A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
Alapszabálya
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BEVEZETŐ RÉSZ
A tejtermelő gazdák, a termékpályán működő feldolgozók és kereskedők, oktatási és tudományos
intézmények, gazdasági társaságok és szövetkezetek, illetve ezek szervezetei – önkéntes
elhatározásukból – szakmai jellegű társadalmi szervezetet hoztak létre és működtetnek, amelynek
tevékenysége az Európai Unió gyakorlatában az ún. szakmaközi szervezetnek felel meg.
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
A szervezet
1.
magyar nyelvű elnevezése: Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
2.
angol nyelvű elnevezése: Milk Interbranch Organisation and Dairy Board
3.
német nyelvű elnevezése: Milch Branchenverbände und Produktrat
4.
francia nyelvű elnevezése: Organisation Interprofessionnelle du Lait
5.
rövidített elnevezése: Tej Terméktanács
6.
székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c.
7.
Jogállása: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény
alapján működő, önálló jogi személy, tevékenységére és hatáskörére különösen az Európai Unió tej
és tejtermékágazatra vonatkozó szabályait, továbbá a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci
szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvényt kell alkalmazni.
8.
működési területe: Magyarország
9.
nyilvántartási száma: 4367
10.
A Tej Terméktanács politikai tevékenységet nem folytat, tevékenységét politikai pártoktól
függetlenül fejti ki.
I. 1. Képviselet
A Tej Terméktanácsot önálló aláírási joggal az Elnök, az Ügyvezető Igazgató és a Társelnök
képviselik azzal, hogy a Társelnök kizárólag az Elnök akadályoztatása esetén jogosult eljárni.
II. CÉLOK
A Tej Terméktanács a demokrácia és a piacgazdaság elveinek érvényesítése, a termelés és a piac
átláthatósága, a kiegyensúlyozott piaci környezet kialakítása és fenntartása, valamint az ágazati
fejlődés elősegítése érdekében az alábbi célokat fogalmazza meg.
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1.
Alakuljon ki és fenntartható legyen a hazai tejpiaci folyamatokat reprezentáló piaci kapcsolatok
viszonyrendszerének szabályozottsága.
2.
A szélsőséges piaci helyzetek, érdekkonfliktusok megelőzhetőek, illetve kezelhetőek legyenek.
3.
A tej termékpályán a termelők, feldolgozók, kereskedők és fogyasztók közötti, a közös érdekek
mentén történő konszenzus megteremthető legyen.
4.
A tej ágazat piaci szereplői rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel (különösen információkkal,
adatokkal és előrejelzésekkel), amelyek szükségesek a gazdasági tevékenység tervezhetőbbé
tételéhez, valamint az eredményes működéshez.
5.
A tej és tejtermékek hazai fogyasztása növekedjen.
6.
A magyar tejágazat társadalmi megítélése javuljon.

