára.
Az alapító tagok nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nem teljesítenek, az alapítást követően –
amennyiben erre sor kerül - a tagok nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásukat kötelesek az alapszabály
módosítás aláírását követő 15 napon belül teljes egészében szolgáltatni.
A Szövetkezethez később csatlakozó tagok – amennyiben nem valamely kilépő tag vagyoni
részesedését szerzik meg, – kötelesek legkésőbb a tagfelvételi kérelemben vállalt időpontig általuk
vállalt vagyoni hozzájárulást teljes egészében teljesíteni. Ha a tag az alapszabályban vagy a
tagfelvételi kérelemben vállalt vagyoni hozzájárulását az előírt időpontig nem szolgáltatja az
Igazgatóság 30 napos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével írásban felszólítja
a tagot a teljesítésre. A 30 napos határidő eredménytelen elteltével nem teljesítő tag tagsági
jogviszonya a határidő lejártát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony megszűnését az
Igazgatóságnak a volt taggal írásban közölnie kell. A vagyoni hozzájárulás elmulasztásával a
szövetkezetnek okozott kárért a volt tag a szerződésszegéssel okozott károkért valló felelősség
szabályai szerint felel.
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3.

3.1.

A Szövetkezet szervezete

A Közgyűlés

3.1.1.

A Szövetkezet legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlésen a Szövetkezet valamennyi tagja részt
vehet.
3.1.2. A Szövetkezet Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik:
3.1.2.1. az alapszabály módosítása;
3.1.2.2. a vezető tisztségviselőknek, valamint a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása,
díjazásának megállapítása;
3.1.2.3. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
3.1.2.4. a Szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történő minősítése, valamint a közösségi alap
felhasználásának főbb elveiről szóló döntés meghozatala;
3.1.2.5. a beszámoló elfogadása és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés meghozatala;
3.1.2.6. a Szövetkezet egyesüléséről, szétválásáról, gazdasági társasággá történő átalakulásáról, valamint
jogutód nélküli megszűnéséről szóló döntés meghozatala;
3.1.2.7. a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáról, valamint csődegyezség jóváhagyásáról szóló döntés
meghozatala;
3.1.2.8. a Szövetkezet felszámolásának kezdeményezéséről, valamint a felszámolási eljárás során kötött
egyezség jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala;
3.1.2.9. a tag kizárása iránti kereset megindítása;
3.1.2.10. a működési alap felhasználása;
3.1.2.11. a tagok termelési tevékenységének ismerete, a tagok termésének begyűjtése, válogatása, tárolása és
csomagolása, kereskedelmi és költségvetési ügyvitel továbbá központi könyvelési és számlázási
rendszerrel kapcsolatos tevékenységek kiszervezéséről döntés; kiszervezői szerződés jóváhagyása,
3.1.2.12. a pótbefizetés elrendelése.
3.1.3. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.
3.1.4. A közgyűlést az Igazgatóság hívja össze.
3.1.5. A közgyűlésre minden tagot meg kell hívni. A közgyűlési meghívó elküldése és a közgyűlés napja
között legalább 15 napnak kell eltelnie. A közgyűlést - a napirend közlésével - írásban kell
összehívni. A meghívót elektronikus hírközlési eszköz útján kell megküldeni és ezzel egyidejűleg
a szövetkezet honlapján közzétenni. A tagok kifejezetten elismerik, hogy az általuk az alapszabály
5.14.4 a) pontja szerinti adatlapon megadott email címre történő elektronikus üzenetküldés
szabályszerű kézbesítésnek minősül.
3.1.6. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell:
- a szövetkezet cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés időpontját és helyét,
- a közgyűlés napirendjét
- a határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő
határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást
- a közgyűlés későbbi időpontban történő esetleges folytatásának időpontját.
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3.1.7.

