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FUVAROZÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
 

A L A P S Z A B Á L Y A 
 
 

Bevezető rendelkezések 
 

A Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége 2017.08.15. napján megtartott Közgyűlése az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. Törvény (Ectv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján 
az alábbi egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt fogadja el: 
 

 
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1.  A Szövetség elnevezése:   Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége 

Rövidített elnevezése:                 FUVOSZ 
 
2. A Szövetség székhelye:    1215 Budapest, Duna u. 55.  
 
3. Működési formája:    Egyesület 
 
4. I. Működési területe (illetékességi kör): Magyarország 
 
5.  II. Működési területe (illetékességi kör): Európai Unió 
 
6. A FUVOSZ emblémája:                Szürke alapon piros, fehér, zöld FUVOSZ felirat. 

Az Országos Szabadalmi Hivatalnál védjegy-oltalmazott.  
 
7. Szakmai lapjának neve:   Fuvaros illetve FUVAROS Hírlevél 
 
8.  A Szövetség jogállása:   A Szövetség független, demokratikusan szervezett,  
     önkormányzati elven működő szervezet, szakmai,  
     érdekvédelmi, érdekképviseleti szövetség 
 
A FUVOSZ önkéntes alapon tömöríti a közúti közlekedési szolgáltatással - személytaxi 
/személygépkocsis személyszállítás/, autóbusz, árufuvarozás /belföldi és nemzetközi/, autómentés, 
valamint javító-, segélyszolgálat, szállítmányozó és egyéb a szolgáltatást kiegészítő és önálló 
infrastruktúrával - foglalkozó vállalkozókat, vállalkozásokat, szakmai szervezeteket, 
érdekképviseleteket és alkalmazottakat. 
A FUVOSZ - a képviseltjei gazdálkodásának, működésének eredményessé tételére és tevékenységük 
összehangolására - érdekegyeztető, érdekvédelmi, érdekképviseleti, érdekérvényesítő, regisztrációs, 
tanácsadó és szolgáltató feladatokat lát el. 
A FUVOSZ képviseltjei érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenység végzésére jogi személyiséggel 
rendelkező gazdasági társaságot alapíthat. Az általa alapított gazdasági társaság többségi tulajdonosa 
a társaság működésének ideje alatt a FUVOSZ.  
A FUVOSZ által a - fentiek szerint - létrehozott gazdasági társaság eredménye a jelen alapszabályban 
megfogalmazott célkitűzések elérése és a működés érdekében használható fel.  
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A FUVOSZ jogi személy, társadalmi szervezet, amely a Közgyűlés, által megállapított Alapszabály 
szerint működik. 
 
 

II. fejezet 
A FUVOSZ célja és feladata 

 
1.   A FUVOSZ célja: 
 
A FUVOSZ célja, hogy a tagjai által meghatározott érdekeket képviselje minden olyan fórumon, amely 
a tagságot befolyásoló döntések meghozatalára jogosult. 
Ennek megfelelően együttműködik az államhatalmi, közigazgatási szervekkel, közjogi kamarákkal, 
hasonló szolgáltatást nyújtók és a szolgáltatást igénybevevők érdekképviseleteivel. 
Segíti a közigazgatási és hatósági feladatok ellátását, a szakma szolgáltatási és etikai színvonalának 
emelését, a szabályok betartásának ellenőrzését. 
 
