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I.
A Magyar Áruküldők Egyesületének jogállása
1./

A szervezet neve: Magyar Áruküldők Egyesülete (továbbiakban: Egyesület vagy M.Á.E.)

2./

Az Egyesület önkéntesen szerveződött, autonóm szakmai érdekegyeztető, érdekképviseleti és
szolgáltatási feladatokat ellátó szervezet.

3./

Az Egyesület jogi személy, amely a Közgyűlés által megalapított Alapszabály szerint működik.

4./

Az Egyesület székhelye:
A mindenkori elnök munkahelyének címe, amely jelenleg: 1124 Budapest, Jagelló út 30.

5./

A M.Á.E. alapításának időpontja: 1993.december 8.

II.
A Magyar Áruküldők Egyesületének célja, feladatai
1./

Az Egyesület célja:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2./

Szervezi és összefogja az áruküldő kereskedelem területén tevékenykedő tagokat;
Érdekeit szakmai és gazdasági szempontból egyezteti és képviseli;
Elősegíti a szabad vállalkozásokat;
Kialakítja az etikai normákat, szorgalmazza és figyelemmel kíséri azok betartását, különösen a
tagok egymással és a vevőikkel szembeni tisztességtelen magatartásának megelőzése céljából.

Az Egyesület feladatai:
Az áruküldő kereskedelem területén ellátja az érdekképviseleti, az érdekegyeztető és a kapcsolattartó
feladatokat.
2.1.

2.2.

Az érdekképviselet keretében
a./

Kezdeményezi, koordinálja, szervezi a tagok összehangolt fellépését a szakterület
jóhírének öregbítése és védelme, valamint a tagok érdekeinek érvényre juttatása
céljából.

b./

Tagjai összehangolt véleménye alapján állást foglal a tagokat érintő jogi, gazdasági
döntések és szabályozók tervezeteivel kapcsolatban.
Állásfoglalásairól a gazdaság-irányítási és társadalmi szervezeteket tájékoztatja.

c./

Figyelemmel kíséri a tagokra vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesítését, és az
illetékes gazdaság-irányítási szerveknél kezdeményezi a tagok tevékenységét nehezítő
szabályozók, intézkedések felülvizsgálatát és módosítását.

Az érdekegyeztetés keretében
a./

A tagok között fennálló vita, valamint a tagok és a vevőik között keletkezett
jelentősebb vita esetén a bírói út igénybevétele előtt egyeztetést folytat le, pártatlan ad
hoc bizottság kijelölésével.

b./

Érdekegyeztetési célú együttműködést alakít ki kamarákkal, szövetségekkel, más
egyesülésekkel és egyéb érdekképviseleti szervezetekkel.

c./

Kidolgozza és karbantartja a szakmára jellemző szakmai-, etikai normákat, ügyel ezek
betartására és fellép az általánosan elfogadott normáktól eltérő magatartással szemben.
Ezzel összefüggésben szakmai-etikai bizottságot működtet, amely más
kamarai/egyesületi szakszövetségi etikai bizottságokkal információs célú
együttműködési kapcsolatot tart.
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2.3.

2.4.

A szakmai és külföldi kapcsolattartás keretében
a./

A szakterületet érintő kérdésekben kapcsolatot tart az illetékes minisztériumokkal, az
Országgyűlés szakbizottságaival, valamint a szakmai és egyéb társadalmi
szervezetekkel.

b./

Kapcsolatot tart külföldi szövetségekkel, amelyekkel kölcsönösen
megállapodások keretében közösen szervezi a tagok közvetlen kapcsolatait.

c./

Nemzetközi szövetségekben és fórumokon képviseli a tagjait.

alapuló

Egyéb feladatai keretében, többek között
a./

Szervezi az áruküldő
továbbképzését.

kereskedelemmel

foglalkozók

szakmai

képzését,

b./

Szervezi, illetőleg végzi az egységesíthető feladatok ellátásához nyomtatványok,
kiadványok, segédeszközök szerkesztését, közreadását és kiadását.

c./

Szakmai propaganda-tevékenységet fejt ki.

d./

Bírósági vagy más megkeresésre szakvéleményt ad.

III.
A Magyar Áruküldők Egyesületének tagsága
1./

Az Egyesület alapító tagjai a szakma területén működő azon cégek, és azok, az Egyesület számára
szükséges speciális szakismerettel rendelkező magánszemélyek, akik az alakuló gyűlésen megjelentek, és
ezt az Alapszabályt, valamint a mellékletét képző tagdíjrendszert elfogadták, és az Egyesület első
tisztségviselőit megválasztották.