III. FELADATOK
A Tej Terméktanács céljainak megvalósítása érdekében a termékpálya szereplői közötti párbeszéd,
valamint a legjobb gyakorlatok és a piaci átláthatóság megteremtése terén, továbbá érdekfeltárás,
érdekközvetítés és érdekegyeztetés, szakmai ismeretterjesztés, piacelemzés, piacszabályozás
tekintetében egyaránt ellát feladatokat. A Tej Terméktanács – figyelemmel az Európai Unió és
Magyarország jogszabályainak és jogi normáinak rendelkezéseire és irányelveire – az alábbi
feladatokat végzi:
 közreműködik a termelés és a piac ismeretének és átláthatóságának növelésében, többek
között a már megkötött nyerstej szállítási szerződések tekintetében az árakra, mennyiségekre
és a szerződéses időtartamra vonatkozó statisztikai adatok közzétételével és a potenciális
jövőbeli regionális, valamint nemzeti szintű piaci fejlemények elemzésével;
 hozzájárul a tej és a tejtermékek forgalomba hozatalának jobb koordinációjához, különösen
kutatási és piacelemzési tevékenység folytatása révén;
 az uniós szabályoknak megfelelő szabványos szerződésmintákat dolgoz ki és tesz közzé;
 biztosítja azon információkat és elvégzi azokat a piaci kutatásokat, amelyek ahhoz
szükségesek, hogy a termelés a piaci igényeknek, valamint a fogyasztói ízlésnek és
elvárásoknak jobban megfelelő termékekhez igazodjon, különös tekintettel a
termékminőségre és a környezetvédelemre;
 információt gyűjt be és közzé teszi az állat-egészségügyi termékek és egyéb adalékok
használatának csökkentését célzó lehetőségeket;
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 közreműködik az ökológiai termelésben rejlő lehetőségek kiaknázásában, az ilyen típusú
termelés, valamint az eredetmegjelölések, minőségi védjegyek (tanúsító védjegyek) és
földrajzi árujelzők védelmének és használatuk előmozdításának érdekében;
 elősegíti a piaci szereplők szervezeteinek második és harmadik szintű együttműködését;
 részt vesz a Tej Terméktanács céljaival összhangban működő szervezet(ek), alapítvány(ok)
létrehozásában és működtetésében, illetőleg már működő ilyen szervezetekkel
együttműködik;
 a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések keretei között, azok felhatalmazása alapján
ellátja azt a piacszabályozási tevékenységet, amelyet az Európai Unió közösségi joga
és/vagy a magyar jog szabályai részére előírnak, illetőleg részt vesz az ilyen
tevékenységben, e tevékenység eszközrendszerének működtetésében;
 a Kormányzat illetékes képviselőivel kötött megállapodás alapján részt vesz az agrárpiaci
rendtartás eszközeinek alkalmazásával összefüggő egyes feladatok végrehajtásában;
 részt vesz a Kormányzatnak a tejágazatot érintő és szabályozó tevékenységében, a döntéselőkészítés szakaszában és véleményezi a termékpályát érintő kormányzati intézkedéseket;
 figyelemmel kíséri a termékpályát befolyásoló eszközrendszer (adó, ár, export, import
szabályozás stb.) alakulását, javaslatot tesz a jogszabályok alkotására, módosítására,
alkalmazására, szükség esetén hatályon kívül helyezésére;
 a tagok tevékenysége eredményességének előmozdítására szakmai információs rendszert
működtet. Piacszervező munkája közben figyelemmel kíséri a kereskedelmi adatok
alakulását;
 az Európai Unió szabályainak keretei között javaslatot tesz a hazai piaci szereplők
érdekeinek védelmét szolgáló intézkedésekre;
 kidolgozza a tej termékpálya etikai normáit és elősegíti a helyes elvek gyakorlati
érvényesülését;
 együttműködik a különböző tudományos és oktatói intézményekkel, szakmai
egyesületekkel, terméktanácsokkal, gazdasági és szakmai kamarákkal, valamint
szövetségekkel és kapcsolatot tart fenn a tejtermeléssel-, feldolgozással és kereskedelemmel
foglalkozó nemzetközi és hazai szervezetekkel;
 szakmai-, érdekképviseleti-, marketing- és gazdálkodási kiadványokat készít, illetve azok
kiadásában közreműködik;
 rendszeresen tájékoztatást nyújt tagjai részére az új jogszabályokról, szabványokról és
hatósági előírásokról. Ezen kívül figyelemmel kíséri a gazdasági szabályozás gyakorlati
érvényesülését, és tapasztalatairól tájékoztatja tagjait, továbbá az illetékes állami és
társadalmi szerveket és szervezeteket is;
 szolgáltatást nyújt a szakmai továbbképzés, a szaktanácsadás és az ismeretterjesztés
területén, illetőleg az e tevékenységekhez kapcsolódó szakmai területeken;
 a tagság tájékoztatása érdekében szakmai konferenciákat, bemutatókat, börzéket,
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tapasztalatcseréket, fórumokat és kiállításokat szervez, illetve közreműködik azok
szervezésében;
 marketing programot állít össze és hajt végre, amellyel elősegíti a tejtermék fogyasztás
növelését, hozzájárulva ezzel az ágazat sikeres működéséhez;
 közreműködik a tej és tejtermékek fogyasztását népszerűsítő, a nevelő-oktató, az egészséges
táplálkozás fontosságát ismertető programok lebonyolításában.
IV. A TAGSÁGI VISZONY
A Tej Terméktanács olyan nyitott szervezet, amelynek önkéntes belépés útján a tejágazatban
érdekelt jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és természetes személyek
(ideértve ezek országos és regionális szakmai vagy érdekképviseleti szervezeteit is) egyaránt tagjai
lehetnek (a továbbiakban: tag).
A Tej Terméktanács a nyitott tagság elvén alapszik, azaz a tej termékpályán lévő egyetlen termelő,
gyűjtő, feldolgozó vagy forgalmazó szervezet vagy személy tagfelvételi kérelme sem tagadható
meg, amennyiben az Alapszabályt és más belső szabályzatot magára nézve kötelezőnek elfogadja.
Ha az Alapszabálynak vagy más belső szabályzatának elfogadását a tagjelölt feltételhez köti vagy
ilyen irányú nyilatkozatát szűkíti, úgy kell tekinteni, hogy tagfelvételi kérelmet nem tett.
A tagsági jogviszony, az adott tag tejágazati gazdasági tevékenységéből származó, az értékesített
tejnek vagy tejterméknek a beszerzési árral nem csökkentett, a belépés évét megelőző naptári év
nettó árbevétele alapján minősül termelői vagy feldolgozói/kereskedői jogviszonynak azzal, hogy a
tevékenység-típus többségi árbevétele a besorolás meghatározója (az így besorolt tagsági viszony a
továbbiakban összefoglalóan: rendes tag). A tevékenységüket a terméktanácsi belépést követően,
újonnan indító tagokat a tervezett tevékenységükre vonatkozó nyilatkozatuk alapján kell besorolni.
A Tej Terméktanács belépési nyilatkozat alapján tagjai sorába felvehet olyan tagokat, akik
tevékenysége nem, vagy csak közvetve köthető a tej termékpályához, de segíteni kívánja a Tej
Terméktanács által kitűzött célok elérését, illetve szimpatizál a Tej Terméktanács által folytatott
tevékenységgel (a továbbiakban: pártoló tag).
A Tej Terméktanács belépési nyilatkozat alapján tagjai sorába felvehet olyan tagokat, akik
termelőket, feldolgozókat, illetve forgalmazó szervezeteket társadalmi szervezetként vagy termelői
csoportként tömörít szakmai, érdekképviseleti, non-profit vagy gazdasági szerveződésbe és a
tejágazathoz kapcsolódó tevékenységet végez, továbbá tevékenységével segíteni kívánja a Tej
Terméktanács által kitűzött célok elérését, illetve szimpatizál a Tej Terméktanács által folytatott
tevékenységgel (a továbbiakban: társult tag).
Az erre vonatkozó, az Elnökség jóváhagyásával megkötött szerződés vagy együttműködési
megállapodás hatálya alatt és feltételei szerint, a Tej Terméktanácsnak belépési nyilatkozat nélkül is
korlátozott jogú tagjává válik az a piaci szereplő, aki (amely) alanyi jogon nem tagja a Tej
Terméktanácsnak, de annak a társult tagnak a tagja, amely a Tej Terméktanácsba belépett (a
továbbiakban: közvetett tagság).
Az a tag, aki (amely) a társult tagnak is tagja és az alanyi valamint a közvetett tagság hatálya alá is
esik, tagnak minősül. A kettős tagság esetén, a jogok és a kötelezettségek a tagra vonatkozó
előírások szerint alkalmazandók.
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Az Európai Unió tagállamában bejegyzett vagy nyilvántartott, illetőleg életvitelszerűen ott élő
természetes személy, jogi személy és egyéb szervezet – amennyiben a magyar tej ágazatban
fennálló érdekeltségét valószínűsíti – a Tej Terméktanácsba tagként beléphet (a továbbiakban: nem
honos tag). A Tej Terméktanács nem honos tagjaira vonatkozó különös szabályokat a Tej
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Ügyrendje tartalmazza.
IV. 1. Tagfelvétel
1.
Aki (amely szervezet) a Tej Terméktanács tagja kíván lenni, előre közzétett formanyomtatvány
szerinti belépési nyilatkozatot ír alá és azt eljuttatja a Tej Terméktanács Titkárságára.
Ezt követően a tagdíjfizetésre vonatkozó szabályok szerint a tagjelölt 15 napon belül megfizeti az
esedékes tagdíjat a Titkársággal egyeztetett módon. A tagdíj megfizetésének megtörténte után
legfeljebb 30 napon belül, a Titkárság a belépés tényét és a taggá válást a tag részére igazolja.
Ha a Titkárság megállapítja, hogy a belépésre azért nincs mód, mert a tagjelölt kizárást kimondó
határozat hatálya alatt áll, a kérelmezőt írásban értesíti és az esetlegesen megfizetett tagdíjat (tagdíjrészletet) a befizető részére visszafizeti.
2.
Pártoló tagot és a társult tagot belépési nyilatkozatnak a Titkárságra történő benyújtása után, az
Elnökség döntése alapján lehet felvenni. Ebben az esetben a tagdíj meghatározásáról az Elnökség
egyedileg dönt.
3.
Nem kell külön belépési nyilatkozatot kitöltenie annak, aki közvetett tagság alapján vált a Tej
Terméktanács tagjává.
4.
Tagsági viszony úgy is létrejöhet, hogy a tagjelölt gazdálkodó csatlakozik a jogszabályi
rendelkezések szerint létrejött szakmaközi szervezeti piaci intézkedéshez vagy a szakmaközi
megállapodáshoz vagy a Tej Terméktanács és az illetékes miniszter között megkötött szerződéshez.
A tagjelölt írásos nyilatkozata, amelyet a Tej Terméktanács köteles visszaigazolni, automatikus
tagfelvételt eredményez.
IV. 2. Tagnyilvántartás
1.
Tagjairól, pártoló tagjairól és a társult tagjairól a Tej Terméktanács Titkársága elektronikus
nyilvántartást vezet, rögzítve a belépési nyilatkozat szerinti adattartalmat, illetve a tagsági
kötelezettségként előírt adatszolgáltatás szerinti adattartalmat.
2.
A Tej Terméktanács Titkársága elektronikus nyilvántartást vezet azokról a tagokról, akiknek
(amelyeknek) a tagsági viszonya kizárás útján szűnt meg, nyilvántartva azt a dátumot, amikortól a
kizárt tagnak lehetősége van a visszalépésre.
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3.
A tagnyilvántartás és adatszolgáltatási rendszert a Tej Terméktanács titkosan kezeli: az
adatszolgáltatási rendszerből bármely tagra, cégre vagy személyre vonatkozó adatok – ellentétes
felhatalmazás hiányában – nem kerülhetnek nyilvánosságra. A Tej Terméktanács kizárólag
összesített vagy átlagadatokat hozhat nyilvánosságra.
4.
Adatgyűjtésre és azok feldolgozására a Titkárság jogosult, de kötelezett egyben arra, hogy az
adatgyűjtés, adatfeldolgozás és nyilvántartás során a statisztikai tevékenységre és az adatvédelemre
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit betartsa.
IV. 3. Tagsági jogviszonyból eredő jogok:
1.
A rendes tag küldöttet választhat a Küldött Közgyűlésbe és oda küldötté, továbbá vezető
tisztségviselővé választható;
2.
A társult tag, valamint a pártoló tag a jogszabályok és a jelen Alapszabály rendelkezéseinek
figyelembe vételével elnökségi taggá választható;
3.
A tag és a pártoló tag véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet a Tej Terméktanácsot, annak
szerveit vagy tisztségviselőit érintő kérdésekben;
A közvetett tagság alapján tagsági jogviszonyt szerzett személy a társult tagszervezetén keresztül
érvényesítheti véleménynyilvánítási és javaslattételi jogát;
4.
A tag jogosult a Tej Terméktanács által biztosított kedvezményekre, részesül a Tej Terméktanács
által végzett szolgáltatásból;
5.
A tag, valamint a közvetett tagság alapján tagsági jogviszonyt szerzett személy alanyi jogon
ingyenesen vagy kedvezményesen részt vehet a Tej Terméktanács rendezvényein, szakmai
összejövetelein;
6.
A tag az őt a Küldött Közgyűlésben képviselő küldöttől, a Tej Terméktanács testületi szerveinek
tagjaitól, a Tej Terméktanács képviselőitől bármikor, bármilyen szakmai, vagy a Tej
Terméktanácsot érintő kérdésben felvilágosítást, információt, tájékoztatást kérhet;
7.
A pártoló tag és a társult tag joga a Küldött Közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni azzal,
hogy elnökségi taggá a tisztségviselő választó Küldött Közgyűlésen képviselője révén résztvevő
társult tag vagy pártoló tag választható;
8.
A tagok jogosultak a „Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács tagja”, a társult tagok jogosultak
a „Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács társult tagja”, továbbá a pártoló tagok jogosultak
„Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács pártoló tagja” cím vagy megnevezés, illetve ennek
rövidített formájának használatára.
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IV. 4. A tagsági jogviszonyhoz kapcsolódó kötelezettségek:
1.
A tag, valamint a közvetett tagság alapján tagsági jogviszonyt szerzett személy kötelessége
betartani az érvényes jogszabályokat, a Tej Terméktanács Alapszabályát és egyéb szabályzatait,
valamint a felhatalmazott szervei által jóváhagyott határozatokat, illetve szakmaközi
megállapodásokat;
2.
A tagnak kezdeményezően, a célok elérését segítően kell közreműködni a Tej Terméktanács
munkájában, tevékenységében;
3.
A tagnak a tagdíjat a vonatkozó Küldött Közgyűlési határozatnak megfelelően, illetőleg az
Elnökség által meghatározott időpontban, rendszerességgel és mértékben be kell fizetnie;
4.
A tagnak rendszeresen részt kell vennie a küldött- és tisztségviselő választásban;
5.
A tagnak kötelessége választott tisztség esetén a Tej Terméktanács testületi szerveinek munkájában
rendszeresen részt venni, a tisztségből adódó feladatokat ellátni;
6.
A tagnak teljesítenie kell a Tej Terméktanács tagjaként vállalt egyéb kötelezettségeket;
7.
A rendes tagnak és a társult tagnak a Tej Terméktanács hatékony működéséhez szükséges adatokat
a Titkárság rendelkezésére kell bocsátania azzal, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség nem
irányulhat üzleti titok megszerzésére és nem sértheti az adatvédelmi törvényben foglaltakat;
8.
A tagnak kötelessége óvni a Tej Terméktanács vagyonát.
IV. 5. A tagsági jogviszony megszűnése
1.
A Tej Terméktanácsnál fennálló tagsági-, társult tagsági-, és pártoló tagsági jogviszony megszűnik:
 kilépéssel; (a jogszerű kilépési nyilatkozatban foglaltak szerint, tárgyév június 30-i vagy
december 31-i napjával),
 törléssel (a szervezet megszűnésének napjával),
 természetes személy tag esetében elhalálozással (elhalálozás napjával),
 a tagsági jogviszonyhoz kapcsolódó kötelezettség teljesítésének elmulasztása alapján történő
kizárással,
 egyéb okból történő kizárással.
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A Tej Terméktanácsnál fennálló közvetett tagsági jogviszony megszűnik:
 a társult tag kilépésével; (a jogszerű kilépési nyilatkozatban foglaltak szerint, tárgyév június
30-i vagy december 31-i napjával),
 a társult tag törlésével (a szervezet megszűnésének napjával),
 a közvetett tagsági jogviszonyhoz kapcsolódó kötelezettség teljesítésének elmulasztása
alapján történő kizárással,
 egyéb okból történő kizárással.
2.
A Tej Terméktanácsból a naptári félév utolsó napjával lehet kilépni. A jogszerű kilépési szándékot
írásban, legalább 60 nappal korábban kell jelezni a Tej Terméktanács Ügyvezető igazgatója felé.
3.
Az Elnökség bármely tagot kizárhatja, amennyiben magatartása a Tej Terméktanács célkitűzéseit
folyamatosan vagy súlyosan sérti. Ilyen magatartásnak minősül különösen, ha:
 a tag magatartása a Tej Terméktanács Alapszabályát vagy egyéb szabályzatait, vagy a Tej
Terméktanács szervei által hozott határozatokat illetve szakmaközi megállapodásokat
súlyosan sérti;
 a tagsági jogviszonyhoz kapcsolódó, vállalt kötelezettségét nem teljesíti;
 a Tej Terméktanács hatékony működéséhez szükséges adatokat írásbeli felszólítást követően
sem bocsátja a Titkárság rendelkezésére;
 a Tej Terméktanács vagyonát megkárosítja;
 ha a tag gazdasági tevékenységével veszélyezteti a piaci egyensúly kialakítását, illetve
fenntartását, valamint magatartásával piaci zavart okoz;
 a tag magatartása következtében a Tej Terméktanács társadalmi megítélése bizonyíthatóan
negatív irányban változik;
 a tag tevékenysége hatósági jogerős határozat megállapítása szerint veszélyezteti vagy
károsan befolyásolja a fogyasztók egészségét;
 a tagot bűncselekmény elkövetéséért büntető bíróság jogerősen elítéli.
4.
Amennyiben a kötelezettségek teljesítésének elmulasztását a Titkárság előterjesztésére az Elnökség
határozatban megállapítja, a kizárást a Titkárság automatikusan megteszi, a kizárt tag 8 napon belüli
értesítésének kötelezettsége mellett.
5.
A Titkárság a tag kizárásra vonatkozó javaslatának megtételét megelőzően – külön szabályzatban
meghatározott eljárási rend szerint – megvizsgálja a tag magatartását, kérve a felvetéssel
kapcsolatosan a tag írásbeli nyilatkozatát. A Titkárság a tag kizárására vonatkozó javaslatát
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indokolni köteles. A kizárásról szóló döntés az Elnökség kizárólagos hatásköre. A határozatot
írásban indokolni kell és azt a taghoz el kell juttatni. Ha az Elnökség határozatával a tagot a Tej
Terméktanácsból kizárja, a kizárást kimondó határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15
napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet a Tej Terméktanács Küldött Közgyűlésének címezve
a Titkárságra kell benyújtani. A fellebbezést a Tej Terméktanács Küldött Közgyűlése bírálja el a
fellebbezés beérkezését követően megtartott következő közgyűlésén, amennyiben a fellebbezés
olyan határidőben érkezik, hogy annak tárgyalása a soron következő Küldött Közgyűlés
meghívójába napirendi pontként szabályszerűen beilleszthető. Amennyiben ez a jogszabályok,
illetőleg a jelen Alapszabály vagy a Tej Terméktanács egyéb szabályzatai szerint nem lehetséges, a
fellebbezést a soron következő Küldött Közgyűlés bírálja el. A Küldött Közgyűlés határozatáig a
tag tagsági jogait gyakorolhatja. A fegyelmi vétséget, a fegyelmi büntetéseket, valamint általában a
fegyelmi eljárás részletes szabályait a Tej Terméktanács fegyelmi szabályzata állapítja meg.
6.
A Tej Terméktanácsból kizárt tag a kizárásról rendelkező határozat meghozatalától (ha az ügyben a
Küldött Közgyűlés járt el, a Küldött Közgyűlés határozatától), bírósági felülvizsgálat esetén az ítélet
jogerőre emelkedésétől számított két évig nem léphet vissza a Tej Terméktanácsba.
7.
Ha a tag megszünteti gazdasági tevékenységét, továbbá a cégbíróságon a cégnyilvántartásból
törlésre kerül, az Elnökség tagsági viszonyát törléssel megszünteti. Törléssel megszüntethető a
tagsági jogviszony, ha a tag a kötelezettségei teljesítésére, tagsági jogviszonyának rendezésére
irányuló felszólításra három hónapja nem reagál. (Ide tartozik az is, ha a postáról a levél
„ismeretlen, nem kereste, vagy nem fogadta el” jelzéssel érkezik vissza.) Törléssel megszüntethető
még a tagsági jogviszony, ha hitelt érdemlő forrásból a Tej Terméktanács tudomására jut, hogy a
tag gazdasági tevékenységét megszüntette (csődértesítő, felszámolás, végelszámolás). A törlési
határozat ellen a tag 15 napon belül jogorvoslattal élhet a Küldött Közgyűlésnek címezve, amelyet a
Titkárságra kell benyújtani. A fellebbezést a Tej Terméktanács Küldött Közgyűlése bírálja el a
fellebbezés beérkezését követően megtartott következő közgyűlésén, amennyiben a fellebbezés
olyan határidőben érkezik, hogy annak tárgyalása a soron következő Küldött Közgyűlés
meghívójába napirendi pontként szabályszerűen beilleszthető. Amennyiben ez a jogszabályok,
illetőleg a jelen Alapszabály vagy a Tej Terméktanács egyéb szabályzatai szerint nem lehetséges, a
fellebbezést a soron következő Küldött Közgyűlés bírálja el. A Küldött Közgyűlés határozatáig a
tag tagsági jogait gyakorolhatja.
V. A TAGDÍJ
1.
A Tej Terméktanácsi tagság feltétele a tagdíj – a jelen Alapszabály és a vonatkozó belső szabályzat
rendelkezései szerinti – megfizetése. A tagdíjat a Tej Terméktanács működésére és működtetésére
kell fordítani.
2.
A tagok éves tagdíját, illetve a tej terméktanácsi tagdíjat – ideértve a tagdíj mértékének
megállapítására vonatkozó szabályokat – a Küldött Közgyűlés állapítja meg.
3.
A Tej Terméktanács tagja az esedékes tagsági díjat a vonatkozó számla vagy tagdíjfizetési
felszólítás tartalma szerint, az Elnökség által meghatározott gyakorisággal és módon fizeti meg a
Tej Terméktanács részére. Az Elnökség kialakíthat olyan szabályozást is, melyben a tejtermelők
tagdíjaikat, illetve egyéb befizetéseiket közvetett úton, a feldolgozók vagy kereskedők
közreműködésével, az érintett felek utólagos elszámolásával fizetik meg.
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4.
A tagsági viszony bármely okból történő megszűnése esetén a tag az addig befizetett tagsági díjat és
a rendkívüli befizetéseket semmilyen jogcímen sem követelheti vissza. A tagság jogviszony
megszűnését követően további tagdíj fizetési kötelezettség nem keletkezik, de a tagsági jogviszony
megszűnéséig keletkező befizetési kötelezettség a tagsági jogviszony megszűnésével nem szűnik
meg.
5.
A tagdíj fizetési kötelezettségen felül az Elnökség külön pénzalapokat hozhat létre, külön befizetési
kötelezettségek meghatározásával, melyről az adott elnökségi ülésen szavazati joggal részt vevő
tisztségviselők két-harmados szótöbbséggel hozott határozata rendelkezhet.