 
2.  A FUVOSZ feladatai: 
 
- A tagság egészét vagy egy csoportját, tagját érintő jogi, gazdasági, illetőleg a gazdálkodás feltételeit 
érintő kérdésekben a vélemények összehangolása, összefoglalása, az államhatalmi és közigazgatási 
szervek, közjogi kamarák felé továbbítása és azok előtt történő képviselete. Szükség és felkérés 
esetén a kiadásra kerülő jogszabályok véleményezése, javaslattétel, jogszabály kiadásának vagy 
módosításának kezdeményezése. 
- Kapcsolattartás az egyéni és társas vállalkozók érdekeit támogató pártokkal és egyesületekkel, 
együttműködés a fenti célokra létrejött érdekképviseleti szervekkel. 
- Szükség szerint kapcsolatot keres és tart társ érdekvédelmi szervezetekkel, tagságának érdekeit 
figyelembe véve. 
- Információval látja el tagságát a vállalkozói tevékenység, valamint a szakmai érdekképviselet 
tevékenységével összefüggő kérdésekben. Ennek érdekében szakmai újságot és egyéb kiadványokat 
jelentet meg. 
- Ágazati kollektív szerződés megkötése. 
- Keret kollektív szerződés megkötése (több vállalkozásra érvényes kollektív szerződés kötése). 
- Gazdálkodó szervezeteket hozhat létre és működtethet, melynek eredményét a FUVOSZ céljainak 
megvalósítására használja fel. 
- Közreműködésével elősegíti tagjainak – gazdálkodási, anyag- és eszközbeszerzési, technikai, 
technológiai, működési és pénzügyi feltételeinek kialakításában való közreműködésével – 
tevékenységét.  
- A vállalkozói tevékenység gyakorlásához szükséges oktatási, szervezési és fejlesztési munkában részt 
vesz, megbízásokat ad. Egyéb szakmai képesítést nyújtó és nem nyújtó felnőtt oktatást végez a 
„FUVOSZ-Suli” mint a FUVOSZ képzőszerve. 
- Közreműködik a szakmacsoportok tagjaira vonatkozó betegség- és nyugdíj-biztosítások 
kialakításában, elterjesztésében. 
- Nyugdíjbiztosítót hozhat létre. 
- Biztosító egyesületet hozhat létre.  
- A tagjai számára is szükséges biztosítások terjesztésében közreműködhet. 
- Fórumot biztosít a hatékony érdekképviseletre, érdekvédelemre, érdekérvényesítésre. A célok 
megvalósítása érdekében végleges, tartós vagy alkalmi szövetségre lép más szakmai szervezetekkel. 
- Közreműködik Etikai Kódex kialakításában és annak betartatásában.  
- Figyelemmel kíséri a piac alakulását, feltárja az akadályozó körülményeket és kezdeményezi a feltárt 
problémák megoldását. 
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- Foglalkozik tagjainak az általános- és helyi körülményekhez igazodó gazdálkodási - és működési 
feltételeinek kialakításával.  
- Törekszik arra, hogy tagjai számára is olyan piaci - és gazdasági környezet alakuljon ki, amely 
biztosítja a tisztességes gazdálkodás és megélhetés feltételeit. 
- Tájékoztatja tagjait a szakma nemzetközi szokásairól, a belföldi, EU-s és más külföldi 
jogszabályokról. 
- Külföldi partner-szervezetekkel kapcsolatot alakít ki, azoknak tagja lehet. 
- Tagjai vállalkozásának segítésére kezesi és garancia alapot hozhat létre. 
A FUVOSZ a fenti feladatait a mindenkori hatályos jogszabályok keretei között látja el. A tagsága 
elvárásai és határozatai alapján önállóan működik, tagjai akaratának megfelelően hozza meg a 
döntéseit.  
 
 

III. fejezet 
A FUVOSZ vagyona 

 
A FUVOSZ vagyonának alapja a tagok, pártoló tagok által befizetett vagyoni hozzájárulás, szervezeti 
támogatás, adomány, illetve a FUVOSZ által végzett szolgáltatások díja, valamint a gazdasági 
tevékenységek bevételéből származó adózott eredmény. 
A FUVOSZ tagdíjakból, támogatásokból, hozzájárulásokból, vállalkozási bevételekből a társadalmi 
szervezetre vonatkozó szabályok szerint gazdálkodik.  
Vagyona a FUVOSZ tagjainak egy és oszthatatlan közös tulajdona.  
 
 

IV. fejezet 
A FUVOSZ tagjai 

 
1.  A tagsági viszony alapja az önkéntesség. 
 
2.  Alapító tagok: azok a természetes és jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
társaságok, amelyek az alakuló közgyűlésen kinyilvánították alapító szándékukat. 
 
3. A FUVOSZ tagja lehet: bármely szakmai szervezet, érdekképviselet, vállalkozó és vállalkozás, 
aki/amely a szakmához közvetlenül vagy közvetve kötődik, aki az Alapszabályt és az Etikai Kódexet 
elfogadja. 
 
4.  Rendes tag: A FUVOSZ rendes tagja lehet, aki belépési nyilatkozaton kéri felvételét, és az 
Alapszabályt és az Etika Kódexet magára nézve kötelezőnek ismeri el, és betartja. A jelen Alapszabály 
felhatalmazza az Elnökséget a tag felvételéről való döntésre. 
A belépés elfogadásáról: 
- szakmai szervezet, érdekképviselet esetén az Elnökség;  
- oktató- képzőszervezet, pénzintézet, biztosító, alkusz, ügynök, tagszervező, lízingcég, üzemanyag-
forgalmazó, kiadó esetén az Elnökség,  
- az egyéni és társas vállalkozás esetén az Elnökség, vagy a helyi Elnökség 30 napon belül dönt.  
 
A belépés elfogadásakor 12 havi tagdíjat (éves tagdíjat) kell befizetni. A belépési kérelmet elutasítani 
csak megalapozott esetben és írásbeli indoklással lehet. Az elutasítás ellen fellebbezni a Közgyűléshez 
lehet.  
 
5. Területi szervezet: Az önálló érdekképviseletre létre jött, a 2013.évi V. Tv. (új PTK) és a 2011.évi 
CLXXV. Tv. (Civil törvény) szerint működő szervezet, vagy jogi személyiséggel rendelkező, illetve nem 
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rendelkező társaságok, melyek a FUVOSZ tagjai és a FUVOSZ SZMSZ-ben megállapított feltételek 
szerint, az Elnökség felhatalmazásával, szerződésben vállaltan ellátják a FUVOSZ tagok helyi, illetve 
regionális képviseletét. Tevékenységi körükben szerepel az érdekképviselet. A FUVOSZ a „FUVOSZ 
területi képviselet” név használatát a velük kötött szerződés visszavonásig engedélyezi. 
 
