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I. BEVEZETŐ RÉSZ 

 

A kertépítő és fenntartó vállalkozók önkéntes elhatározásukból, szakmai képviseletük céljából 

hozták létre és működtetik országos érdekvédelmi Szövetségüket, a Magyar Kertépítő és 

Fenntartó Vállalkozók Országos Szövetségét. 

 

II. ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK ÉS ADATOK 

 

1./ A Magyar Kertépítő és Fenntartó Vállalkozók Országos Szövetsége (a továbbiakban: 

Szövetség) ellátja a kertépítő és fenntartó vállalkozók átfogó szakmai képviseletét. 

 

2./ A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényalapján működő 
társadalmi szervezet, amely saját nevében szerez jogokat és vállal kötelezettségeket. 

 

3./ A szervezet neve: 

Magyar Kertépítő és Fenntartó Vállalkozók Országos Szövetsége 

 

A szervezet rövidített neve: 

MAKEOSZ 

 

A szervezet angol nyelvű elnevezése: 

Association of Landscape Contractors of Hungary 

 

A szervezet német nyelvű elnevezése: 

Landesweiter Verband des Ungarischen Gartenbau und Gartenträger 

Unternehmers 

 

4./ A Szövetség székhelye: 2822 Szomor, Hegyalja út 52. 

 

5./ A Szövetség önálló jogi személy, önszerveződésű és önkormányzati elvek szerint, 

demokratikusan működő szervezet, alapszabályát és más belső szabályait maga alkotja 

meg. 

 

6./ A Szövetség működési területe: Magyarország közigazgatási területe. 

 

7./ A Szövetség pecsétje: négysoros szövegbélyegző, a rövidített név (MAKEOSZ), 

adószám, bankszámlaszám és a székhely feltüntetésével 

 

8./ Alapítás éve: 1995 

 

9./ A Szövetség a bírósági nyilvántartásba vételét követően felvételét kéri az Európai 

Kertépítők Szövetségébe (European Landscape Contractors Associationrövidítés: 

ELCA) 

 

10./ A Szövetség emblémája: 

 

a. Négyzet alakú: 

i. Egy kisebb és egy nagyobb gömb alakúra stilizált lombkoronájú fa, két 

egymásban elhelyezett sötétzöld, és világoszöld négyzet háttérrel, 
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MAKEOSZ, Magyar Kertépítők Szövetsége, két egyenlő hosszúságú, 

betűsorból álló talapzaton, formája négyzet alakú, 

ii. színe: fehértől a sötétzöldig terjedő árnyalatban, 

iii. mérete: változó a felhasználás helyétől és módjától függően. 

b. Vagy a kör alakú embléma használata is szabályszerű: 

i. Egy kisebb és egy nagyobb gömb alakúra stilizált lombkoronájú fa, 

lombkoronájuk összeér, sötétzöld hátterű körben elhelyezve, mely kör 

egy világoszöld hátterű nagyobb körben került elhelyezésre. A két kör 

által közrefogott területen felirattal: MAKEOSZ, Magyar Kertépítők 

Országos Szövetsége 

ii. színe: fehértől a sötétzöldig terjedő árnyalatban, 

iii. mérete: változó a felhasználás helyétől és módjától függően. 

 

III. CÉLOK 

 

1./ A Szövetség alapvető célja a kertépítő és fenntartó vállalkozók szakmai érdekeinek-, 

és szakmai álláspontjának minden téren történő szervezett, hatékony képviselete. 

 

2./ A Szövetség célja továbbá, hogy 

 

a. a tagjainak képviseletében szakmai ajánlásokat juttasson el az illetékes 

szervekhez, 

b. tagjai részére folyamatos szakmai-, és vállalkozási témákban továbbképzést 

biztosítson 

c. a kerttervezés-, kertépítés-, és kertfenntartás szakmai területein mozdítsa elő az 

összefogást 

d. széleskörűen népszerűsítse a nemzeti-, és európai kertépítészeti kultúrát 

e. nem iskola rendszerű-, oktatással és gyakorlati képzéssel támogassa a szakmai 

utánpótlásképzést és a gyakorló szakemberek számára továbbképzési 

lehetőségeket biztosítson, 

f. nem iskola rendszerű-, szakmai képzéssel népszerűsítse, kommunikálja, a 

fenntartóság elveit és gyakorlati alkalmazásának példáit a táj-, és 

kertépítészetben, az épített környezet kialakításában, 

g. segítse elő a tervezésben-, kivitelezésben a fenntartható fejlődéssel is minőségi 

kert iránti igény növekedését 

h. képzési és kommunikációs tevékenységével továbbá a gyakorlati, szakmai 

tevékenységet befolyásoló intézkedéseivel megelőzze a környezet 

veszélyeztetését, károsítását, és szennyezését. 

