
A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 
 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

szövege 
 
1.§ (1)  Magyar Azbesztmentesítők Szövetség (továbbiakban: Szövetség) célja. 
 
A Szövetség célja az azbesztmentesítéssel, valamint egyéb szálló veszélyes anyagok 
kezelésével, eltávolításával foglalkozó, ill. az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetek érdekeinek képviselete.  
 
(2) a Szövetség neve: Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége 
 
(3) a Szövetség székhelye: 1149 Budapest, Pósa L. u. 16. 
 
(4) A Szövetség működése a Magyar Köztársaság területére terjed ki. 
 
(5) A Szövetség teljes neve helyett alkalmazott mozaikszó: MASZ.  
 
 
2.§ A Szövetség céljának megvalósítását szolgáló eszközök, a szövetség tevékenysége 
 
A Szövetség céljait különösen a következő eszközökkel valósítja meg. 
 

a) elősegíti a Szövetség tagjainak érdekérvényesítését, kezdeményezi jogszabályok 
megalkotását, és véleményt nyilvánít jogszabályok tervezetéről.. 

b) információval, új munkalehetőségek közvetítésével segíti tagjai működését, 
c) együttműködik más szervezetekkel, 
d) nemzetközi kapcsolatokat tart fenn külföldi szervezetekkel, 
e) szakmai és etikai ajánlatok, normák kialakítása, betartásuk figyelemmel kisérése, 
f) igény esetén a felügyeleti szervek, hatóságok és szakhatóságok tájékoztatása, szakmai 

munkájuk támogatása, 
g) a tevékenységet (azbeszt kezelése) vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevők 

döntéseinek segítése,  
h) vitás helyzetekben közvetít a szövetség tagjai között, ill. tagok és más szervezetek 

között, 
i) figyelemmel kíséri a hazai azbeszt felhasználását, eltávolítás és elhelyezés helyzetét,  
j) részt vesz a magyarországi azbesztveszély (meglévő ill. esetleges leendő veszélyek) 

felmérésében, és erről tagjai felé tájékoztatást ad, 
k) az azbesztveszélyről és annak szakszerű megszüntetéséről aktív információs munkát 

végez, tájékoztatókat szervez,  
l) elősegíti tagjai szolgáltató, bel- és külföldi tájékoztató, sajtó- és reklámtevékenységét, 

szervezi a sajtókapcsolatokat, 
m) oktatási, továbbképzési, átképzési tanfolyamokat, szemináriumokat szervez, 
n) felkérésre szakértői tevékenységet szervez. 

 
3.§ A Szövetség gazdálkodása 
 
(1) A Szövetség éves költségvetési terv alapján vagyonával önállóan gazdálkodik, amelyek a 
tagdíjak és az egyéb forrásból származó pénzeszközök, ill. bevételek képeznek. 
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(2) a Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért nem felelnek. 
 
(3) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
 
(4) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolót az elnök 
készíti el, és a közgyűlés fogadja el. 
 
(5) A Szövetség célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-
vállalkozási tevékenységet végezhet. 
 
4.§ A Szövetség tagjai 
 
A Szövetség tagsága rendes és társult tagokból áll. A tagok jogaikat személyesen, ill. 
képviselőik útján gyakorolják.  
 
(1) A rendes tagok olyan jogi személyek, amelyek csatlakozási szándékukat és 
együttműködési készségüket saját alapszabályuk szerint, az erre feljogosító szerveik útján 
kinyilvánították, és a szövetség tagfelvételre jogosított szerve ezt elfogadja.  
 
(2) A Társult tagok olyan magán- és jogi személyek –ideértve a Magyarországon bejegyzett 
székhellyel nem rendelkező külföldi jogi személyeket is-, akik szavazati joggal nem 
rendelkeznek, de a Szövetséget támogatják céljaik elérésében.  
 
5.§ A tagfelvétel feltétele 
 
A Szövetség tagfelvételről határozó szerve (az Elnökség) –a fentieken kívül- csak olyan 
tagfelvételi kérelemről dönthet, melynek benyújtója, nyilatkozik belépési szándékáról, 
elfogadja magára nézve kötelezőnek a MASZ alapszabályában meghatározott tagi 
kötelezettségeket, a Szövetség céljait, és az EARA (European Asbestos Removal Association, 
vagyis az Azbeszt-mentesítők Európai Szövetségének) az I. sz. mellékletben található 
előírásait. 
 