VI. A SZERVEZET
VI. 1. Szervezeti felépítés
1.
A Tej Terméktanács szervezete és szervezeti egységei:
a) a Küldött Közgyűlés – a Tej Terméktanács legfőbb irányító szerve, amely a tagok
képviselőiből áll;
b) az Elnökség – a Tej Terméktanács általános hatáskörű, döntéshozó testülete;
c) a Ellenőrző Bizottság;
d) a Titkárság – a Tej Terméktanács operatív, ügyintéző, koordináló és végrehajtó szerve;
e) a Regionális Taggyűlések – a Tej Terméktanács javaslattevő és véleményező szerve;
2.
A Tej Terméktanács Elnöksége határozatával – a jelen Alapszabályban felsoroltakon túl, de a rájuk
vonatkozó szabályok szerint működő – további bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre.
3.
A Tej Terméktanács vezető tisztségviselői: a Tej Terméktanács Elnöke, Társelnöke, az Elnökség
tagjai, az Ügyvezető Igazgató. A Tej Terméktanács vezető tisztségviselői a Tej Terméktanács
valamennyi szervének ülésén jogosultak tanácskozási joggal részt venni. A vezető tisztségviselők
visszahívhatóak. A visszahívásról a tisztségviselőt megválasztó szervezeti egység legalább 1/3-ának
írásbeli indítványára a tisztségviselőt megválasztó szervezeti egység rendes vagy rendkívüli ülésen
– a választás rendjére vonatkozó szabályok alkalmazásával – dönt.
4.
A vezető tisztségviselőket kifejezetten az adott tisztségre, 3 évi, határozott időtartamra, nyílt vagy a
Küldött Közgyűlés külön döntése alapján elrendelt titkos szavazással, egyszerű többséggel kell
megválasztani.
A választott tisztségek betöltésének joga a megválasztott tisztségviselőket, illetve képviselőjüket
nem személyükben illeti meg, a tagi képviseleti jogosultság megszűnése a vezető tisztség
betöltésének megszűnését eredményezi;
5.
A jelen Alapszabály lehetőséget ad arra, hogy valamely tagszervezetet (gazdálkodó vagy társadalmi
szervezetet) válasszon az erre jogosult szervezeti egység küldötté, az Elnökség tagjává. A választás
során a tagszervezetet kell megjelölni mint jelölt tisztségviselőt, egyidejűleg megnevezve azt a
11