 

IV. FELADATOK 

 

1./ A Szövetség, mint országos szakmai, civil szervezet a következő érdekvédelmi 

feladatokat végzi: 

 

 A tagok részére: 

a) az igényes kertépítést népszerűsíti, tagjaitól minőségi kertépítést vár el, azt 

kontrollálja, ezáltal bizalmi rendszert épít a megrendelők és a kertépítők 

között; 

b) a kertépítéssel foglalkozó nemzetközi és hazai szervezetekkel kapcsolatokat 

épít ki és tart fenn; 
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c) a kertépítés népszerűsítésére kiállításokon, vásárokon vesz részt, fórumokat 

rendez, cikkeket jelentet meg, és külföldi rendezvényekre résztvevőket 

szervez; 

d) a tagok szakmai tájékoztatására és érdekvédelmére, információs rendszert hoz 

létre és működtet; 

e) figyelemmel kíséri a gazdasági szabályozás gyakorlati érvényesülését, és 

tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja a tagságot, az állami és társadalmi 

szerveket; 

f) érvényesíti azokat a nemzetközi és hazai előírásokat és gyakorlatot, hogy a 

kertépítési kivitelezési munkákat a vállalkozók csak szakirányú végzettség 

esetén végezhetnek; 

g) definiálja minőségi standardjait, és a tagok rendszeres értékelésének és új 

tagok felvételének rendszerét elvárásaihoz igazítja; 

h) segítséget nyújt tagjainak a felmerülő problémák megoldásában, kidolgozza a 
kertépítés területén jelentkező negatív jelenségekre az etikai normákat és 

elősegíti azok érvényesülését; 

i) figyeli a tagok partnercégekkel szemben fennálló igényeit, észrevételeit, ezáltal 

kapcsolatot tart fenn a partnerekkel, előnyöket szerez tagjainak, és informálja 

őket; 

j) intenzív kapcsolatot tart fenn a tudományos és oktatási intézményekkel. 

 

A partner tagok részére: 

a) A beszállítók és szolgáltatók informálásán, megjelenítésén, bemutatásán 

(kondíciós és minőségi) keresztül elősegíti az üzleti kapcsolatok fejlesztését 

b) Más szakmai Szövetségekkel erősíti az összefogást és az együttműködést. 

 

V. TAGSÁG 

 

1./ A Szövetség tagjai lehetnek: 

a. rendes, vagy szakmai tagok (továbbiakban rendes tag), 

b. csatlakozó tagok (a továbbiakban: tagjelölt) 

c. partner tagok 

i. stratégiai partner tag 

ii. kiemelt partner tag 

iii. pártoló partner tag 

 

2./ A Szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet; Szövetség tagja természetes személy 

nem lehet. 

 

3./ Rendes tagok lehetnek - a nyitott tagság elvét követve - a kertépítéssel és fenntartással 

foglalkozó szakirányú végzettséggel rendelkező, a V. 2./ pontban meghatározott 

tagok, akik, illetve amelyek az Alapszabály és más belső szabályzat rendelkezéseit 

magukra nézve kötelezően elismerik és vállalják a Közgyűlés által megállapított tagdíj 

befizetését. 

 

4./ Partner tagok lehetnek – a nyitott tagság elvét követve – a kertépítéssel és fenntartással 

foglalkozó egyéni és társas vállalkozók, gazdasági szervezetek (gazdasági társaságok 

és szövetkezetek) munkáját elősegítő partnercégek, akik a V. 2./ pontban 

meghatározott feltételeknek megfelelnek.  
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5./ A rendes taggá válás előfeltétele a csatlakozási szándék bejelentése: 

 

A csatlakozási szándékot a belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, valamint 2 

tag ajánlásával kell bejelenteni az Elnökségnek. A belépési nyilatkozatnak 

tartalmaznia kell, hogy a tagjelölt az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve 

kötelezőnek fogadja el. Ekkor tagjelölteknek bizonyítaniuk kell szakmai 

rátermettségüket a már megépített kertjeikből készített prezentációval. Ezt követően 3 

hónapig csatlakozó taggá válnak. Ez alatt az idő alatt egy, a tagokból alakult szakmai 

bizottság személyesen is felkeresi a tagjelölt által szemlére benyújtott kerteket. 