2./

Az Egyesületnek rendes és pártfogó tagjai lehetnek

3./

Rendes tagság
3.1/ Az Egyesület rendes tagja lehet önkéntes belépés alapján, a Magyarországon legalább egy éve
tevékenykedő szakmai gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó, amely rendszeresen értékesít
katalógusból, levélben tett ajánlatok és/vagy reklámok útján valamint az Interneten vagy
bármilyen más elektronikus csatornán keresztül, és a M.Á.E. Alapszabályát, tagdíjrendszerét,
Etikai Szabályzatát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, a tagdíj fizetését vállalja és
amelynek belépési nyilatkozatát (felvételi kérelmét) az Egyesület elfogadja.
3.2/ Az Egyesület rendes tagjai sorába az Egyesület Közgyűléséhez intézett írásbeli nyilatkozattal
történik a belépés, amelyben a belépő nyilatkozik, hogy a M.Á.E. Alapszabályát, tagdíjrendszerét,
Etikai Szabályzatát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, továbbá, hogy az 1. függelékben
szereplő Etikai Szabályzatot magára nézve kötelezőnek elfogadja.
3.3/ A jelentkező írásbeli belépési nyilatkozatát az Egyesület vezetősége az Etikai Bizottság elnökével
kiegészítve írásbeli véleményezéssel a tagság elé terjeszti a felvétel megtárgyalását napirendre
tűző taggyűlési dátum konkrét megjelölésével. Az elnökségi beterjesztés és az egyesületi taggyűlés
között minimum 30 nap különbségnek kell lennie, időt adva a tagoknak a megfontolt mérlegelésre
és a megalapozott véleményük kialakítására.
3.4/ A rendes tagság a nyilatkozatnak az Egyesület taggyűlése által egyszerű többséggel történő
elfogadásával kezdődik.
3.5/ Az Egyesület Alapszabályzatával összhangban, a rendes tagok éves tagsági díjat fizetnek, amelyet
kötelesek a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül befizetni.
3.6/ A rendes tagság megszűnik a tag kilépésével, jogutód nélküli megszűnésével és kizárásával.
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a./ A tagnak kilépési szándékát írásban kell bejelentenie az elnökségnek, legkésőbb 6 hónappal a
naptári év vége előtt.
b./ Megszűnik a tagság akkor is, ha a tag jogutód nélkül megszűnik.
c./ Ha a tag felszólítás ellenére sem teljesíti az Alapszabályzatban vállalt kötelezettségeit, vagy ha
az Egyesület Etikai Szabályzatát súlyosan vagy ismételten megsértette, a Taggyűlés jogosult a
tagot kizárni.
3.7/ A kilépő rendes tag a kilépés dátumától függetlenül a teljes éves tagdíj befizetésére köteles, és
gondoskodnia kell arról, hogy kiadványaiban (beleértve az Internetes megjelenést is) a kilépés éve
után ne jelenhessen meg a M.Á.E. logo.
3.8/ Az Egyesület rendes tagjai más szakmai, érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezetnek is tagjai
lehetnek, ha ez nem áll ellentétben a M.Á.E. céljaival és tevékenységével.
4./ Pártoló tagság
4.1/ Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, társadalmi szervezet, aki
a felvételi kérelem kitöltésével kifejezi készségét az Egyesület tevékenységének támogatására.
4.2/ A jelentkező felvételi kérelmét az Egyesület vezetősége írásbeli véleményezéssel terjeszti a tagság
elé a felvétel megtárgyalását napirendre tűző taggyűlés dátumának konkrét megjelölésével. Az
elnökségi beterjesztés és az egyesületi taggyűlés között minimum 30 nap különbségnek kell lennie,
időt adva a tagoknak a megfontolt mérlegelésre és a megalapozott véleményük kialakítására.
4.3/ A pártoló tagság a felvételi kérelemnek az Egyesület taggyűlése által egyszerű többséggel történő
elfogadásával kezdődik.
4.4/ Az Egyesület Alapszabályzatával összhangban, a pártoló tagok éves tagsági díjat fizetnek, amelyet
kötelesek a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül befizetni.
4.5/ A pártoló tagság megszűnik a tag kilépésével, jogutód nélküli megszűnésével és kizárásával.
a./ A tagnak kilépési szándékát írásban kell bejelentenie az elnökségnek, legkésőbb 6 hónappal a
naptári év vége előtt.
b./ Megszűnik a tagság akkor is, ha a tag jogutód nélkül megszűnik.
c./ Ha a pártoló tag felszólítás ellenére sem teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét vagy az
Egyesület etikai normáival tartósan össze nem egyeztethető üzletvitelt folytat, a Közgyűlés
jogosult a pártoló tag kizárására.
4.6/ A kilépő pártoló tag a kilépés dátumától függetlenül a teljes éves tagdíj befizetésére köteles.