természetes személyt is, aki – ha a tagszervezetet az adott tisztségre megválasztják – a tagszervezet
képviseletében eljár. A tisztségviselővé megválasztott tagszervezet erre jogosult törvényes
képviselője a Tej Terméktanács Titkárságára eljuttatott írásbeli nyilatkozatával jelenti be, ha a
tagszervezetet a megválasztott tisztségben adott határnaptól más természetes személy képviseli.
6.
A vezető tisztségviselőkre és az Ellenőrző Bizottság tagjaira a Ptk. 3:22. §-ában rögzített
összeférhetetlenségi, illetve kizáró szabályok irányadóak.
7.
A Tej Terméktanács vezető tisztségviselői:
1. Elnök: Mélykuti Tibor
2. Társelnök: Istvánfalvi Miklós
3. Elnökségi tag: Sümeghy Péter
4. Elnökségi tag: Békési Imre
5. Elnökségi tag: Kiss János
6. Elnökségi tag: Tóth István
7. Elnökségi tag: Dankó Bertalan
8. Elnökségi tag: Machnicz Endre
9. Elnökségi tag: László Róbert
10. Elnökségi tag: Szinyákovics Pál
11. Elnökségi tag: Gerbrant Redmer de Boer
12. Elnökségi tag: Koller Attila
13. Elnökségi tag: Szommer Gábor
14. Elnökségi tag: Kuk Titus
15. Elnökségi tag: Kovács István
16. Elnökségi tag: Volpe Carlo
17. Elnökségi tag: Volosinovszki János
18. Elnökségi tag: Sallai Attila
19. Elnökségi tag: Schweitzer József
20. Elnökségi tag: Hegedűs Imre
21. Elnökségi tag: Posztós Zsuzsanna
22. Ügyvezető Igazgató: Harcz Zoltán Béla
VI. 2. A küldöttek megválasztása, és a küldötti megbízatás megszűnése
1.
A küldöttek a termelői tagok, illetve a feldolgozói és kereskedői (értsd: tej-tejtermék forgalmazók
valamint viszonteladók) tagok közül egyenlő számban kerülnek megválasztásra 3 éves határozott
időtartamra.
2.
A Küldött Közgyűlés létszáma 60 fő. Összetétele: 30 fő a tejtermelők képviseletében, 30 fő a
tejfeldolgozók, kereskedők képviseletében.
3.
A termelői küldötteket a küldöttválasztó Regionális Taggyűléseken (továbbiakban: küldöttválasztó
taggyűlés) választják meg a taggyűlésen részt vevő tejtermelők, nyílt vagy a küldöttválasztó
taggyűlés külön döntése alapján elrendelt titkos szavazás során, egyszerű többséggel.
12