 

A három hónap leteltével a Közgyűlés dönt az Elnökség javaslata alapján egyszerű 

szótöbbséggel a tagjelölt végleges felvételének ügyében. A tagsági jogviszony kezdete 

a Közgyűlési határozat meghozatalának napja. 

 

6./ A tagsági viszony megszűnik: 

- a tag kilépésével; 

- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 

- a tag kizárásával; 

- a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

 

a. a Szövetségből a naptári év utolsó napjával lehet kilépni, a kilépési szándékot 

legkésőbb a kilépés évét követő január 15. napjáig írásban ajánlott levélben 

vagy elektronikusan a Szövetség e-mail címére való megküldéssel kell 

bejelenteni. A kilépési szándékot nem szükséges indokolni, a határidőben tett 

bejelentéssel a tagság az év utolsó napjával (januári bejelentés esetén az előző 

éve utolsó napjával) automatikusan megszűnik.  

b. A rendes tagsági jogviszony felmondható a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel 

meghozott határozatával, 30 napos felmondási határidővel, amennyiben a tag 

az V. 3./ pontban foglalt feltételeknek nem felel meg.  

c. A tag kizárható a Szövetségből, a tagnak jogszabályt, az egyesület 

alapszabályát vagy Közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő 

magatartása esetén, továbbá, ha magatartásával a tagságra méltatlanná válik.  

 

Kizárási eljárást bármely egyesületi tag és egyesületi szerv kezdeményezhet. 

 

Kizárást von maga után különösen ha a tag az esedékes tagdíjat időben nem 

fizeti meg, és a fizetési kötelezettségének az Egyesület által kiküldött írásbeli 

felszólítás ellenére sem tesz eleget a felszólításban megjelölt határidőn belül. A 

tag részére az írásbeli felszólításban legalább 8 napos fizetési határidőt kell 

biztosítani, a felszólítást ajánlottan, tértivevényes levél útján kell kiküldeni. 

 

Minden esetben a kizárási okról a tagot írásban, ajánlott, tértivevényes úton 

tájékoztatni kell. A levéllel szemben 8 napon belül a tag kifogást terjeszthet elő 

az Elnökséghez. A kifogást az Elnökség 8 napon belül bírálja el, majd arról 

írásban tájékoztatja a kizárandó tagot, illetőleg megteszi javaslatát a 

Közgyűlés felé. 

 

 A tag kizárásáról a Közgyűlés dönt egyszerű szótöbbséggel. A kizárandó tagot 

a szavazásnál figyelmen kívül kell hagyni, azonban lehetőséget kell biztosítani 
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neki, hogy kifogásait a Közgyűlés előtt is előadja. 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 való tájékoztatást. A kizáró határozatot a 

taggal közölni kell. 

 

A kizárásról szóló határozat ellen a tag 15 napon belül az Elnökséghez 

benyújtott fellebbezéssel élhet, melyet az Elnökség bírál el a kézhezvételtől 

számított 30 napon belül.  

 

7./ A rendes tagok jogai: 

a. jogosultság az érdekképviseletre 

b. részvétel lehetősége a Szövetség tevékenységében és a rendezvényeken 

c. részesül a Szövetség által végzett szolgáltatásban 

d. jogi segítséget, képviseletet vehet igénybe, 

e. igényelheti az érdemi képviseletet a civil szervezetek és tömörülések fórumain, 

kormányzati, önkormányzati kapcsolatok és érdekegyeztetések során 

f. jogosult a Szövetség által biztosított kedvezményekre 

g. szavazati joggal rendelkezik a Szövetség testületi szerveiben alapján 

h. választó és választható a Szövetség testületeiben 

i. javaslatokat, indítványokat tehet a Szövetség tisztségviselőihez és testületi 

szerveihez. 