IV.
A Magyar Áruküldők Egyesülete tagjainak jogai és kötelezettségei
1./

Az Egyesület rendes tagjainak jogai
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2./

Személyesen, illetve képviselő útján részvétel, felszólalás és szavazás a Közgyűlésen.
A tagok, illetőleg képviselőik tisztségekre választhatók.
A tisztségviselők választása és visszahívásuk kezdeményezése.
Javaslatok, indítványok előterjesztése az Egyesület szerveihez.
Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele.
Az Egyesület emblémájának a reklám kiadványokon, internetes honlapon, forgalmazott
termékeken, illetőleg azok csomagolásán való feltüntetése, továbbá az egyesületi tagságának
cégjelzéses levélpapírján való használata.

Az Egyesület rendes tagjainak kötelezettségei
2.1. Az Egyesület céljainak támogatása és a Közgyűlés munkájában való részvétel.
2.2. Az Egyesület Alapszabályának és a Közgyűlés határozatainak betartása, ajánlásainak
figyelembevétele.
2.3. Az Egyesület által meghatározott etikai normák betartása.
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2.4. A tagok közötti vita, valamint a tagok és a vevőik között jelentősebb vita esetén bírósági, vagy
más hatósági eljárást megelőzően egyesületi egyeztetés kérése.
2.5. A tag tevékenységével, az egyesület céljaival kapcsolatosan kezdeményezett hatósági/bírósági
eljárásról köteles haladéktalanul tájékoztatni.
2.6. Az éves tagdíj befizetése.
3./ Az Egyesület pártoló tagjainak jogai:
3.1/ Személyesen vagy képviselője útján tanácskozási joggal részt vehet azokon az Egyesületi
taggyűléseken, rendezvényeken, amelyekre szakmai kompetenciája révén meghívást kap.
3.2/ Szakmai referenciaként használhatja a „Magyar Áruküldők Egyesülete pártoló tagja” megnevezést
3.3/ Javaslatokat, indítványokat terjeszthet elő az Egyesület szerveihez, saját szakterületén
kezdeményezheti szakmai tájékoztató előadások megtartását az Egyesület taggyűlésein.
4./ Az Egyesület pártoló tagjainak kötelességei:
4.1/ Saját szakmai területén az Egyesület etikai normáival összhangban lévő tisztességes üzletvitel.
4.2/ Az éves pártoló tagdíj befizetése

V.
A Magyar Áruküldők Egyesületének vezetői szervei
A M.Á.E. vezetői szervei:
a Közgyűlés, az Elnökség és a Számvizsgáló Bizottság.
1./

A Közgyűlés
1.1.

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a rendes tagok összességéből áll. A
Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, legkésőbb a naptári év vége után 6
hónappal. Két évente tisztújító közgyűlést kell tartani. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze és
az elnök vezeti le.

1.2.

A rendes tagoknak a Közgyűlésre szóló meghívót, valamint a napirendet a Közgyűlés előtt
legalább 30 nappal írásban kell megkapniuk.
Később felmerült napirendi pontokat csak valamennyi
egyetértésével lehet a Közgyűlés napirendjére tűzni.

rendes tag jelenlétében és

1.3.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagoknak legalább fele jelen van. A
Közgyűlés határozatképtelensége esetén a Közgyűlést ismét össze kell hívni. A meghívót az
új Közgyűlés előtt tizenöt nappal kell a rendes tagoknak megküldeni. Ez a Közgyűlés az
eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

1.4.

A Közgyűlés a határozatait minden kérdésben nyílt szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel
hozza, kivéve az V./1./ bekezdésének 1.7. a./ és d./ pontjában foglaltakat, valamint a c./ pontból
a tag kizárását, amihez a jelenlevő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges.

1.5.

Mindegyik rendes tagot egy szavazat illet meg, kivéve azokat a tagokat, amelyeknek a
kizárólagos vagy többségi tulajdonosa ugyanaz a személy. Ezeket a tagokat együttesen illet
meg egy szavazat.

1.6.

Rendkívüli Közgyűlés összehívásához legalább a rendes tagok egyharmadának, az okot és a
célt tartalmazó írásbeli javaslata szükséges. A rendkívüli Közgyűlést a javaslatnak az
Elnökséghez történt beérkezésétől számított 30 napon belül össze kell hívni.

1.7.