Szavazati jog mértéke és a tagok demokratikus részvételének biztosítására irányuló szabályozás:
A Közgyűlésen a vagyoni hozzájárulások arányától függetlenül, minden tagnak egy szavazata van.
Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a tag, aki az alapszabályban előírt, esedékes vagyoni
hozzájárulását nem teljesítette.
A tag jogosult a közgyűlés napirendjére felvett ügyekkel összefüggésben indítványt tenni és az
ügyekről szavazni. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál
a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az igazgatóság és a
felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, továbbá a könyvvizsgáló.
A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.
A képviselő a közgyűlésen több tag képviseletére is jogosult, de az egy képviselő által képviselt tagok
száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok 10 %-át. A közgyűlésen egy tag csak abban az
esetben képviselhet más termelő tagot, amennyiben erre írásban, a leadandó szavazatra vonatkozó
rendelkezés megjelölésével felhatalmazzák. Kapcsolt vállalkozások, illetve közeli hozzátartozók
szavazati aránya nem haladhatja meg a leadható szavazatok 49 %-át. törlendő.
3.1.8. A Közgyűlés határozatképessége
3.1.8.1. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van.
3.1.8.2. A határozatképes Közgyűlés határozatait a megjelent tagok többségi szavazatával hozza, kivéve a
Ptk.-ban meghatározott kivételeket.
3.1.8.3. Az alapszabály módosításához a jelenlévők legalább kétharmadának és valamennyi tag felének
szavazata szükséges.
3.1.8.4. A szövetkezet egyesülésének, szétválásának, gazdasági társasággá történő átalakulásának és jogutód
nélküli megszűnésének elhatározásához az összes tag legalább kétharmadának szavazata szükséges.
3.1.8.5. A közgyűlés a határozatokat nyílt szavazással hozza meg, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról titkos szavazással dönt.
3.1.8.6. Az ügyvezetés köteles gondoskodni arról, hogy a közgyűlésről jegyzőkönyv készüljön, mely
tartalmazza a közgyűlés helyét, idejét, a jelenlévőket továbbá a közgyűlésen lezajlott fontosabb
eseményeket, nyilatkozatokat és határozatokat, továbbá az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok
számát, a szavazástól tartózkodókat vagy a szavazásban részt nem vevőket.
3.1.8.7. A jegyzőkönyv mellékeltét képezi a jelenléti ív és a képviseleti meghatalmazásokat tartalmazó
okiratok.
3.1.8.8. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő két
szövetkezeti tag írja alá.
3.1.8.9. Bármely tag betekinthet a közgyűlés jegyzőkönyvébe és saját költségére kérheti az igazgatóságtól a
jegyzőkönyv kivonatának vagy másolatának kiadását.
3.1.8.10. Megismételt, elnapolt közgyűlés
A megismételt közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot.
Ha a közgyűlési meghívó ezt tartalmazza, a közgyűlés határozhat arról, hogy a napirendre vett
kérdésben a közgyűlést későbbi időpontban folytatja. Az így megtartott közgyűlésen más kérdés
nem vehető napirendre.
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3.1.9. Részközgyűlés
3.1.9.1. A Szövetkezet közgyűlését részközgyűlések formájában nem lehet összehívni.
3.1.10. A működési alap felhasználásának módjáról a szövetkezet létesítő okiratában meghatározott, a tagok
képviseletében eljáró testület dönt. A döntésben nem vehet részt az a tag, akinek a gazdaságában a
működési alap felhasználásával beruházás történik, vagy aki természetes személyként vagy egy jogi
személy tulajdonosaként, képviselőjeként az operatív programban foglalt intézkedés vagy tevékenyég
végrehajtására a szövetkezettel szerződést köt.

3.2.

Az Igazgatóság

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

A Szövetkezet ügyvezetését 3 tagú Igazgatóság látja el.
Az Igazgatóság Elnökét és tagjait a közgyűlés 5 évre választja meg titkos szavazással.
Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg.
Az Igazgatóság elnöke és Tagjai a Szövetkezet képviseletére önállóan jogosult.
A Szövetkezetnél a munkáltatói jogokat. az Igazgatóság elnöke gyakorolja.
Az Igazgatóság köteles a Szövetkezet tagnyilvántartásának vezetésére.
Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja.
Az igazgatóság határozatképes, ha legalább a tagok kétharmada jelen van. Határozatait a jelenlévő
tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg. Az igazgatóság üléseit az elnök vagy az általa megbízott
igazgatósági tag hívja össze.
3.2.9. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik a döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy
az alapszabály nem utal a közgyűlés vagy a felügyelőbizottság hatáskörébe.
3.2.10. Az Igazgatóság köteles a tevékenységéről, a szövetkezet vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról
legalább évente egyszer a közgyűlés és legalább 3 havonta a felügyelőbizottság részére jelentést
készíteni.
3.2.11. Az igazgatóság üléseit szükség szerint, de legalább 3 havonta tartja.
3.3.

A Felügyelőbizottság

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

A Szövetkezetben 3 tagú felügyelőbizottság tevékenykedik.
A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés 5 évre választja meg titkos szavazással.
A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
A Közgyűlés kizárólag a Felügyelőbizottság véleményének birtokában dönthet az éves beszámoló
elfogadása tárgyában.
A Felügyelő bizottság határozatképes, ha legalább a tagok kétharmada jelen van.
A Felügyelőbizottság üléseit az Elnök hívja össze.
A Felügyelő bizottság a tevékenységéről legalább évente egyszer köteles beszámolni a közgyűlésnek.
A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően
alkalmazni.

3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.

Oldal 6 / 16

MEGÉR-TÉSZ MEZŐGAZDASÁGI ÉRTÉKESÍTŐ - TÉSZ SZÖVETKEZET
2473 Vál, Burgundia utca 63. Cégjegyzék száma: 07 02 001502
3.4

A Könyvvizsgáló

3.4.1.

