Tájékoztató a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Alapszabály módosításának
főbb pontjairól
a Tej Terméktanács tagsága részére
2017. február 2-i ülésén a Tej Terméktanács Küldött Közgyűlése elfogadta az Alapszabály
módosítását.
A módosítás szükségességét a Terméktanács életében az elmúlt években bekövetkezett
változások indokolták. Napjainkra szakmaközi szervezetünk mind a termelői, mind a
feldolgozói, mind a kereskedői oldal vonatkozásában több mint kétharmados
reprezentativitással bír. Sikeres működésünket jelzi, hogy mára a Terméktanács valóban egy
háromoldalú érdekegyeztető fórummá vált, amely több esetben bizonyította, hogy a felek
érdekeinek tárgyalásos úton történő összehangolása javíthatja a tejágazat helyzetét.
Annak érdekében, hogy a Terméktanács a jövőben valóban háromoldalúvá tudja tenni
működését, szükségét éreztük a kereskedelmi oldal mélyebb integrációját a szervezeti
munkába.
Fentiek figyelembe vételével került sor hosszú hónapok egyeztetését követően az Alapszabály
bizonyos pontjainak módosítására.
Lényeges változtatás történt a küldöttek számának meghatározása esetében. A 60 fős Küldött
Közgyűlés létszámát illetően nem változott, azonban a 2017. évi tisztújító választások során
már más összetételben delegálhatnak tagokat az egyes oldalak a Küldött Közgyűlésbe:




termelői oldal
feldolgozói oldal
kereskedői oldal

25 fő
25 fő
10 fő.

Szükségét éreztük nem csak a Küldött Közgyűlés, hanem az Elnökség szintjén is bevonni a
kereskedői oldalt a munkába, így annak létszáma és összetétele az alábbiak szerint módosult:
Elnökség létszáma 22 fő, összetétele:





tejtermelői érdekkör képviseletére 8 fő,
tejfeldolgozói érdekkör képviseletére 8 fő,
kereskedői érdekkör képviseletére 4 fő,
a tejtermelőket, valamint a tejfeldolgozóka tömörítő társult tagok köréből választott 11 fő.

Az Elnök és Társelnök megválasztása és visszahívása visszakerült az Elnökség hatáskörébe.
Az Elnökség a tejtermelői és tejfeldolgozói tagozatok jelöltjeként megválasztott 8-8 tagja közül
a jelenlévő Elnökségi Tagok többségi szavazatával választ Elnököt és Társelnököt.

Megszűnt a korábbi rotációs elv azzal, hogy ugyanaz a természetes személy csak legfeljebb két
egymást követő alkalommal választható Elnökké.
Az Elnök és a Társelnök feladat- és hatáskörének gyakorlásáról Etikai Szabályzat rendelkezik,
melyet az Elnökség fogad el minősített többséggel. Új elem továbbá, hogy az Elnök és a
Társelnök a Tej Terméktanács képviseletének ellátása során bármely tejpiaci szereplővel csak
együttesen tárgyalhatnak, avagy bármelyikük egy Elnökségi Tag vagy az Ügyvezető Igazgató
jelenlétében tárgyalhat.
Új szervezeti egységként megalakultak a Feldolgozói, Termelői és Kereskedői Tagozatok,
amelyek a Tej Terméktanács küldötteinek tevékenység-típus szerint szerveződő javaslattevő és
véleményező testületei. Fontos szerepük továbbá, hogy ők jelölik az Elnökségi Tagokat a
Küldött Közgyűlés részére. A Tagozatok szükség szerint, de évente legalább kétszer üléseznek,
a Küldött Közgyűlés keretében vagy azon kívül. Bármely két Tagozat együttes ülést is tarthat.
Az ülésen részt vesz az adott Tagozat jelöltjeként megválasztott Elnökségi Tag, valamint az
Ügyvezető Igazgató.
A Küldött Közgyűlés határozathozatalát könnyítő változtatás, hogy a küldöttet azonos
Tagozatba tartozó másik küldött meghatalmazottként képviselheti. Nem lehet meghatalmazott
a Tej Terméktanács vezető tisztségviselője. A meghatalmazás további korlátja, hogy a küldött
legfeljebb három másik küldöttet képviselhet, ide nem értve azt az esetet, ha valamennyi
meghatalmazó ugyanannak a tagnak a küldöttje.
A tagdíj-fizetés szempontjából megfogalmazásra került az a szabály, hogy kettős tagsággal bíró
azonos jogi személy esetén is egyszer kell tagdíjat fizetni. A tagdíj meghatározója a
tevékenység-típus (termelő, feldolgozó, kereskedő) többségi árbevétele.
A Tej Terméktanács módosított Alapszabálya, továbbá azzal kapcsolatos információ a
Terméktanács Titkárságán (+361 203 1450, tejtermek@tejtermek.hu), illetőleg weboldalán
érhető el (www.tejtermek.hu).
Budapest, 2017. március
Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