6.§ A tagság jogai 
 
(1) A rendes tagok jogai:  
 

a) szavazati joggal vehet részt a Szövetség Közgyűlésén, 
b) minden tag egy szavazattal rendelkezik, 
c) közvetlenül választja meg a Szövetség tisztviselőit,  
d) megválasztható a szövetség bármely tisztségének betöltésére, ha a törvényben foglalt 

feltételeknek eleget tesz,  
e) a Közgyűlés napirendjére, napirendi pontjaira javaslatokat és indítványokat tehet,  
f) a Közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat, és észrevételeket tehet, 
g) jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait, 
h) részt vehet a Szövetség rendezvényein.  

 
A társult tagok jogai: 
 

a) részt vehet a Szövetség rendezvényein és munkájában, 
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b) javaslatokat és indítványokat tehet. 
 
(2) A tagok kötelezettségei: 
 

a) az alapszabályban foglaltaknak megfelelően részt venni a Szövetség munkájában,  
b) a tag köteles tagdíjat fizetni, 
c) a tag köteles betartani az Alapszabály rendelkezéseit, 
d) a tag köteles betartani a Közgyűlés határozatait, 
e) a tag köteles betartani az Elnökség határozatait, 
f) a tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását, és az egyesület 

tevékenységét, 
 
(3) A tagság megszűnik, 
 

a) kilépéssel (amelyről írásban nyilatkozatot kell benyújtani az elnöknek) 
b) magánszemély tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnéssel törlés útján, 
c) tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, 
d) a tag kizárásával, 
e) a Szövetség jogutód nélküli megszűnésével. 

 
(4) Kilépés esetén a tagsági jogviszony a Szövetség általi átvétel napján szűnik meg. 
 
(5) Amennyiben a tag nem felel meg az alapszabályban leírt tagsági feltételeknek, úgy az 
egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel felmondhatja. A felmondásról a 
közgyűlés dönt. 
 
(6) A tagnak jogszabályt, a Szövetség alapszabályát, vagy közgyűlési határozatát súlyosan 
vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy 
egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. 
 
(7) A tisztességes eljárást biztosító szabályok: 
 
A kizárási indítvány vonatkozásában a tagot írásban fel kell hívni nyilatkozattételre, és meg 
kell jelölni azt az időtartamot, amelyen belül az indítványra észrevételt, illetve érdemi 
védekezést terjeszthet elő.  
A kizárási indítvánnyal érintett tagot megilleti: az indítvány tartalmának a megismerési joga, 
az érdemi védekezés, és a nyilatkozattétel joga. Az érintett tag a közgyűlésen a kizárás 
tárgyában felszólalhat.  
  
(8) 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. 
 
7.§ A tagokra, a vezető tisztségviselőkre, és a felügyelő bizottságra vonatkozó kizáró és 
összeférhetetlenségi szabályok: 
 
 (1) A Szövetség döntéshozó szervének, valamint az ügyvezető szervének a 
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a 
határozat alapján 
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a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
 Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 

(2) A Szövetség vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre 
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
Nem lehet az egyesület tagja, illetve vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény 
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 
 
8§ A tagdíj 
 
(1) A tagdíjat a elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg, amelyet a jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell. A tagdíj összegét a Közgyűlés módosíthatja.  
 
(2) A Szövetség tagdíja az alábbiak szerint alakul: 
 
-A magánszemély tagok éves tagsági díja: 2.000-ft. 
-Azoknak a jogi illetve nem jogi személyiségű gazdálkodó szervezet tagoknak, akik éves 
átlagban 10 munkavállalónál kevesebb (teljes munkaidejű alkalmazottat) foglalkoztatnak az 
éves tagsági díj: 50.000-ft. 
- Azoknak a jogi illetve nem jogi személyiségű gazdálkodó szervezet tagoknak, akik éves 
átlagban 10 munkavállalónál több (teljes munkaidejű alkalmazottat) foglalkoztatnak az éves 
tagsági díj: 100.000-ft. 
 