A Szövetkezet könyvvizsgálója Edison Book Control Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Nefelejcs u. 47. cégjegyzék száma: 07 09
003682) nyilvántartási szám: 004302. A személyében felelős könyvvizsgáló: Majer Péter (anyja
neve: Farkas Mária; lakcíme: 8000 Székesfehérvár Nefelejcs utca 47., kamarai tagsági száma:
007386).
A Könyvvizsgáló megbízása 2021. június 01.-től napjától, 2025. április 04. napjáig terjedő
időtartamra szól.
A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján
független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a szövetkezet beszámolója megfelele a jogszabályoknak és valósan mutatja be a szövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét,
működésének gazdasági eredményeit.
Nem lehet a szövetkezet könyvvizsgálója a szövetkezet tagja, vezető tisztségviselője, felügyelő
bizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet továbbá a szövetkezet könyvvizsgálója a
szövetkezet munkavállalója e jogviszonyának fennállása alatt, továbbá annak megszűnését követő 3
évig.
A könyvvizsgálót a közgyűlésnek a szövetkezet beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A
könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem
akadályozza. A közgyűlés a beszámolóról a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem
hozhat döntést.
A könyvvizsgáló az ügyvezetés, valamint a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet,
a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.
A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
A könyvvizsgáló a Közgyűlés határozathozatala előtt minden lényeges üzleti jelentést köteles
megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a
jogszabályi előírásoknak.
Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a szövetkezet
vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az Igazgatóság
tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Közgyűlés összehívását
kérni. Ha a Közgyűlés összehívására nem kerül sor, illetve a Közgyűlés a jogszabályok által
megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet
ellátó cégbíróságot értesíteni.
A könyvvizsgáló a szövetkezet ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

3.4.2.
3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.
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3.5.

Vezető tisztségviselők

3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.

A szövetkezet vezető tisztségviselője csak a szövetkezet tagja lehet.
A szövetkezet vezető tisztségviselői: az Igazgatóság elnöke és tagjai.
A szövetkezet vezető tisztségviselőinek csak nagykorú természetes személy választható, aki a
szövetkezet természetes személy tagja, vagy a szövetkezet jogi személy tagjának képviselője.
A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által való elfogadással jön létre.
Nem lehet vezető tisztségviselő:
aki nem tagja a szövetkezetnek, illetőleg nem a jogi személy tag képviselője.
akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett;
akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, mindaddig,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;
akit valamely foglalkozástól jogerős ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, az abban megjelölt
tevékenységet főtevékenységként folytató szövetkezetnél
aki olyan szövetkezetben vagy gazdasági társaságnál, amelyet a cégjegyzékből megszüntetési eljárás
során töröltek, a törlést megelőző két éven belül vezető tisztségviselő volt, a törlést követő két évig;
aki olyan szövetkezetben vagy gazdasági társaságnál, amelyet felszámolási eljárás folytán
megszüntettek, a felszámolást megelőző két évben vezető tisztségviselő volt, a felszámolás
befejezésétől számított két évig;
az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől
akivel szemben kizáró illetve összeférhetetlenségi okok állnak fenn;
aki nem termelő tag.
A szövetkezet igazgatóságának elnöke és tagja nem lehet egyidejűleg a felügyelő bizottság tagja.
Megszűnik a vezető tisztségviselő megbízatása:
a megbízatás időtartamának lejártával,
a vezető tisztségviselő halálával,
lemondással,
a közgyűlés általi visszahívással,
a tagsági jogviszony megszűnésével, kivéve, ha a tisztség ellátásához tagsági jogviszony nem
szükséges.

3.5.4.
3.5.5.
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

g.)
h.)
i.)
3.5.6.
3.5.7.
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

4. A szövetkezet képviselete
4.1.
4.2.

4.3.