A Közgyűlés hatásköre
a./
b./

c./
d./

Az Egyesület Alapszabályának és tagdíjrendszerének megállapítása és módosítása.
Az Egyesület Elnökének és az Elnökség, valamint az Etikai és a Számvizsgáló
Bizottság tagjainak megválasztása és felmentése, könyvvizsgáló választása és
visszahívása.
A tagok elleni kizárási indítványok elbírálása.
Az Egyesület más érdekképviseleti szervezetekkel való egyesülésének, valamint a
M.Á.E. feloszlásának kimondása és a vagyon felosztása.
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e./
f./
g./
h./

2./

Az Elnökség
2.1.

Az Elnökség az Egyesület választott tagjaiból, illetőleg ezek képviselőiből álló három tagú
ügyintéző és képviseleti szerv. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés két évre választja.

2.2.

Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik. Üléseit az elnök hívja
össze és a meghívót az ülés előtt legalább 15 nappal kézbesíteni kell a tagoknak.

2.3.

Az Elnökség akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén
az Elnökséget ismét össze kell hívni. Ezt a meghívót legalább nyolc nappal az ülés előtt kell
kézbesíteni. A megismételt elnökségi ülés két tag jelenléte esetén határozatképes. Ha a
megismételt elnökségi ülés is határozatképtelen, Közgyűlést kell összehívni.

2.4.

Az Elnökség a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőtlenség esetén az
Egyesület elnökének szavazata dönt.

2.5.

Az Elnökség az üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a tagok és a külső szervezetek
illetékes képviselőit.

2.6.

Az Elnökség hatásköre
a./

b./
c./

d./
e./

3./

4./

Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, a következő éve munkaterv és
költségvetés jóváhagyása.
Az Etikai Szabályzat, és annak módosítására vonatkozó javaslatok elfogadása.
A tagok érdekeit befolyásoló egyesületi ajánlások és állásfoglalások elfogadása.
Az Elnökség határozataival szembeni felülvizsgálati kérelmek elbírálása.

Irányítja az egyesületi tevékenységet, intézi az Egyesület ügyeit, összehívja a
közgyűléseket és a két Közgyűlés között - az V./1.7. a./-e./ és h./ pontokban foglaltak
kivételével annak hatáskörét és jogait gyakorolja.
A Közgyűlés határozatainak keretei között gazdálkodik és az Egyesület vagyonával és
eszközeivel.
Kijelöli a tagok, valamint a rendes tagok és vevőik között keletkezett vitákban a bírói
és más hatósági eljárást megelőző egyeztető eljárást lefolytató ad hoc bizottság három
tagját.
Az Etikai Bizottság álláspontját kikérve véleményezi a tagfelvételi kérelmeket és
azokat a Közgyűlés elé terjeszti.
Gondoskodik arról, hogy az Elnökség birtokába került információk, adatok 15 napon
belül valamennyi rendes taghoz eljussanak.

Az Elnök
3.1.

Az Egyesület elnökét és az elnökség tagjait a Közgyűlés két évre választja. Az Egyesület
Elnökségének és ezen keresztül a M.Á.E. munkáját az Elnök irányítja.

3.2.

Az Elnök az Egyesület önálló képviseletére jogosult, a közgyűlési és az elnökségi határozatok
keretei között.

3.3.

Az Elnök gondoskodik az elnökségi ülések megszervezéséről, a határozatok nyilvántartásáról
és azoknak az Egyesület tagjainak megküldéséről, valamint a határozatok végrehajtásáról
illetve ennek megszervezéséről.

A Számvizsgáló Bizottság és a Könyvvizsgáló
4.1.

A Közgyűlés belső Számvizsgáló Bizottságot vagy külső Könyvvizsgálót választ az Egyesület
gazdálkodásának, pénzügyeinek és számviteli ellenőrzésére.

4.2.

A Számvizsgáló Bizottság a Közgyűlés által három évre választott, két tagú ellenőrző
szervezet, amely elnökét a tagjai közül saját maga választja.

4.3.

Nem választható a Számvizsgáló Bizottság tagjává annak a tagnak a képviselője, amelyik
elnökségi tisztséget tölt be.
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4.4.

A Számvizsgáló Bizottság tagjának csak felsőfokú képesítéssel rendelkező pénzügyi számviteli szakember, könyvvizsgálónak pedig csak a hivatalos névjegyzékben bejegyzett
könyvszakértő választható.

4.5.

A Számvizsgáló Bizottság és a könyvvizsgáló ellenőrzés céljából az Elnöktől és az Elnökség
tagjaitól felvilágosítást, vagy jelentést kérhet, az Egyesület könyveit és iratait megvizsgálhatja.