4.
Az egyes régiók az Elnökség által elfogadott határozat alapján kerülnek kijelölésre. A
küldöttválasztó Regionális Taggyűléseket a Titkárság hívja össze, amelyeken lebonyolítja a
választásokat.
5.
Az egyes régiókban megválasztható termelői küldöttek számát az Elnökség által elfogadott
határozat rögzíti, melynek során tekintettel kell lenni a régiós termelési volumenre, a termelői
létszámra úgy, hogy régiónként 6 küldött, de megyénként legalább 1 küldött megválasztását
lehetővé kell tenni. A termelői tagokat összesen 30 fő képviseli a Küldött Közgyűlésben.
6.
A feldolgozói és kereskedői küldöttek a Titkárság által összehívott és lebonyolított, valamennyi
feldolgozó és kereskedő tag jelenlétét és képviseletét lehetővé tevő küldöttválasztó értekezleten
(továbbiakban: küldöttválasztó taggyűlés) választják meg a részt vevő tagok, nyílt vagy a
küldöttválasztó taggyűlés külön döntése alapján elrendelt titkos szavazás során, egyszerű
többséggel.
7.
A küldöttválasztó taggyűlésen a feldolgozó és kereskedő tagok, a küldöttválasztó taggyűlés
összehívását megelőző naptári évnek az adott tag tejágazati gazdasági tevékenységéből származó, az
értékesített tejnek vagy tejterméknek a beszerzési árral nem csökkentett, az előző naptári év nettó
árbevétele alapján, a teljes feldolgozói/kereskedői tagsági kör hasonló árbevételéhez viszonyított
piaci részesedésének aránya szerinti létszámban képviseltetheti magát, ahol minden tagi képviselőt
megillet a választás és a választhatóság joga. A piaci részesedés aránya szerinti képviseleti
létszámról az Elnökség határozatban dönt azzal, hogy egy feldolgozói/kereskedői tagot legalább 1
legfeljebb 5 fő képviselhessen. A tejfeldolgozók és kereskedők együttesen 30 fő küldöttválasztásra
jogosultak.

8.
A küldöttválasztás helyéről, időpontjáról a Tej Terméktanács érintett tagjait 15 nappal korábban
írásban értesíteni kell. A küldöttválasztó taggyűlés határozatképességéhez az érintett Tej
Terméktanácsi tagok egyszerű többségének (50 % + 1 fő) jelenléte szükséges. Ha a küldöttválasztó
taggyűlés nem határozatképes, úgy azt 15 napon belüli időpontra, az eredeti helyszínre, az
eredetivel megegyező változatlan napirenddel ismételten össze kell hívni, amely küldöttválasztó
taggyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt küldöttválasztó
taggyűlés az eredeti küldöttválasztó taggyűlés napjára is összehívható, a határozatképtelenség
megállapításának kimondását követő legalább 1 óra elteltére, feltéve, ha a küldöttválasztó
taggyűlésre szóló meghívóban rögzítésre kerül, hogy ugyanezen a napon 1 órával később a
meghívóban ismertetett tartalommal és napirenddel a megismételt küldöttválasztó taggyűlést
összehívják. A megismételt küldöttválasztó taggyűlés a megjelentek létszámától függetlenül
határozatképes.
9.
A küldöttválasztó taggyűlést az Elnök vagy a Társelnök vagy az Ügyvezető Igazgató vezeti. A
választásról jegyzőkönyvet kell felvenni, csatolva hozzá a jelenléti ívet. A megválasztott küldött
részére megbízólevelet kell kiállítani. A megbízólevelet és a küldöttválasztó taggyűlés
jegyzőkönyvét 2 fő aláírásával hitelesíti. A jegyzőkönyvet, a jelenléti ívet, a küldött által aláírt
elfogadó nyilatkozatot és a megbízólevelet a Titkárság készíti elő.
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10.
A küldöttet csak egy jogcímen illeti meg képviseleti jog. Küldött csak az a természetes személy
lehet, aki a tejvertikumon belül tejtermelő, tejfeldolgozó, kereskedő, illetve ilyen tevékenységet
folytató szervezet alkalmazottja, képviselője.
11.
A Küldött Közgyűlésen belül a tej termékpálya érdekkörei (a termelők, a feldolgozók, a
kereskedők) nem képeznek önálló szervet, nem rendelkezhetnek önálló döntési jogkörrel.
12.
A megválasztott küldött mindazokban a kérdésekben, melyekben a Küldött Közgyűlésnek van
hatásköre, köteles megismerni az őt megválasztó tagsági kör véleményét, javaslatát és ezeket
képviselni.
13.
A küldötti megbízatás megszűnik:
a)
b)
c)
d)
e)

a tagsági viszony megszűnésével (a tagsági viszony megszűnésének napján),
a küldött elhalálozásával (elhalálozása napján),
a megbízatás határidejének lejártával (a lejárat napján),
lemondással (a lemondás hatályba lépésével),
a Tej Terméktanács megszűnésével (a megszűnés napján).

14.
A küldött küldötti megbízatásáról a Titkárságra eljuttatott írásbeli nyilatkozattal mondhat le. A
lemondó nyilatkozatot a Tej Terméktanács köteles tudomásul venni.
VI. 3. A Küldött Közgyűlés
1.
A Küldött Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, valamint az alábbi esetekben:
a küldöttek egyharmada írásban kéri az ok és cél megjelölésével, a Tej Terméktanács
Elnökénél,
az Ellenőrző Bizottság döntése alapján az ok és cél megjelölésével,
az Elnökség döntése alapján.
2.
A Küldött Közgyűlés összehívásáról az Ügyvezető Igazgató gondoskodik. A meghívónak
tartalmaznia kell a Küldött Közgyűlés napirendjét, a helyét és az időpontját. A meghívókat az ülés
előtt legalább 8 nappal a küldötteknek meg kell küldeni.
3.
A Küldött Közgyűlés főszabály szerint a Tej Terméktanács székhelyén tartandó, de összehívható
egyéb alkalmas helyszínre is.
4.
A Küldött Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben, illetve meghozandó
döntésben egyébként érdekelt,
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c)
d)
e)
f)

akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Tej Terméktanácsnak nem tagja,
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll.