A szövetkezetet az elnök és az igazgatóság tagjai önállóan képviselik.
A szövetkezet cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, illetve előnyomott vagy
előnyomtatott cégnév alá az igazgatóság elnöke, valamint az igazgatóság tagjai önállóan írják a teljes
nevüket a hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően
Az igazgatóság által erre felhatalmazott munkavállalók cégjegyzésének érvényességéhez két
képviseleti joggal rendelkező személy együttes aláírása szükséges.
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5. Tagsági jogviszony
A Szövetkezet a nyitott tagság elve alapján működik. A Szövetkezet tagja lehet bárki, aki:
5.1.
A Szövetkezet alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el.
5.2.
A minimális, 100.000 Ft összegű vagyoni hozzájárulást határidőben teljesíti.
5.3.
Aki vállalja, hogy a szövetkezetből a belépését követő egy éven belül nem lép ki.
5.4.
Személyes közreműködés vállalása esetén annak tartalmát meghatározza.
5.5.
Tagfelvételi kérelmét az Igazgatóság jóváhagyja.
5.6.
A tag felvételi kérelméről az Igazgatóság 2/3-os arányú szavazatával, a kérelem benyújtását követő
legközelebbi ülésén határoz.
5.7.
Az Igazgatóság döntéséről a Közgyűlést, és a belépni kívánó személyt tájékoztatja. A felvételt
elutasító határozat megváltoztatásáról – szemben az elutasított személy kérelmére – a legközelebbi
Közgyűlésen, a Közgyűlésen jelenlévők 2/3-os arányú szavazatával dönthet. A Közgyűlés igenlő
határozata esetén a tagsági jogviszony a határozat meghozatalának napját követő napon jön létre.
5.8.
A tag személyes közreműködésének lehetőségét az alábbiak szerint rendezik: A tag személyes
közreműködése a gazdaságában termelt – és a Szövetkezetben regisztrált - termése tekintetében
kizárólagos értékesítési kötelezettséget ír elő a tag számára a Szövetkezet felé, valamint a
Szövetkezetben regisztrált termése tekintetében kizárólag egy szervezethez való tartozást. A
Szövetkezet engedélye esetén a termelő tagok termésük, illetve termékeik legfeljebb huszonöt
százalékát közvetlenül vagy a gazdaságon kívül a fogyasztók személyes szükségleteinek kielégítésére
értékesíthetik abban az esetben, ha erről az értékesítésről hiteles bizonylatokkal rendelkeznek, és ezek
alapján hiteles tájékoztatást adnak a Szövetkezetnek legkésőbb a tárgyévet követő év január 20.
napjáig.
5.9.
A személyes közreműködésre tekintettel a tagfelvételi kérelemben annak tartalmát is meg kell
határozni, vagyis a tag termelő tag, vagy nem termelő tag kíván lenni.
5.10.
A szövetkezet nem természetes személy tagjainak száma nem haladhatja meg a taglétszám húsz
százalékát; a szövetkezetnek a szövetkezeti formában működő jogi személy tagjait a nem természetes
személy tagok számítása során figyelmen kívül kell hagyni.
5.11.
A szövetkezet személyes közreműködést nem vállaló – nem termelő - tagjainak száma nem haladhatja
meg a taglétszám 10%-át. A nem termelő tagok nem vehetnek részt az elismerési feltételeket és a
működési alapot érintő döntések meghozatalában.
5.12.
A tag kérésére a Szövetkezetnek tagja maradhat az a természetes személy, aki a zöldség- és
gyümölcstermesztést végleg felhagyott vagy azt átmenetileg szünetelteti. A termelő tagnak a
végleges termesztés megszüntetést, vagy az átmeneti szüneteltetést az igazgatóság felé írásban kell
bejelentenie legkésőbb az év október 31. napjáig. Átmeneti szüneteltetés esete a földhasználat
megszüntetését vagy szüneteltetését az ingatlanügyi hatóság jogerős határozatával kell a termelő
tagnak igazolnia, legkésőbb a bejelentés évének december 31. napjáig. A termelését legfeljebb
egybefüggően három évig szüneteltető tagot nem kell beszámítani a nem termelő tagok számába és
így nem kell figyelembe venni a szavazati arányok tekintetében sem nem termelő tagként az
alapszabály 5. 11. szerinti döntések meghozatalának alkalmával.
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5.13.

A szövetkezet nyereségét a tagok között fel lehet osztani. A szövetkezet nyereségének 100 %-át a
tagok között személyes közreműködésük arányában kell felosztani.

5.14.

A tagsági jogviszony tartalma:

5.14.1. A tagok jelen Alapszabályban és a törvényi előírásoknak megfelelő módon irányítják a szövetkezet
tevékenységét, illetve ellenőrzik annak szabályszerű működését a szövetkezet szervezet rendszerén
keresztül.
5.14.2. A szövetkezet működésének irányítása és ellenőrzése során a tagokat - ha törvény eltérően nem
rendelkezik - az általuk szolgáltatott vagyoni hozzájárulás mértékére tekintet nélkül azonos jogok
illetik meg.
5.14.3. A szövetkezet tagja tagsági jogviszonya alapján
a)
teljesíti vagyoni hozzájárulását,
b)
az alapszabályt, a közgyűlés döntéseit és az Igazgatóság rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek
elfogadja,
c)
eleget tesz a szövetkezettel való gazdasági együttműködésből eredő feladatainak, illetve
vállalásainak, különös tekintettel a termelői szervezetekre előírt kötelezettségekre a termeléssel,
forgalmazással, jelentéstétellel és környezetvédelemmel kapcsolatban. Gazdaságukban való – és a
Szövetkezetben regisztrált - termelésük tekintetében egyetlen termelői szervezethez való tartozásuk
és termésük Szövetkezeten keresztül történő forgalmazása, valamint a statisztikai célokra igényelt
adatok biztosítása tekintetében.
d)
személyes közreműködéssel, illetve egyéb vagyoni értékű szolgáltatás teljesítésével vesz részt a
szövetkezet üzletszerű gazdasági tevékenységében,
e)
vagyoni hozzájárulásának, valamint egyéb érdekeltségének megfelelően részesedhet a gazdálkodás
eredményéből,
f)
igénybe veheti a szövetkezet által a tagok részére rendszeresített szolgáltatásokat,
g)
tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a közgyűlésen,
h)
tisztséget viselhet a szövetkezetben (jogi személy képviselője is),
i)
felvilágosítást kérhet a tisztségviselőktől a szövetkezetet érintő bármely kérdésben,
j)
kérheti, hogy a döntéshozó testület minden, személyét közvetlenül érintő, döntés meghozatala előtt
hallgassa meg,
k)
élhet, mindazon jogokkal, illetve eleget tesz mindazon kötelezettségeknek, amelyeket törvény az a) j) pontokban említetteken felül lehetővé tesz, vagy előír.
5.14.4. Tagsági kötelezettségek:
a.)

a tag köteles az igazgatóság által erre rendszeresített adatlap kitöltésével adatokat szolgáltatni a
termőterületéről, a betakarított termék mennyiségéről, hozamáról az alapszabály 5.8. pontjában
megfogalmazott tilalom ellenére esetlegesen megvalósuló, Szövetkezeten kívüli termékértékesítésről
annak érdekében, hogy a Szövetkezet eleget tehessen a mindenkori hatályos alapszabályi és
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b.)
c.)

d.)

e.)

f.)

g.)