6. Társult tag: A FUVOSZ társult tagja az lehet, akinek belépési nyilatkozatát az Elnökség elfogadja és 
díjfizetési kötelezettségének eleget tesz. A társult tag tanácskozási joggal rendelkezik azon a 
fórumon, ahová meghívást kapott, szavazati joga nincs és tisztségre nem választható. 
 
7. Pártoló tag: A FUVOSZ pártoló tagja az lehet, akinek a belépési nyilatkozatát az Elnökség elfogadja 
és aki az Elnökség által megállapított vagyoni hozzájárulással támogatja az egyesület működését, és 
akinek kötelessége a vállalt vagyoni hozzájárulás megfizetése. A pártoló tag tanácskozási joggal 
rendelkezik azokon a fórumokon, ahova meghívást kapott. Szavazati joga nincs, de tiszteletbeli 
tisztségre választható. 
 
8. Képviselt tag: A FUVOSZ Képviselt tagja az lehet, aki valamely FUVOSZ tag tagszervezet tagja, és 
ott rendezett tagsági viszonya van, képviseletét a tagszervezet vállalta és a tagot a FUVOSZ-nál 
regisztrálta. 
A Képviselt tag képviselője útján vehet részt a FUVOSZ Közgyűlésén, Fórumain.  
A szolgáltatásokat közvetlenül igényelheti, tagdíjának mértékét az Elnökség határozza meg. 
 
9. Tiszteletbeli tag: A FUVOSZ Közgyűlése Tiszteletbeli tagnak választhat - szakmai, közéleti, - 
közmegbecsülésnek örvendő személyt, akinek tiszteletbeli tisztséget adományozhat. A Tiszteletbeli 
tag joga a FUVOSZ alapszabályban meghatározott céljainak képviseletén és érvényesítésén túl a 
Közgyűlésen való megjelenés. 
 
A Tiszteletbeli tagoknak az Elnökségben tanácskozási joguk van, szavazati joguk nincs.  
 
10. A Tag jogai: A FUVOSZ természetes személy tagja személyesen, a FUVOSZ jogi személyiség tagja, 
illetve jogi személyiség nélküli tagja jogait képviselője útján gyakorolhatja. Jogi személy, illetve jogi 
személyiség nélküli tagot - törvényes képviselőjén kívül - csak meghatalmazással rendelkező személy 
képviselhet. 
 
A Tag jogosult:  
- részt venni a FUVOSZ munkájában,  
- a rendes tag a FUVOSZ bármely tisztségének betöltésére választható,  
- a pártoló tag tiszteletbeli tisztségre választható, 
- a FUVOSZ szervezeti életére vonatkozó észrevételt és bejelentést tenni, 
- a térítésmentes szolgáltatást igénybe venni, 
- a térítésköteles szolgáltatásnál kedvezményt igénybe venni, 
- véleményt nyilvánítani, javaslattal, beadvánnyal, panasszal élni, 
- cégtábláján, illetve cégpapírján a FUVOSZ tagságát feltüntetni, 
- járművein a FUVOSZ emblémáját viselni.  
      
A Tiszteletbeli tag jogosult: 
- tiszteletbeli tisztséget viselni, 
- a FUVOSZ rendezvényein meghívása szerint részt venni, és ott véleményt nyilvánítani, 
- levelezésén tiszteletbeli tisztségét feltüntetni. 
 
11.  A Tag kötelessége:     
- a FUVOSZ céljainak támogatása,  
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- az Alapszabályban és más testületi határozatban foglaltak betartása, 
- határidőre eleget tenni hozzájárulási fizetési kötelezettségének, méltányolható okkal alátámasztott 
írásbeli kérelem esetén az Elnökség haladékot adhat.  
- a FUVOSZ által elfogadott Etikai Kódexnek megfelelő magatartást tanúsítani, 
- eleget tenni önként vállalt feladatainak. 
 
12. A tagsági viszony megszűnik:  
- a tag halálával, 
- a tag kilépésével 30 nappal korábban tett bejelentés alapján a tárgyhó utolsó napján,  
- 30 naptári napot meghaladó tagdíj vagy a pártoló tag vagyoni hozzájárulása fizetésének késedelme 
esetén a tagsági jogviszony FUVOSZ általi felmondásával, a tagdíj vagy a pártoló tag vagyoni 
hozzájárulása fizetésére vonatkozó előzetes felszólítást követően, ha a felszólítás ellenére sem 
történik teljesítés,  
- a tag tagsági jogviszonyát a FUVOSZ képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, 
indokolás nélkül megszüntetheti, 
- Elnökségi határozatban rögzített jogerős kizárással, 
- a FUVOSZ megszűnésével, a megszűnés napján. 
 