 

8./ A rendes tagok kötelezettségei: 

a. elfogadni és betartani a Szövetség alapszabályát, az ÁSZF és egyéb belső 

szabályzatok betartása 

b. kezdeményezően közreműködni a Szövetség érdekképviseleti 

tevékenységében 

c. megfizetni a tagdíjat a Közgyűlés által megjelölt időpontban és mértékben 

d. rendszeresen részt venni a Közgyűlés munkájában, illetve tisztségének 

megfelelően a testületi szerv munkájában elősegíteni a közösen hozott 

döntések végrehajtását, továbbá 

e. előmozdítani a tagok közötti együttműködést. 

 

9./ A partner tagok a testületi szervek tevékenységében meghívottként, tanácskozási 

joggal vehetnek részt. A partner tagok vezető tisztségviselővé nem választhatóak. A 

partner tagok tagdíjat anyagi erejükhöz mérten fizetnek. A partner tagok felvételéről 

és a tagsági viszony megszüntetéséről az Elnökség javaslatára a Közgyűlés dönt. 

 

10./ A partner tagok besorolása az általuk fizetett tagdíjak alapján: 

a. stratégiai partner tag - aki legalább 2.500.000,- Ft, azaz kétmillió-ötszázezer 

forint összegű partnertagdíjat fizet be a Szövetség részére, 

b. kiemelt partner tag – aki legalább 1.000.000,- Ft azaz egymillió forint összegű 

partnertagdíjat fizet be a Szövetség részére, 

c. pártoló partner tag – aki 100.000,- Ft azaz százezer forint, 300.000,- Ft azaz 

háromszázezer forint vagy 500.000,- Ft azaz ötszázezer forint összegű 

partnertagdíjat fizet be a Szövetség részére. 

 

A partnertagi besoroláshoz szükséges tagdíj mértékét a Közgyűlés jogosult módosítani. A 

módosítás hatályosulásához nem szükséges az Alapszabály módosítása, amennyiben az 
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Alapszabály és a Közgyűlési határozat eltérő összegben határozza meg a tagdíjak mértékét, 

úgy az Alapszabály utolsó módosítását követően meghozott Közgyűlési határozatban foglalt 

mértékek az irányadóak. 

 

11./ Partner tagok jogai és kötelezettségei: 

a. Stratégiai partner tag esetében 

i. Elvárások 

1. folyamatos engedmény a MAKEOSZ részére, 

2. központi beszerzési akciók szervezése, 

3. speciális központi ajánlatok adása, 

4. tesztanyagok biztosítása, 

5. bemutatók szervezése, 

6. Termékismertetők biztosítása a tagok felé, 

7. Szakképzések biztosítása, 

8. MAKEOSZ logó használata. 

ii. Lehetőségek 

1. a MAKEOSZ minden anyagán megjelenés az együttműködő tag 

logójával, 

2. MAKEOSZ web-lapon megjelenés kiemelten minden lapon, 

kapcsolódó linkek közötti elhelyezés, tesztek szervezése, 

3. központi rendezvényeken gyűjtési lehetőség, 

4. speciális központi ajánlatok egyeztetése, 

5. MAKEOSZ bemutatókon termékismertetők közreadása, 

háromszor, 

6. szakképzési fórumokon megjelenés lehetősége. 

b. Kiemelt partner tag esetében: 

i. Elvárások 

1. folyamatos engedmény a MAKEOSZ részére, 

2. központi beszerzési akciók szervezése, 

3. speciális központi ajánlatok adása, 

4. tesztanyagok biztosítása, 

5. bemutatók szervezése, 

6. Termékismertetők biztosítása a tagok felé 

7. Szakképzések biztosítása, 

8. MAKEOSZ logó használata. 

ii. Lehetőségek 

1. a MAKEOSZ minden anyagán megjelenés az együttműködő tag 

megnevezésével, 

2. ajánlások egyéb módon, „MAKEOSZ ajánlásával” jelszó 

használata 

3. MAKEOSZ web-lapon megjelenés nyitó lapon, logóval, 

4. kapcsolódó linkek közötti elhelyezés, 

5. tesztek szervezése, 

6. központi rendezvényeken gyűjtési lehetőség, 

7. speciális központi ajánlatok egyeztetése, 

8. MAKEOSZ bemutatókon termékismertetők közreadása, kétszer 

9. szakképzési fórumokon megjelenés lehetősége. 

c. Pártoló partner tag esetében 

i. Elvárások 

1. folyamatos engedmény a MAKEOSZ részére, 
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2. központi beszerzési akciók szervezése, 

3. speciális központi ajánlatok adása, 

4. Termékismertetők biztosítása a tagok felé, 

5. MAKEOSZ logó használata. 

ii. Lehetőségek 

1. a MAKEOSZ anyagain eseti megjelenés az együttműködő tag 

megnevezésével, 

2. ajánlások egyéb módon, 

3. MAKEOSZ web-lapon megjelenés partner lapon, logóval, 

4. kapcsolódó linkek közötti elhelyezés, 

5. központi rendezvényeken gyűjtési lehetőség, 

6. MAKEOSZ bemutatókon termékismertetők közreadása, 

egyszer, 

7. szakképzési fórumokon megjelenés lehetősége. 