5.
A Küldött Közgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttek 50 %-a + l fő jelen van. Ha az eredeti
(első) Küldött Közgyűlés nem határozatképes, úgy a határozatképtelenség megállapítását kimondó
Küldött Közgyűlés napját is beleszámítva 15 napon belüli időpontra az eredeti (első) helyszínre az
eredetivel megegyező, változatlan napirenddel összehívott Küldött Közgyűlés a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Küldött Közgyűlés az eredeti (első) Küldött
Közgyűlés napjára is összehívható, a határozatképtelenség megállapításának kimondását követő
legalább egy óra elteltére.
6.
A Tej Terméktanács bármely tagja jogosult írásban a Küldött Közgyűléshez javaslattal fordulni. Az
Elnök ismertetője után a Küldött Közgyűlés 2/3-os szavazat-többséggel dönthet arról, hogy
napirendre tűzi-e a javaslatot, vagy azt a Tej Terméktanács egyéb szervéhez továbbítja.
7.
A Küldött Közgyűlést az Elnök vezeti. A Küldött Közgyűlésről, jelenlévő két küldött által
hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a megtárgyalt napirendet, a hozott
határozatokat, mellékelve a megjelentek aláírásával a jelenléti ívet. A határozatokról nyilvántartást
kell vezetni.
8.
A Küldött Közgyűlés kizárólagos hatásköre:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, a Tej Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács Ügyrendjének jóváhagyása, módosítása,
b) az Elnök, a Társelnök megválasztása és visszahívása, valamint az Elnökség
összetételének meghatározása, tagjainak megválasztása és visszahívása,
c) döntés más társadalmi szervezettel történő egyesülésről, vagy onnan történő kilépés
elhatározásáról,
d) döntés kizárással kapcsolatos fellebbezésekről,
e) az éves költségvetés meghatározása,
f) a tagdíj mértékének vagy számítási alapjának megállapítása,
g) a Tej Terméktanács Elnöksége éves beszámolójának elfogadása,
h) az Ellenőrző Bizottság megválasztása, az EB éves beszámolójának elfogadása,
i) döntés a Tej Terméktanács feloszlásának kimondásáról,
j) zárt ülés, titkos szavazás elrendelése,
k) a küldöttek létszámának meghatározása,
l) minden olyan kérdés, amelynek eldöntését jogszabály, alapszabály, Küldött Közgyűlés
által elfogadott szabály, szabályzat, határozat a Küldött Közgyűlés hatáskörébe utal,
vagy az jogszabály, szabályzat, illetve a Küldött Közgyűlés döntése szerint nem tartozik
a Tej Terméktanács más szervének hatáskörébe.
Az c), f), i), pontok esetében 2/3-os, a többi pontok esetében egyszerű szótöbbség szükséges. A
Küldött Közgyűlés nyílt szavazással dönt, egyenlő szavazat esetén az Elnök szavazata a döntő. A
fenti pontokban felsorolt kötelezettségek végrehajtási rendelkezéseit az Elnökség határozatai
szabályozzák.
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9.
A Küldött Közgyűlésen született határozatoknak a tagokkal történő közléséről 15 napon belül a
Titkárság gondoskodik. A tagoknak kötelezettséget jelentő határozatok esetében a tájékoztatás
postai úton kell, hogy történjen, átvételt igazoló módon.
VI. 4. Az Elnök, a Társelnök, az elnökségi tagok megválasztása, és a megbízatások megszűnése
1.
Az Elnökség 21 tagból áll, melynek összetétele a Küldött Közgyűlés határozatának megfelelően:
a)
b)
c)
d)
e)

Elnök 1 fő és Társelnök 1 fő
tejtermelői érdekkör képviseletére 8 fő
tejfeldolgozói, kereskedői érdekkör képviseletére 8 fő
a társult tagok köréből választott 2 fő
a pártoló tagok köréből választott 1 fő.

2.
Az Elnököt és a Társelnököt a b) illetve c) érdekkör javaslata alapján felváltva, rotációs elv alapján,
3 éves időtartamra a Küldött Közgyűlés választja a tagok közül, az Elnökség által a küldöttekből – a
Küldött Közgyűlést legalább 7 nappal megelőzően – létrehozott 3 fős Jelölő Bizottság javaslata
alapján. A Jelölő Bizottság összetételénél egyformán kell képviseltetni a termelői, a feldolgozói és a
kereskedői tagokat. Jelölésre vonatkozó személyi javaslatot bármely tag tehet a Jelölő Bizottság
számára, a Küldött Közgyűlést megelőző napig.
A választás napján jelöltet állítani kizárólag a Küldött Közgyűlésnek a 2/3-os jóváhagyó döntése
esetén lehet.
A Jelölő Bizottság csak olyan tagot jelölhet elnöki vagy társelnöki posztra, aki teljesítette tagsági
kötelezettségeit és nincs kizárási eljárás ellene folyamatban. Ennek a feltételnek a meglétéről a
Jelölő Bizottság a Titkárságnál tájékozódhat, a választást megelőzően.
3.
Az Elnökség tagjait az érdekkörök javaslata alapján – a b) és c) érdekkörök esetében a küldöttek
közül, a d) és e) pont esetében a jelenlévő pártoló és társult tagok közül – a Küldött Közgyűlésen a
küldöttek választják 3 éves időtartamra.
Az elnökségi tagok megválasztásának rendjét a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
Ügyrendje tartalmazza.
4.
A megválasztott tag az Elnökségi ülésen való részvételre – kivételes esetben – hitelesen bizonyított
formában megbízott képviselővel is képviseltetheti magát, de ebben az esetben az elnökségi tag
képviselője – pártoló és a társult tagokra vonatkozó szabályt kivéve – csak tanácskozási joggal
vehet részt az elnökségi ülésen, szavazati joggal nem rendelkezik.
Az Elnök és a Társelnök nem képviseltetheti magát, az elnökségi ülésen személyesen vehet csak
részt.
Az elnökségi tagnak megválasztott pártoló tagot megbízás alapján az elnökségi ülésen teljes körű
jogosítvánnyal képviselheti egy másik pártoló tag.
Az elnökségi tagnak megválasztott társult tagot megbízás alapján az elnökségi ülésen teljes körű
jogosítvánnyal képviselheti egy másik társult tag.
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5.
Az Elnök, Társelnök és az elnökségi tag megbízatása megszűnik:
a)
b)
c)
d)
e)

a tagsági viszony megszűnésével (a tagsági viszony megszűnésének napján),
a elnökségi tag elhalálozásával (elhalálozása napján),
a megbízatás határidejének lejártával (a lejárat napján),
lemondással (a lemondás hatályba lépésével),
az Elnökségből történő kizárással (a kizárásról szóló elnökségi határozat hatályba
lépésével).