12/A. A tagsági viszony megszűnésére vonatkozó eljárás szabályozása 
 

12/A.1. A tagdíj meg nem fizetés esetén a felmondás jogkövetkezményének alkalmazására 
csak abban az esetben kerülhet sor, ha a tagot írásban felhívta a FUVOSZ 30 napos 
póthatáridő kitűzésével a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésére, és a tag ennek 
ellenére nem teljesíti a tagdíjfizetési kötelezettségét. A felhívásban a tagot 
figyelmeztetni kell, hogy a tagdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése a kizárás 
jogkövetkezményét vonja maga után. 

 
12/A.2. Tag kizárására csak akkor kerülhet sor, ha az az Alapszabályban foglaltakat vagy a 

Közgyűlés határozatainak betartására vonatkozó kötelezettségét vétkesen megszegi.  
 

12/A.3.A tag kizárására az alábbi okokból kerülhet sor: 
- ha a Tag annak jelét adja, hogy a FUVOSZ céljaival nem ért egyet, 
- ha a Tag 60 napon túl - a felszólítás ellenére – nem fizet tagdíjat. 

 
12/A.3. A jogszabályt, az Alapszabályt vagy a FUVOSZ határozatot sértő vagy a FUVOSZ 
céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények és a 
taggal szembeni eljárás szabályai: 

- ezekben az esetekben az Elnökség előterjesztést készít, amely előterjesztést az 
Elnökség az Elnökség ülésén fogalmaz meg és határoz az előterjesztés Közgyűlés 
elé terjesztésére vonatkozóan. Az Elnökség köteles az előterjesztés okán 
Közgyűlés összehívását kezdeményezni és a Közgyűlés részére az előterjesztést 
határozathozatalra felterjeszteni.  
A Tagot a kizárásra vonatkozó előterjesztés Közgyűlés részére történő 
előterjesztése előtt az Elnökség köteles meghallgatni, és lehetőséget kell 
biztosítani  a Tag részére, hogy az Elnökség előtt előadhassa védekezését, és a 
kizárást megalapozó magatartás fennállása elleni indokait. A meghallgatás 
időpontjáról és helyéről a Tagot a meghallgatás napja előtt 15 nappal elküldött 
tértivevényes levélben kell értesíteni. A meghallgatásról az Elnökség köteles 
írásban jegyzőkönyvet készíteni, amelynek egy példányát köteles a Tag részére 
átadni. Amennyiben az Elnökség a meghallgatást követően is a Tag kizárását 
javasolja a Közgyűlésnek, akkor előterjesztést készít a Közgyűlés részére a Tag 
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kizárása kapcsán, amelyhez csatolja a meghallgatás jegyzőkönyvét és 
kezdeményezi a Közgyűlés összehívását. 

 
A tag kizárását kimondó közgyűlési 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 írásban közölni kell. 

 

12/A.4. Ha a FUVOSZ tagja jogi személy és bármilyen okból az jogutód nélkül megszűnik , 
amint erről a körülményről az Elnökség tudomást szerez, törli a megszűnt tagot a tagok 
sorából. 

 
13. A tagokról a FUVOSZ központi nyilvántartást vezet. A tagok személyére vonatkozó adatok 
nem nyilvánosak. 
 
14. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 
 
 

V. fejezet  
A FUVOSZ Szervezetei 

 
1. A FUVOSZ Szervezeti felépítése: 
                   A.) Közgyűlés  
                   B.) Választott testületek 
                   C.) Szakági tagozatok 
                   D.) Napi operatív szervezetek 
 
 A.) Közgyűlés 
 
A Közgyűlés a FUVOSZ legfőbb döntést hozó testülete, amely a tagsági joggal rendelkező Tagok 
összességéből áll. 
A Közgyűlés lehet rendes vagy rendkívüli. A rendes Közgyűlést a FUVOSZ elnöke köteles legalább 
évente összehívni, melyről a tagokat 15 nappal előbb írásban (ez lehet levél, távirat, e-mail, 
www.fuvosz.com honlap, FUVAROS, FUVAROS Hírlevél, sms.) tájékoztatni kell.    
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a napirend megjelölésével, ha a tagok legalább 1/3-a, vagy az 
Elnökség írásban kéri. A Rendkívüli Közgyűlést, a FUVOSZ elnöke hívja össze, a kezdeményezéstől 
számított minimum 8, maximum 15 napon belül.  
  
 A Közgyűlés hatásköre:         
  
A FUVOSZ -t érintő összes kérdésben jogosult dönteni. Kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
- a FUVOSZ Alapszabályának elfogadása és módosítása,           
- a FUVOSZ Elnökségének és Elnökének, a Felügyelő Bizottság és  az Etikai Bizottság Elnökének és 
tagjainak megválasztása négy évre, 
- a FUVOSZ megszűnéséről, feloszlásáról, vagyonfelosztásáról szóló határozat meghozatala,  
- más szervezetekkel történő egyesülésről szóló határozat meghozatala,  
- saját napirendjének elfogadása,  
- ügyrendjének megállapítása, 
- az Etikai Kódex elfogadása, módosítása,   
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- az Elnökség beszámolójának elfogadása, 
- a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság beszámolójának elfogadása, 
- a beterjesztett költségvetés és mérleg elfogadása,  
- a belépési díj és a tagdíj mértékének megállapítása, a pártoló tag és a képviselt tag kivételével, 
- az SZMSZ elfogadása, 
- a tiszteletbeli tisztség adományozása az Elnökség javaslatára, 
- döntés a tagsági jogviszony felmondással történő megszüntetéséről, 
- a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a FUVOSZ-szal 
munkaviszonyban áll, 
- a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők, és a felügyelő/ellenőrző/etikai 
bizottsági tagok vagy más szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 
döntés, 
- a végelszámoló kijelölése. 
 