 

12./ A tagokról és a partner tagokról az Elnökség nyilvántartást vezet, amelynek 

tartalmaznia kell: 

a. a tag nevét 

b. lakcímét, székhelyét, valamint 

c. a tagdíj mértékét 

d. partner tag esetén a partner tagi besorolását. 

 

13./ A tagok, csatlakozó tagok, partner tagok tagdíját az Elnökség javaslatára a Közgyűlés 

fogadja el. 

 

14./ A tagdíjfizetés határideje: minden tárgyév március 15. napja. Évközben belépő tag, a 

tárgyévre esedékes tagdíjat, a belépést követő 15 napon belül köteles megfizetni. A 

második félévben (adott év július 01. napját követően) belépő tag féléves tagdíjat 

köteles fizetni. A tagdíjfizetési kötelezettség teljesítését az Elnökség kíséri 

figyelemmel, és tartja nyilván. A fizetési határidő elmulasztása esetén az Elnökség 30 

napon belül fizetési figyelmeztetést küld, amelynek eredménytelensége esetén kizárási 

eljárás kezdeményezhető. 

 

VI. SZERVEZET 

 

1./ A Szövetség szervezeti felépítése: 

a. a Közgyűlés 

b. az ügyvezető elnökség (a továbbiakban: Elnökség) 

c. a bizottságok (marketing és beszerzési, minőség és fejlesztés, lobbi és kamara, 

pénzügyi controlling) 

d. Felügyelő Bizottság. 

 

2./ A Szövetség legfőbb testületi döntéshozó szerve a minden rendes tagot magába 

tömörítő Közgyűlés, amelynek kizárólagos hatáskörébe az alábbi ügyek tartoznak: 

a. az Alapszabály módosítása 

b. a Szövetség zárómérlegének, költségvetésének és munkaprogramjának 

jóváhagyásaéves beszámoló elfogadása, 

c. a tagok, partner tagok tagdíjának megállapítása 

d. az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és 

felmentésedíjazásuk megállapítása 
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e. vezető tisztségviselő felett a munkáltatói jogok gyakorlása amennyiben az 

egyesülettel munkaviszonyban áll 

f. a Szövetség ügyintéző szervezetének létrehozása, létszámának meghatározása 

és működési feltételeinek biztosítása 

g. a Szövetség egyesülésének, megszűnésének, szétválásának elhatározása, a 

megmaradó vagyonról való döntés 

h. a Szövetség érdekvédelmi feladatainak kijelölése, a stratégiai irány 

meghatározása 

i. bizottságok, tagozatok létrehozása és megszüntetése 

j.  Szövetség éves tevékenységéről benyújtott jelentés megvitatása és elfogadása. 

k. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját 

tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 

hozzátartozójával köt; 

l. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 

felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési 

igények érvényesítéséről való döntés; 

m. a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; és 

n. a végelszámoló kijelölése. 

 

3./ A Közgyűlésen szavazati joggal csak a rendes tagok rendelkeznek. A partner tagok és 

a csatlakozó tagok (tagjelöltek) meghívottként tanácskozási joggal vesznek részt. 

 

4./ A Közgyűlés működésének főbb szabályai: A Közgyűlést szükség szerint, de legalább 

évente egyszer össze kell hívni. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a 

bíróság elrendeli, valamint a tagok egyharmada vagy a Felügyelő Bizottság az ok és a 

cél megjelölésével írásban kéri. 

 

Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele 

céljából, ha 

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni; vagy 

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

Az így összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 

megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről 

dönteni. 

 

a. A Közgyűlést az Elnökség írásbeli meghívóval hívja össze. A meghívónak 

tartalmaznia kell a Közgyűlés időpontját, helyét, napirendjét. 