6.
Az elnökségi tag megbízatásáról a Titkárságra eljuttatott írásbeli nyilatkozattal mondhat le. A
lemondó nyilatkozatot a Tej Terméktanács köteles tudomásul venni.
7.
Az Elnökség bármely elnökségi tagot kizárja az Elnökségből, amennyiben magatartása az Elnökség
munkájának eredményességét veszélyezteti, hatékonyságát rontja. Ilyen magatartásnak minősül ha:
 a tárgyévet megelőző év valamennyi Elnökségi ülésének legalább a felén nem vett részt
személyesen;
 a tárgyévet megelőző év valamennyi írásos, internetes vagy telefonos szavazási
kezdeményezésének több, mint negyedére érdemben nem reagált;
 a tagot bűncselekmény elkövetéséért büntető bíróság jogerősen elítéli;
 a tag magatartása a Tej Terméktanács Alapszabályát vagy egyéb szabályzatait, vagy a Tej
Terméktanács szervei által hozott határozatokat illetve szakmaközi megállapodásokat három
éven belül legalább két alkalommal súlyosan sérti;
8.
A kizárásra okot adó tényről a Titkárság és bármely Elnökségi tag tájékoztathatja az Elnökséget. Ha
az Elnökség határozatával a tagot az Elnökségből kizárja, a kizárást kimondó határozat ellen a
határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet a Tej
Terméktanács Küldött Közgyűlésének címezve a Titkárságra kell benyújtani. A fellebbezést a Tej
Terméktanács Küldött Közgyűlése bírálja el a fellebbezés beérkezését követően megtartott
következő közgyűlésén, amennyiben a fellebbezés olyan határidőben érkezik, hogy annak
tárgyalása a soron következő Küldött Közgyűlés meghívójába napirendi pontként szabályszerűen
beilleszthető. Amennyiben ez a jogszabályok, illetőleg a jelen Alapszabály vagy a Tej
Terméktanács egyéb szabályzatai szerint nem lehetséges, a fellebbezést a soron következő Küldött
Közgyűlés bírálja el. A Küldött Közgyűlés határozatáig az elnökségi tag elnökségi tagsághoz
fűződő jogainak gyakorlása felfüggesztésre kerül. A Küldött Közgyűlés a fellebbezés elutasítása
esetén új elnökségi tagot választ az Elnökség megválasztásának rendjére vonatkozó szabályok
alkalmazásával.
VI. 5. Az Elnökség
1.
Az Elnökség feladatait az Alapszabálynak és a Küldött Közgyűlési határozatoknak megfelelően
látja el, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. Működését saját ügyrendjében szabályozza.
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2.
Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal ülésezik. Az elnök köteles
összehívni az ülést, ha azt az elnökség tagjainak legalább 1/3-a írásban kéri, vagy az Ellenőrző
Bizottság indítványozza.
3.
Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon az elnökségi tagok vagy a tag képviseletével megbízott
személyek 50 %-a + l fő jelen van. Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza. Az Elnökség határozatait elnökségi ülésen kívül, postai, elektronikus vagy az
elnökségi ülés alatti telefonos úton történő szavazással is meghozhatja. Az ülésen kívüli
határozathozatal részletes szabályait az Elnökség Ügyrendje tartalmazza.
4.
Az Elnökség hatásköre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

A két Küldött Közgyűlés közötti időszakban irányítja a Tej Terméktanács
tevékenységét.
Dönt a hatáskörébe tartozó, illetve a Küldött Közgyűlés által hatáskörébe utalt
ügyekben.
Gondoskodik az ügyvezető igazgató kinevezéséről, gyakorolja felette a munkáltatói
jogokat.
A Titkárság munkájáról az ügyvezető igazgatót beszámoltatja.
A Titkárság ügyrendjét jóváhagyja.
Szakmai bizottságokat hozhat létre.
A jelen Alapszabályban leírt esetekben dönt a tagsági- és tisztségviselői kizárásról,
törlésről.
A tagdíj kivételével megállapítja az egyéb befizetési kötelezettség mértékét.
Meghatározza a tagi befizetési kötelezettségek teljesítési rendjét.
Dönt a szabályzatok és ügyrendek elfogadásáról, kivéve a Tej Szakmaközi Szervezet
és Terméktanács Ügyrendjét.
Dönt az éves munkaprogram elfogadásáról, illetve előző év munkaprogramjának
teljesítéséről.
Dönt a szakmaközi megállapodásoknak és a termékpálya szakmai szabályainak
tartalmáról.
Dönt a termékpálya szereplők magatartásának elnökségi megítéléséről.
Dönt a piaczavaró magatartást folytató piaci szereplő elleni fellépés tartalmáról és
formájáról.
Dönt a Tej Terméktanács kommunikációs és marketing tervének elfogadásáról.
Értékeli az aktuális tejpiaci helyzetet és megállapítja a termékpálya szereplőit érintő
piaci tendenciákat.
A tejpiaci szereplők eredményes tevékenységének elősegítésére elnökségi
közleményben állásfoglalást hoz és tesz közzé.
A tejpiac szabályozásának javítása és szervezettségi szintjének növelése érdekében
ajánlást fogalmaz meg.
Az éves munkaterv keretében dönt a régiók kialakításáról, a Regionális Taggyűlések
helyszínéről és időpontjáról.

5.
Az Elnökség tagjai sorából témafelelősöket választhat, aki az Elnökség által meghatározott
vizsgálati körben munkacsoportot állíthat fel, a Titkársággal együttműködve vizsgálatot folytathat
le, jelentést és javaslatot terjeszthet az Elnökség elé és képviselheti a Tej Terméktanácsot – az
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aláírási és kötelezettségvállalási jog kivételével – harmadik féllel szemben. Az Elnökség a
témafelelős kijelöléséről határozatban dönt.
6.
Az Elnök feladat- és hatásköre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Két Elnökségi ülés közötti időszakban felügyeli a Tej Terméktanács tevékenységét
és működését.
Dönt a hatáskörébe tartozó, illetve a Küldött Közgyűlés vagy az Elnökség által
hatáskörébe utalt ügyekben.
Összehívja és vezeti a Küldött Közgyűléseket.
Összehívja és vezeti az Elnökségi üléseket.
Képviseli a Tej Terméktanács társadalmi szervezeti tevékenységét.
Az Ügyvezető igazgató tájékoztatása mellett megállapodást köt.

A Társelnök feladat- és hatásköre:
a)
b)

Az Elnök akadályoztatása esetén ellátja az Elnök feladat- és hatáskörét.
Dönt a hatáskörébe tartozó, illetve a Küldött Közgyűlés vagy az Elnökség által
hatáskörébe utalt ügyekben.

VI. 6. Az Ellenőrző Bizottság
1.
Az Ellenőrző Bizottság három tagból áll. Tagjait a Küldött Közgyűlés választja 3 évi időtartamra.
2.
Az Ellenőrző Bizottság közvetlenül a Küldött Közgyűlésnek van alárendelve és annak évente
beszámolási kötelezettséggel tartozik.
3.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai sorából Elnököt választ, ügyrendjét saját maga állapítja meg.
4.
Az Ellenőrző Bizottság feladata a Tej Terméktanács törvényes működésének, gazdálkodásának
ellenőrzése. Ennek keretén belül a Tej Terméktanács minden iratát megvizsgálhatja.
5.
Értékeli az éves könyvvizsgálói jelentést, melyről tájékoztatást ad az Elnökségnek és a Küldött
Közgyűlésnek.
6.
Az Ellenőrző Bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább 2 fő jelen van. Határozatait három fő
jelenléte esetén szótöbbséggel, 2 fő esetén egyhangúlag hozza.
7.
A Tej Terméktanács Ellenőrző Bizottságának tagjai:
Elnök: Czombos Ferenc
Tag: Szász Károly
Tag: Pirint János
19

VI. 7. A Titkárság
1.
A Titkárság feladatait az Alapszabálynak, a Küldött Közgyűlési és Elnökségi határozatoknak
megfelelően látja el, melynek keretében végrehajtja a meghozott határozatokat.
2.
Működését az Elnökség által elfogadott ügyrend szabályozza.
3.
A Titkárság látja el a Tej Terméktanács
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

pénzgazdálkodási feladatait, könyvelését,
tagnyilvántartási feladatait,
az információs és adatszolgáltatási, valamint rendszer-üzemeltetési feladatait,
a nemzetközi kapcsolatainak szervezését,
munkatervének végrehajtását,
a marketing tervének végrehajtását,
a konferenciák, kiállítások, fórumok, információs börzék szervezési feladatait,
a testületi üléseinek előkészítését és a hozott határozatok végrehajtásának
szervezését,
Elnökségének piacelemzési feladatával összefüggő információk összegyűjtését és
bemutatását,
tagok véleményének összegyűjtését, értékelését,
adminisztrációs feladatait, ideértve a Tej Terméktanács szerveinek adminisztrációs
feladatait is,
elnökségi döntéseinek előkészítését,
testületi ülései előterjesztéseinek elkészítését,
döntéseinek, állásfoglalásainak és ajánlásainak közzétételével kapcsolatos
feladatokat,
szakmaközi és harmadik féllel szembeni megállapodásainak előkészítését,
feladat és hatáskörébe utalt döntéseinek előkészítését,

4.
A Titkárság munkáját teljes hatáskörben a Tej Terméktanács Ügyvezető Igazgatója szervezi,
irányítja és felügyeli.
5.
Az Ügyvezető Igazgató személyének kiválasztásáról, alkalmazásának feltételeiről, illetve
munkaviszonyának megszüntetéséről az Elnökség dönt.
6.
Az Ügyvezető Igazgató feladat- és hatásköre:
a)
b)
c)
d)
e)

Felel a Tej Terméktanács gazdálkodásáért.
Meghatározza a Titkárság feladatait.
Meghatározza a Titkárság létszámát és munkarendjét.
Beszámol az Elnökségnek és a Küldött Közgyűlésnek a feladatok teljesítéséről.
Képviseli a Tej Terméktanács szakmai szervezeti tevékenységét.
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f)
g)

Az Elnök tájékoztatása mellett megállapodást és szerződést köt.
Gyakorolja a Tej Terméktanács munkavállalói felett a munkáltatói jogokat.