TÉSZ_rendeleti előírások szerinti jelentéstételi, adatszolgáltatási kötelezettségének. A
szövetkezetnek ezek alapján napra kész tagnyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a tagjaik
azonosító adatait, ügyfél-azonosító számát, termelői státuszát, tagsággal érintett termékeit ezek
helyrajzi számmal azonosított termőterületét és termék mennyiségét. A tagnyilvántartás ezeken
túlmenően tartalmazza a tag nevét, és lakcímét vagy -nem természetes személy tag esetén- székhelyét,
a tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, valamint a tagsági jogviszony keletkezésének és
megszűnésének időpontját. A tagnyilvántartást bárki megtekintheti, ha érdekeltségét igazolja. A tag
adatait a tagsággal érintett termék beszállításának megkezdését megelőzően be kell vezetni a
nyilvántartásba
A 2019. december 5.- i közgyűlésen hozott 12/2019.(XII.5.) számú határozatnak megfelelően ez az
alpont törölve lett.
az általa az adott évben, mint mezőgazdasági termelő által a Szövetkezetnél regisztrált termésének
teljes termékmennyiségét a szövetkezeten keresztül forgalmazza. A Szövetkezet tagja azon termék
tekintetében, amelyet a Szövetkezeten keresztül tagként értékesít, más zöldség-, gyümölcs termelői
csoportnak vagy termelői szervezetnek, tagja nem lehet. A Szövetkezet engedélye esetén a termelő
tagok termésük, illetve termékeik legfeljebb huszonöt százalékát közvetlenül a gazdaságukban,
illetve azon kívül a fogyasztók személyes szükségleteinek kielégítésére értékesíthetik abban az
esetben, ha erről az értékesítésről hiteles bizonylatokkal rendelkeznek, és ezek alapján hiteles
tájékoztatást adnak a Szövetkezetnek legkésőbb a tárgyévet követő év január 20. napjáig;
az igazgatóság engedélyével – legalább 2/3-os határozatukkal - a csekély – össztermésének 10 %-a jelentőségű termékmennyiségeket a tagok értékesíthetik, akár saját maguk, akár az igazgatóság által
kijelölt másik termelői szervezeten keresztül. A tagok akár saját maguk, akár az igazgatóság által
kijelölt másik termelői szervezeten keresztül értékesíthetnek olyan termékeket, amelyek
tulajdonságaik révén rendszerint nem tartoznak a Szövetkezet szokásos kereskedelmi
tevékenységébe; törlendő pont
a Szövetkezet tagjai a tagsági viszonyukból eredően kifejezetten hozzájárulnak, hogy az alapító
okiratban foglalt a tagokra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében a
Szövetkezet a tag tagsági jogviszonnyal érintett tevékenységét érintő dokumentumaiba, bizonylataiba
betekinthet.
a Szövetkezet termelő tagja, ha a Szövetkezetet megkerülve értékesíti a termékét vagy termését,
köteles az igazgatóság felhívására 30 napon belül kártérítés jogcímén 10% kötbért megfizetni. A
kötbér alapja a máshol értékesített termés nettó értéke. Ezen túlmenően az értékesítési kötelezettségét
megszegő tag ellen kizárás iránti keresetet kell indítani, mivel ezzel a magatartással a Szövetkezet
céljainak elérését, valamint az elismerési feltételeket veszélyezteti. A tag kizárása iránti kereset
megindításához a közgyűlés az összes tag legalább kétharmados szótöbbséggel meghozott határozata
szükséges. Az érintett tag ebben a kérdésben nem szavazhat.
A Szövetkezet termelő tagja köteles a szövetkezet által a termelési jelentéstétellel, a termeléssel, a
forgalmazással kapcsolatban elfogadott szabályokat alkalmazni.
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a Szövetkezet termelő tagja kötelezettséget vállal arra, hogy egy adott terméke tekintetében egyetlen
termelői szervezethez tartozik és a Szövetkezet által a statisztikai célokra igényelt adatokat biztosítja
a Szövetkezet számára.
i.)
A Szövetkezet tagjának kötelezettsége, hogy a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.
évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) szerint a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési szervnél nyilvántartott besorolás alapján megállapított -külföldi tag esetén a tag
illetősége szerinti tagállam illetékes hatósága által megállapított-ügyfél-azonosítóval rendelkezzen.
5.14.5. Tagsági jogviszonyból eredő (alapszabály 5.14.3. c.) és tagsági kötelezettségek (alapszabály 5.14.4.)
megszegése esetén alkalmazandó eljárás és jogkövetkezmények :
a.)
a tagsági jogviszonyból eredő és a tagsági kötelezettségek tekintetében az alapszabályban megjelölt
kötelezettségek megszegése –nem teljesítés, határidő elmulasztása- esetén az elnökség két
alkalommal köteles ajánlott levélben felhívni a tagot a kötelezettségeinek a felhívás kézhezvételétől
számított 5 napon belüli teljesítésére.
b.) Az ismételt felhívásának eredménytelensége esetén, a határidő eredménytelen elteltét követően a
Szövetkezet megbízott tanácsadója helyszíni szemlét folytathat le a tagnál, melynek időpontjáról a
helyszíni szemlét megelőző 3 nappal korábban rövid úton (email és telefonos megkeresés útján)
értesíti a tagot az elnök. Az igazgatóság mérlegelési jogkörébe esik, hogy az ismételt felhívás
eredménytelensége esetén helyszíni szemle tartása nélkül alkalmazza-e az 5.14.6.8 pont szerinti
szankciót, vagy előtte lefolytatja a helyszíni szemlét. A helyszíni szemle eredménytelensége esetén
alkalmazza az 5. 14.6. 8. pont szerinti szankciókat.
c.)
A helyszíni szemlén a Tag köteles az Alapszabály 5.14.4 e. pontja alapján a tagsági jogviszonnyal
érintett tevékenységét érintő dokumentumaiba, bizonylataiba betekintést biztosítani, ültetvényét
bemutatni, az igazgatóság által erre a célra rendszeresített felmérési naplót kitölteni, aláírásával
ellátni.
d.)
A helyszíni szemle szükségessége esetén a tag köteles megfizetni 100.000 Ft azaz egy-százezer
forint kötbért a szövetkezet részére a helyszíni szemle megtartását követő 8 napon belül.
e.)
Nem vonatkozik az alapszabály ezen pontja az 5.14.4.f. pontban szabályozott kötelezettség
megszegésére, melynek jogkövetkezményei az 5.14.4.f. pontban foglaltak szerint vannak
szabályozva.
f.)
Nem vonatkozik továbbá a tag vagyoni hozzájárulásának meg nem fizetésére, melynek
jogkövetkezményeit az alapszabály 5.14.6.1.b. pontja tartalmazza.
h.)