4.6.

A Számvizsgáló Bizottság vagy a könyvvizsgáló köteles megvizsgálni az Elnökség éves
beszámolójának a gazdálkodásra és annak eredményeire vonatkozó részét. Vizsgálatának
eredményét ismertetni kell a Közgyűlésen. Enélkül az éves beszámoló elfogadásáról nem
hozható határozat.

VI.
Az Etikai Bizottság
1./

Az Etikai Szabályzat betartásának figyelemmel kísérése elsősorban az Etikai Bizottság feladata.

2./

Az Etikai Bizottság a Közgyűlésen 2 évre megválasztott legalább három tagú testület, amelynek
vezetője (elnöke) az Egyesület mindenkori elnöke. Az Egyesület Elnökségének mindenkori tagjai
automatikusan tagjai az Etikai Bizottságnak is, a Közgyűlés az Etikai Bizottságba további tagokat is
választhat.

3./

Az Etikai Bizottság akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van.

4./

Az Etikai Bizottság egyszerű szavazattöbbséggel dönt és hoz határozatot az etikai kérdésekben.
Szavazategyenlőség esetén az Etikai Bizottság elnökének szavazata dönt. A felmerült etikai kérdésekről
az Etikai Bizottság tagjait előzetesen írásban tájékoztatni kell.

5./

Az etikai kérdésekben érkezett bejelentéseket, panaszokat, megkereséseket 30 napon belül el kell bírálni.

6./

Amennyiben az Etikai Bizottság az ügy bonyolultsága, a bizonyítékok feltárása miatt azt szükségesnek
tartja, a határidőt további 30 nappal meghosszabbíthatja.

7./

Az Etikai Bizottság felkéri az érintett tagot, hogy a beérkezett panaszra, bejelentésre, megkeresésre 15
napon belül írásban válaszoljon és az Etikai Bizottság ülésén képviselője útján jelenjen meg. Az érintett
tag távolmaradása a döntéshozatalnak nem lehet akadálya.

8./

Az Etikai Bizottság az Etikai Szabályzat figyelembevételével dönt és szankcionál, vagy megállapítja,
hogy etikátlan magatartása nem történt.

9./

Amennyiben az Etikai Bizottság nyilvánvalóan rosszhiszemű bejelentést, panaszt kap, a bejelentő,
panaszos ellen eljárást kezdeményezhet. Ha a bejelentő, panaszos egyesületi tag, az Etikai Bizottság
ellene jár el.

10./

Az Etikai Bizottság a tagok bármely vitája, véleményeltérése esetén - amennyiben a tagok az Etikai
Bizottság döntését előzetesen elfogadják - a jó szakmai légkör és az Etikai Szabályzat normáinak
érvényesítése érdekében felkérhetik az Etikai Bizottságot a vita, illetve véleményeltérés rendezésére,
lezárására.

VII.
A Magyar Áruküldők Egyesületének
képviselete és a cégjegyzés
1./

Az Egyesületet harmadik személyek előtt, az Egyesület Elnöksége nevében az Egyesület elnöke, vagy az
általa kijelölt elnökségi tag képviseli.

2./

A M.Á.E. nevében - az Egyesület elnevezéséhez csatolt aláírással - az Egyesület elnöke önállóan, két
elnökségi tag pedig együttesen jogosult aláírni.
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VIII.
A Magyar Áruküldők Egyesületének gazdálkodása
1./

Az Egyesület a tagdíjakból és egyéb bevételeiből gazdálkodik, a társadalmi szervezetekre vonatkozó
jogszabályok szerint.

2./

Az Egyesület feloszlását kimondó Közgyűlés határoz az Egyesület vagyonának felosztásáról. Ennek
hiányában a vagyont a tagok - megszűnés időpontjáig befizetett - hozzájárulásának arányában kell
felosztani a tagok között.

IX.
Záró rendelkezés
A módosításokkal korrigált Alapszabályzatot a 2013. szeptember 25-én megtartott közgyűlés elfogadta és
felhatalmazta az Egyesület megválasztott elnökét, hogy az Alapszabályt aláírásával hitelesítse.
Alulírott Kacsóh Gergely József, az Egyesület elnöke, mint az Egyesület képviselője igazolom, hogy az
alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszavály-mdosítások alapján hatályos
tartalmának.
Budapest, 2013. szeptember 25.

Kacsóh Gergely József
az egyesület elnöke
Előttünk, mint tanúk előtt:

név

név

lakcím

lakcím

személyi igazolvány szám

személyi igazolvány szám

aláírás

aláírás
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