Határozatképtelenség esetén tartandó megismételt Közgyűlés helyét, 

időpontját, napirendjét. Szükség esetén egyéb információkat is tartalmazhat. 

b. A meghívót a Közgyűlés napját megelőzően legalább 8 nappal korábban kell 

kiküldeni e-mailben, faxon, vagy ajánlott levélben. Mindhárom forma 

megengedett közlési mód. Ha az elküldött e-mail egy napon belül nem kap 

megnyitási visszaigazolást, vagy a fax sikertelen, akkor ajánlott 

küldeményként kell megismételni. 

c. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak 

legalább 50%-a+1 fő jelen van. A határozatképesség számításánál az a tag 

vehető figyelembe, akinek nincsen tagdíjhátraléka. Határozatképtelenség 
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esetén a másodszorra, későbbi időpontban összehívott Közgyűlés már a 

megjelentek számára való tekintet nélkül - a kiküldött napirendi pontok 

tekintetében - határozatképes. 

d. A Közgyűlés határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok több 

mint felének szavazatával és nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés elnökének szavazat dönt. A Közgyűlés 

választás esetén elrendelheti a titkos szavazást. A Közgyűlésen az gyakorolhat 

szavazati jogot, akinek nincs tagdíjhátraléka. A tiszteletbeli elnök szavazati 

joggal vesz részt a Közgyűlésen. 

e. Az Alapszabály módosításához, az egyesülésnek, megszűnésnek, szétválásnak 

az elhatározásához, valamint a meglévő vagyonról való döntéshez a jelenlevő 
tagok háromnegyedének az egyetértése szükséges. 

f. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló 

Közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

5./ A Közgyűlésen a Szövetség elnöke vagy valamelyik elnökségi tag elnököl. A 

Közgyűlés elnökét a Szövetség elnöke jelöli ki az Elnökség tagjai közül. 

 

6./ Minden Közgyűlésen jelenléti ívet és hiteles jegyzőkönyvet kell felvenni. 

a. A Közgyűlésről készült jelenléti ívet és jegyzőkönyvet két tag hitelesíti. A 

levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét a Közgyűlés 

megkezdésekor kell megválasztani, a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel szavaz 

személyükről. Ugyanígy a napirendi tanácskozást megelőzően a Közgyűlésnek 

szavaznia kell a napirend elfogadásáról. Új napirendi kérdést a Közgyűlés 

felvehet, de határozatot csak abban az esetben hozhat, ha a megjelenés 100 %-

os. 

b. A Közgyűlést megelőző 3 napon belül bármely tag kérheti a napirendi pontok 

kiegészítését. A napirendi pontok kiegészítését írásban, indokolással ellátva 

kell kérni, annak felvételéről vagy elvetéséről az Elnökség határoz. 

Amennyiben az Elnökség nem határoz vagy elutasító határozatot hoz a 

kiegészítés tárgyában úgy a Közgyűlés a napirendi pontos elfogadását 

megelőzően határoz a napirend kiegészítésének, vagy az elutasítás 

elfogadásának tárgyában. 

 

7./ A Szövetség operatív irányító szerve az Elnökség 

a. Az Elnökség 

i. az elnökből 

ii. 2 alelnökből  

iii. tiszteletbeli elnökből 

iv. 5 elnökségi tagból tevődik össze. 

 

b. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja a rendes tagok közül, akik 

újraválaszthatók. A tiszteletbeli elnököt a Közgyűlés választja az Elnökség 

javaslata alapján a MAKEOSZ-ban folytatott tevékenységre való tekintettel. 

Tiszteletbeli elnök partner tag is lehet. Az Elnökség minden tagjának egy 

szavazata van. Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével 

hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  

c. Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet 
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Elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányos következmények alól nem mentesült. 

d. Az elnök és az elnökség választása öt évre szól.  

e. Az Elnökség hatásköre kiterjed minden olyan kérdés eldöntésére, amely nem 

tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.  

f. Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik 

i. az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó 

ügyekben a döntések meghozatala; 

ii. a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése; 

iii. az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése; 

iv. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és 

befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések 

meghozatala és végrehajtása; 

v. az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei 

megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

vi. a Közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

vii. az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak 

meghatározása; 

viii. részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos 

kérdésekre; 

ix. a tagság nyilvántartása; 

x. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 

vezetése; 

xi. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

xii. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori 

vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt 

intézkedések megtétele; 

g. Az Elnökség a Közgyűlés hatáskörébe tartozó határozatokat és 

állásfoglalásokat döntésre előkészíti, döntés után pedig megszervezi azok 

végrehajtását. 

h. Halasztást nem tűrő, sürgős esetekben dönt, és arról tájékoztatja a Közgyűlést. 