A Közgyűlés határozatképes, ha azon részt vesz a szavazati jogosultsággal rendelkezők, illetve a 
megbízottak (továbbiakban tagok) 50%-a + 1 fő. A Közgyűlés a határozatát egyszerű szótöbbséggel 
hozza. Az Alapszabály módosításához, az egyesület megszűnésének kimondásához (feloszlás, 
egyesülés esete) háromnegyedes többség szükséges. A tisztségviselők választásánál a döntés nyílt 
szavazással történik, és érvényességéhez  a jelenlévő tagok 2/3-os többsége szükséges. A jelenlévő 
tagok 2/3-os többségének kérésére a Közgyűlés bármely meghirdetett kérdésben titkos szavazást 
rendelhet el. Ez esetben is egyszerű szótöbbség szükséges a határozathozatalhoz. 
Szavazategyenlőség esetén a határozathozatalt meg kell ismételni, ha ekkor is szavazategyenlőség áll 
fenn, a döntést elvetettnek kell tekinteni. Határozatképtelenség esetén, az eredeti napirenddel 15 
napon belül megismételt Közgyűlést kell összehívni, amely már a megjelent tagok számától 
függetlenül határozatképes. Erre a körülményre a Közgyűlési meghívóban a tagok figyelmét fel kell 
hívni.  
Minden tag vagy megbízottja egy szavazattal bír. 
 
A Közgyűlés tisztségviselőinek (a levezető elnöknek, a jegyzőkönyvvezetőnek és a jegyzőkönyv 
hitelesítőinek) személyét a közgyűlés megnyitását követően azonnal egyszerű szavazattöbbséggel 
választja meg a Közgyűlés. A jegyzőkönyvvezető kivételével a Közgyűlés tisztségviselőit a tagok közül 
kell megválasztani. 
A tagok a Közgyűlés napirendjének kiegészítését csak abban az esetben kérhetik, ha minden tag jelen 
van és az új napirend tárgysorozatba történő felvétele ellen egyetlen tag sem tiltakozik és az új 
napirend tárgysorozatba történő felvételét minden tag megszavazza. 
 
A Közgyűlés bizottságai: 
           
A Közgyűlés a tisztújító Közgyűlés előkészítése céljából, és a Közgyűlés határozatképes működtetése 
érdekében az alábbi bizottságokat, és azok Elnökeit választja meg: 
 
Jelölő Bizottság: Létszáma  3 fő, tagjaik önmagukat vezető tisztségre, testületbe nem jelölhetik.  
Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság: Létszáma  3 fő. 
 
 
B.) Választott testületek 
 
a) Elnökség 
b) Felügyelő Bizottság                                                                                                                  
c) Etikai Bizottság 
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a.)Elnökség 
Az Elnökség két Közgyűlés között a FUVOSZ ügyvezető szerve (legfőbb operatív szerve).  Létszáma a 
Közgyűlés által választott  5 társelnök + 1 elnök, továbbá a 10 tiszteletbeli tisztségviselő tanácskozási 
joggal vehet részt az elnökségi üléseken, de nem szavazhatnak, és nem számíthatók be az Elnökség 
létszámába, sem a határozatképességébe:  
 
Az Elnökség tagjai: 
aa.) Elnök, 
ab.) árufuvarozás, szállítmányozás, logisztika  
 autóbuszos személyszállítás, közúti járműmentés és javítósegély, egyéb infrastruktúra, taxi-és 
személygépkocsis személyszállító szakági vezetők, szolgáltatásokért és kapcsolatokért felelős, 
társelnök,  
Az Elnökség ab.) pontban felsorolt tagjai a Társelnökök. Az Elnökségi tagság 4 évre szól. Az Elnökség 
ülésein a Főtitkár tanácskozási joggal vesz részt, továbbá a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság 
Elnöke állandó meghívott.  
Az Elnökségi üléseket szükség szerint, de legalább évente kétszer kell megtartani.  
 