(3) a tagok és kívülálló természetes és jogi személyek további hozzájárulásukkal is 
gyarapíthatják a Szövetség vagyonát.  
 
 
9.§ A Szövetség Közgyűlése 
 
(1) A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll. 
 
(2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörében: 
 

a) az Alapszabály elfogadása és módosítása; 
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
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d) az éves költségvetés elfogadása; 
e) döntés az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezetésnek az egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének – elfogadásáról, 
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő 

az egyesülettel munkaviszonyban áll; 
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 

felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények 
érvényesítéséről való döntés; 

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 
megállapítása; 

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
és 

k) a végelszámoló kijelölése, 
l) döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról, 

 
(3) A Közgyűlés dönthet a szövetség működését érintő bármely más kérdésben. 
 
10.§ A Közgyűlés működése 
 
(1) A Közgyűlés rendes vagy rendkívüli lehet. A rendes közgyűlés évente egy alkalommal 
kell összehívni. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. 
 
(2) A Közgyűlést össze kell hívni, ha  
 

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, 
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került, 
d) az egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri. 

 
(3) a Közgyűlés helyét, idejét és napirendi pontjait az elnökség hirdeti meg a közgyűlés 
időpontja előtt 30 nappal valamennyi tag részre küldött napirendet és a közgyűlés helyét is 
tartalmazó írásbeli meghívóban. Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az 
egyesület tagjai a közgyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek. 
 
(4) A közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a közgyűlés meghívójában 
szerepel. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagoknak legalább a fele jelen van. 
Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést 30 napon belül, azonos napirenddel kell összehívni. 
Ez a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha a 
távolmaradás jogkövetkezményeit, és a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó 
tartalmazza. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a levezető elnök, valamint 
és az egyesület erre kijelölt két tagja ír alá. A közgyűlés megkezdésekor a jelenlévő tagok 
közül két szavazatszámláló tagot kell választani.  
 
(5) A Közgyűlésen a határozatokat nyílt szavazással hozzák a tagok. Az Elnökség tagjainak 
megválasztásáról a tagok titkosan, írásbeli szavazással döntenek. Az érvényes határozathoz 
egyszerű szavazótöbbség kell, a jogszabályban meghatározott azon kivételekkel, amelyeknél 
¾-es szavazattöbbség szükséges. Egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról 
és megszűnéséről csak akkor határozhat, ha azon a tagok több mint a fele részt vesz. 



 6 

 
(6) Az Elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a 
két kérdésről egyszerre kell határozni. A Közgyűlés az ülés kezdetén levezető elnököt, 
szavazatszámláló bizottságot, jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot 
megválasztja. 
 
(7) A Közgyűlés határozatait a tag által erre célra megadott e-mail címre történő megküldéssel 
kell teljesíteni. 
 
(8) A határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani, vagy az azokat tartalmazó 
jegyzőkönyvet őrizni. 
 
11§ A Szövetség elnöksége 
 
(1) Az elnökség a Szövetség ügyintéző és képviseleti szerve. Az elnökség két közgyűlés 
közötti időben intézi és szervezi a szövetség tevékenységét. Hatáskörébe tartoznak mindazon 
ügyek, intézése, amelyek nem tartoznak Közgyűlés vagy az Elnök hatáskörébe. 
Elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételek teljesíti, és nem esik kizáró 
ok alá. Az elnökség létszáma: 3 fő. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja meg, a 
megválasztáshoz többségi szavazat szükséges. A megválasztás 3 évre szól. Az elnökség akkor 
határozatképes, ha tagjainak legalább 2/3-a jelen van.  
 
(2) az elnökség feladatai: 
 

a) előkészíti a Közgyűlést, 
b) végrehajtja és határozatba foglalja a Közgyűlés döntéseit, 
c) gazdálkodik a jóváhagyott költségvetés alapján, 
d) szervezi a Szövetség munkáját. 