VI. 8. A Regionális Taggyűlések
1.
A Tej Terméktanács a tagok véleményének és javaslatainak jobb megismerése, valamint a tagok
jobb tájékoztatása érdekében Regionális Taggyűléseket szervez.
2.
A Regionális Taggyűlések alapvetően szakmai, konzultatív, fórum jellegű rendezvények, melyeket
évente legalább egyszer meg kell tartani.
3.
A régiók kialakításáról, a Regionális Taggyűlések helyszínéről és időpontjáról az Elnökség az éves
munkaterv keretében dönt.
4.
A Regionális Taggyűlések összehívásának rendjét a Titkárság alakítja ki. Az összehívásról és a
levezetésről az Ügyvezető igazgató gondoskodik.
5.
A termelői küldöttek megválasztására a Regionális Taggyűléseken kerül sor a jelen Alapszabályban
és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Ügyrendjében foglaltak szerint.
6.
A regionális Taggyűlésekről és az ott elhangzottakról jelenléti ív és emlékeztető készül, melyet
minden tag számára elérhető formában közzé kell tenni.
7.
A Küldött Közgyűlés, az Elnökség és a Titkárság munkája során figyelembe veszi a Regionális
Taggyűléseken elhangzott és támogatott véleményeket, javaslatokat, hozzászólásokat.
VII. A TEJ TERMÉKTANÁCS VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA
1.
A Tej Terméktanács vagyonához tartoznak a tulajdonában, valamint a használatában lévő
vagyontárgyak, továbbá jogszerű követelések. A Tej Terméktanács tartozásáért saját vagyonával
felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a Tej Terméktanács tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
2.
A Tej Terméktanács a bevételeivel – amely alapvetően a tagok által megfizetett tagdíjakból és
egyéb bevételekből áll – és vagyonával önállóan gazdálkodik.
3.
A Tej Terméktanács bevételei:
a)
tagdíjak,
b)
állami szervezetek által rendelkezésre bocsátott pénzeszközök,
c)
közös kockázatviseléshez kapcsolódó befizetések, elkülönített pénzügyi alapok
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d)
e)
f)
g)

az alapszabályszerű tevékenységből eredő egyéb bevételek,
adományok, kamatok,
vállalkozási tevékenységből származó bevételek,
pályázat elnyeréséből származó bevételek.

4.
A Tej Terméktanács céljainak és feladatainak megvalósítása, a Tej Terméktanács működésének
biztosítása érdekében vállalkozási (szolgáltatás-nyújtási) tevékenységet végezhet. A tagok részére a
szolgáltatásokat önköltségen vagy térítésmentesen, egyébként piaci alapon nyújtja. A Tej
Terméktanács által nyújtott szolgáltatások kizárólag a jelen Alapszabályban meghatározott célok és
feladatok elérését, illetőleg végrehajtását szolgálhatják.
5.
A Tej Terméktanács az agrárpiaci rendtartás keretei között nyújtott támogatás kiegészítésére saját
pénzügyi alapot hozhat létre.
6.
A Tej Terméktanácsot, illetve annak tevékenységét tagjain kívüli harmadik személyek is
támogathatják pénzügyi eszközökkel vagy a Tej Terméktanács részére nyújtott ingyenes vagy
kedvezményes vagyoni értékű szolgáltatással.
7.
A Tej Terméktanács a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységét szabályozó jogszabályok
rendelkezései szerint gazdálkodik. Nyereséget nem képez, a bevételek költségfelhasználáson felüli
részét az Elnökség döntése szerint céljai elérésére és feladatai végrehajtására fordítja.
8.
A Tej Terméktanács Elnökségének határozata alapján a Tej Terméktanács szerződést köthet
társadalmi szervezet tagjával, hogy tagdíj-rendszerüket összehangolják vagy integrálják (partner
szervezet). A szerződés – amelyet éves gyakorisággal felül kell vizsgálni – részletezi a befolyt
tagdíj felosztásának és elszámolásának rendjét. A Tej Terméktanács költségvetésének
meghatározásakor biztosítani kell a szükséges pénzügyi forrásokat a partner szervezet
működőképességének fenntartása érdekében.
9.
A Tej Terméktanács céljainak elérése érdekében, az Elnökség döntése alapján gazdasági társaságot
hozhat létre vagy gazdasági társaság létrehozásában vehet részt.
10.
A Tej Terméktanács bankszámlája felett együttesen rendelkezik az Elnök, az Ügyvezető igazgató és
a pénzügyi gazdálkodás szabályszerű viteléért felelős titkársági munkatárs oly módon, hogy a
bankszámla fölötti rendelkezéshez közülük legalább két személy aláírása szükséges. Ha az Elnök az
aláírásban akadályoztatva van, eseti vagy állandó írásbeli meghatalmazást adhat a Társelnöknek
arra, hogy akadályoztatása idejére a bankszámla fölötti rendelkezésre irányuló aláírás során őt
helyettesítse.
VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
1.
A Tej Terméktanács, mint társadalmi szervezet a bíróság által történő nyilvántartásba vétellel jött
létre.
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2.
A Tej Terméktanács megszűnik, ha
a)
b)
c)
d)

a Küldött Közgyűlés a megszűnésről határoz,
tagjainak száma 10 alá csökken,
önállóságát feladva más társadalmi szervezettel egyesül,
a bíróság feloszlatja, vagy megállapítja a megszűnést.

3.
A Tej Terméktanács megszűnése esetén – a hitelezői igények kielégítését követően fennmaradó –
teljes vagyonát a tagok között fel kell osztani, a megszűnést megelőző évben esedékes tagdíj
befizetése arányában, a korábbi esetlegesen fennálló tagi tartozások levonásával.
4.
A tagok a Tej Terméktanáccsal szemben, illetve a Tej Terméktanács a tagokkal szemben
esetlegesen felmerülő vagyonjogi perek elbírálására alávetik magukat a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességének. A Fővárosi Bíróság illetékes akkor is, ha per indításakor a tagsági
jogviszony már nem áll fenn, de az igény a tagsági jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett.
5.
A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CXLXXV. törvény, és a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci
szabályozás egyes kérdéseiről szóló törvény 2012. évi CXXVIII. törvény rendelkezései irányadók.
IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A jelen Alapszabályt egységes szerkezetben fogadta el a Szakmaközi Szervezet 2014. október 30.
napján, Herceghalmon megtartott Küldött Közgyűlése.
Herceghalom, 2014. október 30.

Mélykuti Tibor sk.
Elnök

Harcz Zoltán Béla sk.
Ügyvezető Igazgató

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38. § (2) bekezdés rendelkezése alapján igazolom,
hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel létesítőokirat-módosítások
hatályos tartalmának:

Dr. Berczi Norbert sk.
ügyvéd
Jelen okiratot ellenjegyzem 2014. október 30. napján Herceghalmon.
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