Az Elnökség hatásköre:        
- Két Közgyűlés között az operatív feladatokat látja el, és minden olyan kérdésben állást foglal és 
dönt, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 
- Munkájának megkönnyítéséhez bizottságokat hozhat létre, illetve megbízhat külső szervezeteket, 
szakértőket. 
- Kialakítja véleményét és javaslatait a Közgyűlés által tárgyalt témákban.  
- Kinevezi a Főtitkárt, és felügyeli annak munkáját. 
- Két Közgyűlés között beszámolási kötelezettséggel intézi a FUVOSZ ügyeit.  
 - Döntésre előkészíti a Közgyűlés határozatainak tervezetét.       
- Szövetségi kapcsolatok felvétele és felbontása, 
- Saját ügyrendjének elfogadása, 
- Saját napirendjének elfogadása,   
- A tagok eseti hozzájárulás-mértékének elfogadása 
- A Pártoló tag vagyoni hozzájárulása megállapítása, 
- A Képviselt tag tagdíjának megállapítása, 
- Tagozati költségvetés jóváhagyása, 
- A FUVOSZ céljával és feladataival összefüggő vállalkozói tevékenység gyakorlásával és egyéb 
kérdésekkel kapcsolatos álláspontot alakít ki és képvisel a döntést hozó szervezetek, illetve hatóságok 
előtt,  
- döntési joga van a FUVOSZ által létesítendő gazdasági társaság létrehozásáról, vagy ilyen 
társasághoz való csatlakozásról, részleges vagy teljes megszüntetéséről,         
- Ágazati Kollektív Szerződés (Alágazati-, több munkáltatóra kiterjedő Kollektív Szerződés) kötése a 
tagok egyedi hozzájárulása alapján. 
- A FUVOSZ-t érintő kérdésekben határozatokat hoz, irányelveket és ajánlásokat fogad el és ad ki. 
 
Az Elnökség üléseit az Elnök 8 nappal az ülés előtt hívja össze. Rendkívüli Elnökségi ülést kell 8 napon 
belül összehívni, ha az Elnökségi tagok legalább 1/3-a azt írásban, a napirend megjelölésével kéri. 
- Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak legalább az 50%-a +1 fő jelen van (összesen tehát 4 fő 
jelenléte szükséges a határozatképességhez), 
- Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, 
- Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. 
- Határozatképtelenség esetén az eredeti napirendi pontokkal 8 napon belül megismételt Elnökségi  
Ülést kell összehívni. 
Az Elnökség tagjai tisztségüket levelezésükön feltüntethetik. 
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Az Elnökség nevében az Elnök, vagy az általa megbízott Elnökségi tag jár el. Az Elnökségi tagság át 
nem ruházható.     

A vezető tisztségviselőkkel (az Elnökség tagjaival) szembeni követelmények és kizáró okok: 

- az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

- ha az Elnökség tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 

személyt, aki az elnökség tagjának feladatait nevében ellátja. Az Elnökség tagjaira vonatkozó 

szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

- az Elnökség tagjai feladataikat személyesen kötelesek ellátni. 

- nem lehet az Elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

- nem lehet az Elnökség tagja 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 az Elnökség 

tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
 b, Felügyelő Bizottság (FB) 
 
A FUVOSZ Felügyelő Bizottságát a Közgyűlés választja meg. 
Tagjai az  FB Elnöke és 2 tag.  
Az FB ellenőrzi a FUVOSZ jogszabályszerű működését, és felügyeli gazdálkodását. Az FB elnöke 
tanácskozási joggal részt vehet az Elnökség és az Etikai Bizottság ülésein. 
Egyidejűleg hatáskörébe tartozik:    
 - szakhatósági egyeztetés a szakmai követelményekről, 
 - hatósági eljárás kezdeményezése panaszügyekben, 
- ajánlások és javaslatok kidolgozása az Elnökség számára. 

- felügyeli és ellenőrzi az Alapszabály betartását. Annak megsértése esetén vizsgálatot 

kezdeményezhet, álláspontját, véleményét az Elnökség és a Közgyűlés elé terjeszti,  

- tájékoztatja az Elnökséget és a Közgyűlést és kezdeményezi azok összehívását, ha arról  

- szerez tudomást, hogy 

- az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy annak érdekeit egyébként súlyosan 

sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, 

illetve enyhítése az Elnökség vagy a Közgyűlés döntését teszi szükségessé; 

- az Elnökség valamely tagjának felelősségét megingató tény - körülmény merült fel. 

- ellenőrzi az Egyesület gazdálkodását, vagyon- és pénzkezelését. Az esetleges szabálytalanságokra 

felhívja az Elnökség vagy a Közgyűlés figyelmét, a gazdálkodási fegyelem megsértése esetén 

vizsgálatot kezdeményezhet, 

- évente megvizsgálja az Egyesület pénzügyi beszámolóját, vagyonmérlegét, valamint ennek 

alapjául szolgáló okmányokat. Megállapításáról jelentést tesz a Közgyűlésnek,  
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- tevékenységével kapcsolatban az Elnökség tagjaitól felvilágosítást kérhet, iratokba betekinthet, 

szakértőket meghallgathat, 

- ha a Közgyűlés vagy az Elnökség összehívását az arra jogosult a Bizottság kezdeményezése 

ellenére elmulasztja, úgy – a jelen Alapszabályban az összehívására vonatkozó előírások 

megtartása mellett – a Felügyelő Bizottság a Közgyűlést, illetve az Elnökséget összehívhatja, 
- véleményez minden olyan közgyűlési anyagot, amelyre a törvény kötelezi.  
 