5.14.6.

Tagsági jogviszony megszűnése:

5.14.6.1. A tagsági jogviszony megszűnik:
a)
ha a tag a szövetkezetből kilép;
b)
ha a tag vagyoni hozzájárulását (pótbefizetési kötelezettségét) – az alapszabályban (közgyűlési
határozatban) meghatározott időpontig - nem teljesítette;

Oldal 12 / 16

MEGÉR-TÉSZ MEZŐGAZDASÁGI ÉRTÉKESÍTŐ - TÉSZ SZÖVETKEZET
2473 Vál, Burgundia utca 63. Cégjegyzék száma: 07 02 001502
Ha a tag az alapszabályban vagy a tagfelvételi kérelemben vállalt vagyoni hozzájárulását az előírt
időpontig nem szolgáltatja, az ügyvezetés harmincnapos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények
feltüntetésével felszólítja a tagot a teljesítésre.
A harmincnapos határidő eredménytelen elteltével a vagyoni hozzájárulását nem teljesítő tag tagsági
jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony megszűnését az
ügyvezetésnek a volt taggal közölnie kell. A vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával a
szövetkezetnek okozott kárért a volt tag a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség
szabályai szerint felel.
c)
a tag halálával (jogi személy tag megszűnésével);
d)
ha a szövetkezet a tagját kizárja bírósági határozattal; valamint
e)
a szövetkezet átalakulással vagy jogutód nélküli megszűnésével.
5.14.6.2. A kilépési szándékot írásban, teljes bizonyító erejű magánokirati formában a Szövetkezet
székhelyére megküldött ajánlott-tértivevényes postai küldeményként vagy az igazgatóság részére a
szövetkezet székhelyén leadott és a szövetkezet által szabályszerűen a beadás dátumát és az átvevő
aláírását tartalmazó ugyancsak teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell az Igazgatóságnak
bejelenteni. Az Igazgatóság a kilépés kérdését a soron következő ülésén köteles tárgyalni, valamint
a tagnyilvántartáson átvezetni és az illetékes Minisztériumot meghatározott formában és időben
értesíteni. A tagsági jogviszony a kilépésre vonatkozó e pontban megjelölt formában és módon
történt írásbeli bejelentés átvételének napjától számított 3 hónap elteltét követő napon szűnik meg.
5.14.6.3. Ha a tagsági jogviszony bármely okból megszűnik, a volt taggal, illetőleg a tagfelvételét nem kérő
örökösével (jogutódával) el kell számolni. A volt tagot (örökösét, jogutódát) a vagyoni hozzájárulás
értéke, valamint a tagsági jogviszony időtartama alatt keletkezett, a vagyoni hozzájárulásra jutó saját
tőke - lekötött tartalékkal - csökkentett összege illeti meg, abban az esetben, ha az a veszteség
fedezésére nem került felhasználásra. A vagyoni hozzájárulás összegét a tagsági jogviszony
megszűnését követő három hónapon belül, a tőke részesedést a tagsági jogviszony megszűnését
követő nyolc éven belül kell kiadni.
5.14.6.4. A volt tag által, nem vagyoni hozzájárulásként a szövetkezet használatába adott és még meglévő
vagyontárgyat kérelemre a volt tag részére vagy tagsági jogviszonyt nem létesítő jogutódja részére
kell kiadni, ha a használatba adott vagyontárgy még a szövetkezet rendelkezésére áll. A
vagyontárgyat a tagsági jogviszony megszűnését követő három hónapon belül kell kiadni. Ha a
használatba adott vagyontárgy elhasználódás következtében már nincs a szövetkezet birtokában,
akkor a szövetkezet ellenérték fizetésére köteles. A vagyontárgynak a tagsági jogviszony megszűnése
utáni használata esetén a kiadásig terjedő időre a volt tag, illetve tagsági jogviszonyt nem létesítő
jogutódja részére díjat kell fizetni.
5.14.6.5. Ha a termelői szervezet tagja a termelői szervezetből történő kilépési szándékának bejelentését
követő hat hónapon belül nem lép ki a termelői szervezetből, és kilépési szándékának bejelentését