 
(3) Az elnökség működése: 
 
Az elnökség tagjai sorából nyílt szavazással elnököt választ. Az elnökség szükség szerint, de 
legalább évente 6 alkalommal ülést tart. Határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza 
meg. Ha az elnökség ülésén az elnökségi tagoknak csak 2/3-a van jelen, a határozat 
elfogadásához egyhangú szavazati arány szükséges. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelyet az elnökségi tagok írnak alá. Az elnökség döntéseiről határozatot hoz. Az 
elnökség tevékenységéről éves beszámolót készít. 
 
 Az elnökség tagjai ingyenesen látják el a feladatukat.  
 
(4) Az elnökségi tagság megszűnik,  
 

a, a tisztségről való lemondással. A kilépést az elnökség ülésén kell bejelenteni 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell, vagy a kilépést írásban, igazolható módon kell közölni az 
elnökkel. 
b, visszahívással. 
c, határozott idő lejártával. 
d, ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága - annak lejártát 
megelőzően - megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg 
megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól, 
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e, törvényben meghatározott ok következik be. 
 

  
12§ A Szövetség elnöke 
 
(1) Az elnök feladata a Szövetség képviselete, az elnökség munkarendjének és 
munkamegosztásának szervezése. Az elnök önállóan, vagy meghatározott személy útján 
képviseli a vezetőséget más jogi vagy természetes személlyel szemben.  
 
(2) Az elnök az elnökség nevében összehívja és vezeti a Közgyűlés, valamint az elnökség 
üléseit. Az elnöknek az elnökséget bármikor, de legalább félévente össze kell hívnia. Az 
elnökséget írásban, igazolható módon kell összehívni. Kötelező összehívni az elnökséget, ha 
olyan kérdésben kell döntést hozni, amely az elnökség hatáskörébe tartozik. 
 
(3) Az elnök kezeli a Szövetség pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört 
gyakorol. Kezeli a Szövetség iratait, bevételi és kiadási bizonylatait, vezeti az egyesület 
tagnyilvántartását. Vezeti a határozatok tárát, vagy őrzi a határozatokat tartalmazó 
jegyzőkönyvet.   
 
(4) Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. 
 
(5) Az elnök látja el mindazokat a feladatokat, amellyel a Közgyűlés vagy az elnökség 
megbízza.  
 
13§ A Szövetség Felügyelő Bizottsága 
 
(1) A Szövetség ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság, mely 
 

a) figyelemmel kíséri a Szövetség alapszabály szerinti működését, 
b) ellenőrzi a Szövetség pénzügyi gazdálkodását, 
c) véleményezi a Szövetség zárszámadását. 

 
(2) A Felügyelő Bizottság megállapításai és javaslatai alapján a Szövetség elnöksége köteles 
megfelelő intézkedést tenni. 
 
(3) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek. 
 
(4) A Felügyelő Bizottság három tagból áll, őket a Közgyűlés választja többségi szavazattal, 3 
évre. Az Felügyelő Bizottság tagja nem lehet tagja az elnökségnek. A Felügyelő Bizottság 
tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza, nyílt 
szavazással. A Felügyelő Bizottság üléseit negyedévenként tartja, összehívásáról az elnöke 
gondoskodik. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
14§ a Szövetség megszűnése 
 
(1) a Szövetség megszűnik: 
 

a) végelszámolással, illetve kényszer végelszámolással felszámolással, 
b) törléssel, 
c) más egyesülettel való egyesüléssel, (jogutóddal való megszűnés) 



 8 

 
 
(2) a szövetség feloszlásáról a Közgyűlés titkos szavazással és 3/4-es többséggel határoz. 
 
(3) a Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése 
után fennmaradó vagyont, az egyesület céljával megegyező, vagy hasonló cél megvalósítására 
létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.  
 
15§ a jelen Alapszabályt a Magyar Azbesztmentesítők Szövetségének közgyűlése elfogadta, 
és felhatalmazta a Szövetség elnöklét annak aláírására. 
 
16§ Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. tv., és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak az irányadók. 
 
Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege 2014. március napján, Budapesten 
került elfogadásra. 
 
 
Kelt: Budapest, 2014. március 18. 
 
 
 
        ........................................................ 
        Borsody Gábor 
        Elnök 
 
Ellenjegyezte: 
 