Határozataival szemben jogorvoslatért a Közgyűléshez lehet fordulni. 
Egyéb jogorvoslati lehetőség a PPE. szerint. 
 

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben 
a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a 
jogi személy vezető tisztségviselője. 

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A 
felügyelőbizottság tagjai az egyesület Elnökségétől függetlenek, tevékenységük során nem 
utasíthatóak. 

Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a Közgyűlés 
választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön 
létre. 
 

 A Felügyelő Bizottság tagjának megbízatása megszűnik: 
- a megbízatásra meghatározott időtartam elteltével, 
- megbízatási idejének lejárta előtt a Közgyűlés általi felmentéssel (visszahívással), 
- lemondásával, 
- halálával. 
A második, harmadik és negyedik francia bekezdésben foglalt esetekben rendkívüli Közgyűlés új 
Felügyelő Bizottsági tagot választ a hivatalban lévő Felügyelő Bizottság megbízatásának 
időtartamára. 
 
A visszahívás okai: 
- megszűnik azon tagnak a tagsági viszonya, aki delegálta a Felügyelő Bizottságba az adott 
felügyelő bizottsági tagot, 
- összeférhetetlenségi ok keletkezik, 
- a Felügyelő Bizottság tagja méltatlanná válik a tisztségre. 

 
A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja, üléseit a 
Bizottság elnöke – akadályoztatása esetén az erre kijelölt bizottsági tag – hívja össze és vezeti. Az ülés 
összehívása visszaigazolható elektronikus levélben történik.  
 
A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét. A Felügyelő Bizottság ülése akkor 
határozatképes, ha azon a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait 
egyhangúlag hozott  döntéssel, nyílt szavazással hozza.  
 
c, Etikai Bizottság: 
A FUVOSZ Etikai Bizottságát a Közgyűlés választja meg. 
Tagjai az  Etikai Bizottság Elnöke és legalább 2 tag.  
Az Etikai Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet az Elnökség és a Felügyelő Bizottság 
ülésein. 
Hatáskörébe tartozik: 
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- A FUVOSZ Etikai Kódex kidolgozása és az Elnökség elé terjesztése, 
- az Etikai Kódex alapján eljárás lefolytatása. 
Határozataival szemben jogorvoslatért a Közgyűléshez lehet fordulni. 
Egyéb jogorvoslati lehetőség a PPE. szerint. 
 

 Az Etikai Bizottság tagjának megbízatása megszűnik: 

- a megbízatásra meghatározott időtartam elteltével, 

- megbízatási idejének lejárta előtt a Közgyűlés általi felmentéssel (visszahívással), 

- lemondásával, 

- halálával. 

A második, harmadik és negyedik francia bekezdésben foglalt esetekben rendkívüli Közgyűlés új 

Etikai Bizottsági tagot választ a hivatalban lévő Etikai Bizottság megbízatásának időtartamára. 

 

A visszahívás okai: 

- megszűnik azon tagnak a tagsági viszonya, aki delegálta az Etikai Bizottságba az adott etikai 

bizottsági tagot, 

- összeférhetetlenségi ok keletkezik, 

- az Etikai Bizottság tagja méltatlanná válik a tisztségre. 

 

Az Etikai Bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja, üléseit a 

Bizottság elnöke – akadályoztatása esetén az erre kijelölt bizottsági tag – hívja össze és vezeti. Az ülés 

összehívása visszaigazolható elektronikus levélben történik.  

 

Az Etikai Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét. Az Etikai Bizottság ülése akkor határozatképes, ha 

azon az Etikai Bizottság 3 tagja jelen van. Az Etikai Bizottság határozatait egyhangúlag hozott  

döntéssel, nyílt szavazással hozza.  

 
D./ Szakági tagozatok: 
 
a) Autóbuszos személyszállítás  
b) Árufuvarozás, szállítmányozás, logisztika   
c) Egyéb infrastruktúra egyéb szolgáltatást, kiegészítő tevékenységet végzők. 
d) Közúti járműmentés és javítósegély    
e) Taxi-és személygépkocsis személyszállító  
 
Feladatuk: 
- A szakmacsoportot érintő kérdések véleményezése, javaslattétel. Az Elnökség felhatalmazása 
alapján döntéshozatal és képviselet. 
- A Szakági Tagozatok Elnöksége az Elnökség tanácsadó szervezetei. 
 Elnökei: A FUVOSZ Társelnökei, akiket a FUVOSZ Közgyűlése választ.  
 Tagjai: Az Elnökség által felkért vállalkozók, vállalkozások vezetői és a FUVOSZ tag közúti közlekedési 
szolgáltató szervezetek, ipartestületek vezetői.   
- A Szakági Tagozat tevékenységét a FUVOSZ Elnöksége ügyrendjében szabályozza. 
 