sem vonja vissza, vagy a tag az e rendeletben, a 891/2017/EU bizottsági rendeletben, valamint a
létesítő okiratban foglalt kötelezettségeit a termelői szervezet ismételt felszólítását követő hatvan
napon belül sem teljesíti, akkor ezen időpontoktól a tag a termelői szervezet elismerése
szempontjából nem minősül a termelői szervezet tagjának, és a termelői szervezet elismerésének
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hatálya a szövetkezet e tagot nem tartalmazó, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 154. cikk (1) bekezdése szerinti részére fog csak kiterjedni.
5.14.6.6. Az 5.14.6.5. pontban foglaltak szerinti tényt a szövetkezet vezető tisztségviselője írásban
megállapítja, és e tényt - annak bekövetkezése időpontjának megjelölésével - közli a szövetkezet
érintett tagjával, és egyidejűleg erről értesíti az illetékes minisztert.
5.14.6.7. Az 5. 14.6.5. pontban foglaltak szerint érintett tagnak az 50/2017. FM rendelet valamint az
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 891/2017/EU bizottsági rendelet szerinti
döntések meghozatala során leadott szavazatát nem lehet figyelembe venni, valamint az 5.14.6.5.
pontban megjelölt tény bekövetkezését követően a tag a működési alap felhasználásával létrehozott
vagyonból részesedésre nem tarthat igényt.
5.14.6.8. Amennyiben a tag a jelen alapszabály 5.8.; 5.14.3 c); 5.14.4 a); 5.14.4 c ); 5.14.4 e) valamint az
5.14.4 h ) pontjában megjelölt kötelezettségeinek bármelyikét megszegi vagy az e pont szerinti
kötelezettségeinek kapcsán hiteles bizonylat adási és hiteles tájékoztatási kötelezettségének a
szövetkezet ismételt felszólítását követő 60 napos határidőn belül nem teljesíti, akkor ennek lejártát
követő nappal a tagsági jogviszonya megszűnik. Ennek tényét a szövetkezet igazgatósága írásban
megállapítja és ugyancsak írásban közli az érintett taggal.
6. A közösségi alap képzése, felhasználása, pótbefizetés, működési hozzájárulás, működési alap,
kiszervezés
6.1.

a.)
b.)
c.)

6.2.
6.3.

A Szövetkezet közösségi alapra vonatkozó rendelkezései:
A szövetkezet az adózás utáni eredményének 15%-át a közösségi alapba helyezi, amelynek a terhére
a tagjai és hozzátartozóik számára az alábbi juttatásokat, illetőleg támogatásokat biztosítja:
Vevői nem fizetés esetén személyes közreműködés arányában „kártalanít”.
Szakmai kirándulásokat finanszíroz.
A tag hozzátartozójának halála esetén temetési segélyt nyújt.
Az adózás utáni eredmény közösségi alapba helyezhető része 15%. A közösségi alapba helyezett
szövetkezeti vagyon nem osztható fel a tagok között.
A közösségi alap terhére nyújtott szolgáltatás a nyereségből való részesedésként és a tagsági viszony
megszűnéséhez kapcsolódó elszámolás során nem vehető figyelembe.
A fentiekben meghatározott támogatási módok közül az a.) pontokban foglaltakat valamennyi tag, a
b,) c.) pontokban meghatározottakat valamennyi tag és hozzátartozója igénybe veheti. A támogatások
igénybevételének szociális indokoltságát az Igazgatóság bírálja el, a tag által benyújtott írásbeli
kérelem alapján, a kérelem beérkezését követő 60 napon belül.
A szövetkezet jogutód nélküli megszűnése esetén – a hitelezőkkel való elszámolást követően-,
illetőleg gazdasági társasággá való átalakulása esetén a közösségi alap a Szociális Szövetkezetek
Országos Szövetsége részére kerül átadásra.
A Szövetkezet tagjai pótbefizetésre nem kötelezhetők.
A Szövetkezet a termelő és a nem termelő tagok részére egyformán évi 50.000 Ft/fő/év működési
költség-hozzájárulás fizetési kötelezettséget ír elő 2018.01.01-től. A befizetés határideje tárgyév
szeptember 30. napja.
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6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