Az Elnökséget az elnök irányítja, és ő is vezeti azok üléseit. Az Elnökség 

tagjai az elnök, alelnökök (2), tiszteletbeli elnök, és 5 további elnökségi tag. Az 

Elnökség munkaterv szerint, de legalább kéthavonta tart ülést. 

 

8./ A Felügyelő Bizottság feladata a Szövetség szervei Alapszabály szerinti működésének 

és költségvetés szerinti gazdálkodásának ellenőrzése, az egyesületi szervek, valamint 

jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, 

betartásának ellenőrzése. A 3 tagú Felügyelő Bizottságot a Közgyűlés 5 évre választja 

a más tisztséget még nem viselő tagok közül. A Felügyelő Bizottság minden ügyet 

megvizsgálhat, a tisztségviselőktől adatokat, felvilágosítást kérhet, és bármely iratba 

betekinthet, de intézkedésre nem jogosult. 

a. A Felügyelő Bizottság évente egyszer a Közgyűlésre jelentést készít a 

Szövetség törvényes működéséről és költségvetés szerinti gazdálkodásáról. 

 

9./ A Szövetség Elnöksége állandó és ideiglenes bizottságokat működtethet 

a. a döntések előkészítésére;  

b. az elnökség elé kerülő javaslatok kidolgozására; 

c. a témák sokoldalú, gyakorlati és szakszerű elemzésére; 
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d. a tagok jelzéseinek értékelésére; 

e. a negatív jelenségek kiküszöbölésére; 

f. valamint a régiók, területek, tagozatok munkájának összehangolására. 

g. Marketing és beszerzési bizottság.  

Feladata a Szövetség minőségi védjegy voltának kommunikálása. 

Segítségnyújtás a potenciális megrendelők kertépítészeti orientációjában. 

Minőségi kertkultúra folyamatos népszerűsítése (cikkek, kiállításokon, 

vásárokon való részvétel). A piaci és szakmai információk összegyűjtése, 

szétosztása és kommentálása a tagok felé. Dologi és szolgáltatói beszállítók 

értékelésén és versenyeztetésén keresztül szervezett piacot biztosít a partner 

tagok számára. 

h. Minőség és képzés bizottság.  

Garantálja tagjai szakmai színvonalát. Szervezi és kötelezővé teszi a szakmai 

fejlődést. Támogatja és serkenti a szervezeti és működési fejlődést. Definiálja 

minőségi standardjait, és a tagok rendszeres értékelésének és új tagok 

felvételének rendszerét a Szövetség elvárásokhoz igazítja. Intenzív kapcsolatot 

tart fenn a tudományos és oktatási intézményekkel. 

i. Lobbi és kapcsolatok bizottság.  

Érdekképviseletet lát el (jogi képviselet, szakmai törvénykezési lobbizás, 

beszállítók szervezése, piacszervezés). Kertépítéssel foglalkozó nemzetközi és 

hazai szervezetekkel kapcsolatokat épít ki és tart fenn. Külföldi 

rendezvényekre résztvevőket szervez. 

j. Pénzügyi controlling bizottság. 

 

10./ Az Elnökség a területi munka javítása érdekében döntés-előkészítő, érdekfeltáró és 

javaslattevő jelleggel területi tagozatokat hozhat létre. 

 

11./ A Szövetség ügyintézését a titkár szervezi meg, ő gondoskodik a testületi szervek 

üléseinek összehívásáról, a testületi szervek döntéseinek előkészítéséről és 

végrehajtásáról. 

a. A titkárt az Elnökség mint a MAKEOSZ mint Munkáltató képviselője jogosult 

Munkavállalóként felvenni, feladatai és a jogviszonyával kapcsolatos egyéb 

kérdések a Munkaszerződésében kerülnek meghatározásra. 

b. A titkár a Közgyűlésen szavazati joggal nem bír. 