E./ A FUVOSZ napi operatív szervezete:        
              
A FUVOSZ napi operatív szervezete Főtitkárból és a munkatársakból áll. 
A napi operatív szervezet egyes feladatait a Területi szervezet is elláthatja. 
A napi operatív szervezet feladatát és hatáskörét a szervezeti és működési szabályzat szabályozza.  
           
2./  A FUVOSZ vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai (az ügyvezető szerv tagjai)                                 
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a.)  Az Elnök 
A FUVOSZ vezető tisztségviselője, akit a Közgyűlés választ. Megbízatása négy évre szól, 
újraválasztható. 
Az Elnök az Elnökség ülései között gyakorolja annak jogait, kezdeményezi az Elnökség illetve a 
Közgyűlés összehívását. Felelős a határozatok végrehajtásáért, jogkörét eseti jelleggel átruházhatja az 
Elnökség bármely tagjára.  
Harmadik személyek irányában a szövetség képviseletére az Elnök jogosult. 
A szövetség bankszámlái feletti rendelkezési jogot az SZMSZ szabályozza.   
 
2/A./ A FUVOSZ tisztségviselői: 
 
a.) Felügyelő Bizottság tagjai és a Felügyelő Bizottság Elnöke 
b.) Etikai Bizottság tagjai és az Etikai Bizottság Elnöke 
 
 a.)  FB elnök 
A FUVOSZ tisztségviselője, akit a Közgyűlés választ. Megbízatása négy évre szól, újraválasztható. 
Visszahívását a Közgyűlés a 4 év letelte előtt is kezdeményezheti, ha tagjai ebben 2/3-os többséggel 
egyetértenek.  
b.) Etikai Bizottság Elnöke 
A FUVOSZ tisztségviselője, akit a Közgyűlés választ. Megbízatása négy évre szól, újraválasztható. 
Visszahívását a Közgyűlés a 4 év letelte előtt is kezdeményezheti, ha tagjai ebben 2/3-os többséggel 
egyetértenek.  
 
VI. fejezet:  A testületek tagsága 
 

A FUVOSZ tisztségviselőjének, illetve testületi tagjának az választható meg, aki: tagja a FUVOSZ-nak 
vagy az általa képviselt szervezet tagja a FUVOSZ-nak, továbbá szakmai és közéleti tevékenysége, 
emberi magatartása alapján alkalmas a rábízott feladatok elvégzésére. Személye ellen büntetőeljárás 
nem folyik és nem áll jogerős bírósági ítélet hatálya alatt.  
A testületi tagság a tag elhalálozásával, lemondásával, felmentésével és visszahívásával szűnik meg. 
 
Összeférhetetlenségi szabályok: 
Nem választható az FB és Etikai Bizottsági elnöknek és tagnak: 
-  aki tagja az Elnökségnek 
-  a Főtitkár 
-  a FUVOSZ ügyintéző szervezetében dolgozó, a FUVOSZ-szal munkaviszonyban, tartós megbízási 
jogviszonyban álló személy 
 
VII. fejezet:  A FUVOSZ megszűnése: 
 
A FUVOSZ megszűnik, ha : 
 
 - a Közgyűlés megjelent tagjai 2/3-ának egyetértő szavazata alapján megszünteti, vagy más 
szervezettel való egyesülését, illetve szétválását jóváhagyja.  
 

Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) a tagok kimondják megszűnését; vagy 

b) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és       

új célt nem határoztak meg; vagy 

c) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, 
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d) az arra jogosult szerv megszünteti feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni 

viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a 

nyilvántartásból törli. 

 

Az egyesület jogutódlással történő megszűnése: 

Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre 

válhat szét. 
Megszűnése esetén a FUVOSZ vagyonáról a Közgyűlés dönt. 
 
Rendelkezés a fennmaradó vagyonról: 
  (1) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 
fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy 
hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság 
jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az Alapszabály nem tartalmaz 
rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az Alapszabályban megjelölt közhasznú 
szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 

(2) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában 
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti 
rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra. 

 

Az Alapszabály meghatározza, hogy a egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a Közúti 

Fuvarozók és Személyszállítók "Segítőkéz" Alapítvány (Budapest, Újhegyi út 3/a-5, 1108) 
közhasznú szervezet részére kell átadni a fennmaradó vagyont.  
 

VIII. FEJEZET  
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
(a tagsági viszonyra vonatkozó módosítások a hatályban lévő tagsági viszonyt nem érintik) 
 
Ezt az Egységes szerkezetű módosított Alapszabályt a FUVOSZ 2017. augusztus 15-i Közgyűlése 
fogadta el.  
 
A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló  2011. évi CLXXV. Törvény (Ectv.), a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. Törvény (Cet.), illetve a civil 
szervezetekre vonatkozó egyéb jogszabályokat kell alkalmazni.  
 
Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály-
módosítások alapján hatályos tartalmának. 
 
Budapest, 2017. 08.15. 
 
 
  
 
 
 