A Szövetkezet termelői szervezetként való működése során működési alapot hoz létre. A működési
alap finanszírozásának módjáról és a hozzájárulás mértékéről a Közgyűlés az alábbiak szerint döntött:
A működési alap rendszerint közösségi és nemzeti támogatásokból, a Szövetkezet saját
hozzájárulásából és tagi hozzájárulásból áll. A Szövetkezet tagjai működési költség-hozzájárulásukat
a 6.3 pont alapján teljesítik, amely hozzájárulás a működési alap része. Ezen felül a működési alapba
a szövetkezet (termelői szervezet) saját hozzájárulást fizet be, melynek összegét évente állapítja meg
a közgyűlés, legkésőbb az adott év május 31. napjáig.
A működési alap felhasználásának módjáról az Igazgatóság dönt. A döntésben nem vehet részt az
a tag, akinek a gazdaságában a működési alap felhasználásával beruházás történik, vagy aki az
Operatív programban foglalat intézkedés vagy tevékenyég végrehajtására a Szövetkezettel
szerződést köt.
Referencia időszak: Operatív program végrehajtásának évét megelőző második naptári év (n-2).
A termékértékesítéshez tartozó gazdasági eseményeket úgy kell könyvelni, hogy egyértelműen
elkülöníthető legyen az elismerés alá tartozó termékek esetében a tagok és a nem tagok által termelt
termékek mennyisége, azok értékesítéséből származó árbevétel, valamint az egyéb árbevétel. A
forgalmazott termék értékébe történő beszámítás szempontjából a számla teljesítésének időpontja a
mérvadó.
A termelői szervezet által létrehozott működési alap a Szövetkezet által vezetett könyvvitel részét
képezi, amelyet az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltaknak
megfelelően - a termelői szervezet közvetlen gazdasági érdekeire figyelemmel, a gazdasági
tevékenységét szolgáló alaptevékenység részeként - lehet felhasználni. Az 1308/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás éven túl is
felhasználható.
A működési alaphoz tartozó gazdasági eseményeket úgy kell könyvelni, hogy egyértelműen
megállapítható legyen, hogy azok a működési alap és az operatív program mely intézkedéséhez
kapcsolódnak.
A Szövetkezet a 891/2017/EU bizottsági rendelet 13 cikkében meghatározott feltételek szerint az ott
meghatározott termeléstől eltérő bármely tevékenységének teljesítésével harmadik felet bízhat meg,
az elismerési feltételek teljesítése érdekében (kiszervezés)
Így egyebek mellett:
-tagok termelési tevekénységének ismeretével,
-tagok termésének begyűjtésével, válogatásával, tárolásával és csomagolásával
-kereskedelmi és költségvetési ügyvitellel
-könyvelési és számlázási tevékenységgel kapcsolatosan.
A kiszervezés feltétele, hogy a kiszervezésre vonatkozó szerződés rendelkezéseket tartalmazzon, a
kiszervezett tevékenység megvalósításának fontosabb követelményeire, a kiszervezett tevékenység
végrehajtásának a Szövetkezet által történő ellenőrzésének és a kiszervezett tevékenyég elvégzésére
szerződésben kötelezettséget vállaló fél beszámoltatásának módjára.
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6.12.

A kiszervezésre vonatkozó szerződést a Szövetkezet Közgyűlésének jóvá kell hagynia. A Közgyűlés
által történő jóváhagyás során a kiszervezett tevékenyég elvégzésére szerződésben kötelezettséget
vállaló fél illetve annak képviselője nem szavazhat.

7. Vegyes rendelkezések
7.1.
7.2.

7.3.

A Szövetkezettel kapcsolatos jognyilatkozatot írásban kell megtenni, elektronikus hírközlő eszközök
útján nem tehető meg vagy közölhető.
Ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításig a tértivevényen
feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon
a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.
Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk. és
a Szövetkezeti tv. rendelkezései irányadók.

Záradék és ügyvédi ellenjegyzés:
Az alapszabálynak a 2022 május 21. napján tartott közgyűlésen hozott határozatoknak
megfelelő módosításokat tartalmazó változásokkal egységes szerkezetbe foglalt példánya, mely
módosítások az alapszabály ….. pontjait érintik.
Igazolom, hogy a jelen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály megfelel a létesítő
okirat módosítások alapján az alapszabály érvényes és hatályos tartalmának.
Készítettem és ellenjegyzem:
dr. Hargitai László ügyvéd (Hargitai-Mezőfi Ügyvédi Iroda 1118 Budapest Frankhegy u. 11.
XI. emelet 41.)
Kamarai azonosítószám: 36061258

Bicske, 2022. május 21.
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