 

VII. KÉPVISELET 

 

1./ A Szövetséget, a hatóságok, egyéb szervezetek és harmadik személyek előtt az elnök 

képviseli. E jogkörét - távolléte vagy akadályoztatása esetén - időnként vagy egyes 

ügyek meghatározott csoportjára nézve az Elnökség valamely tagjára vagy a titkárra 

ruházhatja át írásbeli meghatalmazással. A meghatalmazásból annak terjedelme 

(ügykörök, időtartam) ki kell tűnjön, amennyiben a meghatalmazás e tekintetben nem 

egyértelmű az eljárási jogosultságot egyszeri, adott ügyre vonatkozó eljárási 

jogosultságnak kell tekinteni. 

2./ Az elnök önállóan jogosult a képviseletre mindenben, beleértve a bankszámla feletti 

rendelkezési jogot.  

 

VIII. GAZDÁLKODÁS ÉS VAGYON 
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1./ A Szövetség a Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés szerint gazdálkodik a 

mindenkor érvényes pénzügyi és számviteli szabályok betartásával. 

 

2./ A Szövetség az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult. Ezt a tevékenységet saját szervezetének kereteiben is 

megszervezheti, de gazdasági társaságok formájában is megvalósíthatja. 

 

3./ A Szövetség bevételei: 

a. a tagok, partner tagok által fizetett tagdíjak, felajánlások 

b. hozzájárulások; 

c. adományok; 

d. lekötött eszközök hozadéka, valamint 

e. egyéb források. 

 

4./ A Szövetség kiadásai: 

a. működési költségek; 

b. rendezvények költségei; 

c. tiszteletdíjak és 

d. egyéb kiadások. 

 

5./ A Szövetség vagyonához tartoznak a tulajdonában, valamint a használatában levő 

vagyontárgyak, továbbá a jogszerű követelések. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl – a 

Szövetség tartozásaiért nem felelnek, ezért a Szövetség saját vagyonával felel. A 

Szövetség nyereséget nem képez, az éves bevételek költség felhasználásán felüli részét 

a következő évi feladatok megvalósítására fordítja. 

 

IX. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 

 

1./ A Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 

egyesületekre válhat szét. 

 

2./ 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 tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 

3./ A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése 

után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával 

megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell 

átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a 

vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület 

vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem 

fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 

 

4./ A Szövetség jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 

minőségükben a Szövetségnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős 

bírósági törléstől számított egy éven belül – a Szövetség törlésének időpontjában 

tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a 
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megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna 

vagyon, át kellett volna adni. 

 

5./ Ha a Szövetség jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig 

kártérítési igényt érvényesíthetnek a Szövetség vezető tisztségviselőivel szemben a 

szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető 

tisztségviselő a Szövetség fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a 

hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő 

megszűnés esetén nem alkalmazható. 

 

X. A SZÖVETSÉG KAPCSOLATAI 

 

1./ A Szövetség a többi szakmai szervezettel összehangolja az érdekképviseleti 

tevékenységét és együttesen lép fel a kertépítő és fenntartó tevékenységet akadályozó 

tényezők elhárítása, valamint a kapcsolatok korszerűsítése érdekében. 

 

2./ A Szövetség rendszeres véleménycserét folytat a szakma időszerű kérdéseiről az 

illetékes állami és érdekképviseleti szervekkel. 

 

3./ A Szövetség segíti, szervezi tagjainak nemzetközi kapcsolatait, de önálló 

kapcsolatokat is kialakíthat. Ennek érdekében külföldi tanulmányutakat szervez és 

küldöttek cseréjét kezdeményezi. 

 

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

A Szövetség működésére vonatkozóan az Alapszabályban nem rendezett kérdésekben a 

Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény szabályai az irányadók. 

A jogszabályokban kötelezően nem rendezett vagy az önkormányzati szabályozás számára 

nyitva hagyott kérdésekben a Szövetség Közgyűlése által elfogadott Szervezeti és működési 

szabályzat tartalmaz előírásokat. 

 

Amennyiben a törvényi előírások értelmében szükség van Számviteli politika létrehozására, 

azt a Közgyűlés hagyja jóvá. 

 

Egységes szerkezet kelt: Budapest, 2016-02-10 

 

 
 

Kosztka Ernő 

Elnök (s.k.) 
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ZÁRADÉK 

Ellenjegyzésemmel igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege 

megfelel az Alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.  

Ellenjegyzés: Ellenjegyzem Budapesten, 2016-02-10 napján 


