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A Vasas Szakszervezeti Szövetség (a továbbiakban: Vasas) tagaí a Polgari Törvénykönyvről
szŐIŐ2013. évi V. tÖrvénY, valamint az egyesülési jogról, aközhasznú jogállásról, valamint a
civi] szervezetek műkÖdéséről és támogatásátől szőlő 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezéseinek megfelelŐen, a következők szerint állapítják meg a szakszervezettik
alapszabályát:

I. Általános meghatározások

1. A szakszervezet neve: Vasas Szakszervezeti Szövetség

2. A Vasas székhelye; 1086 Budapest, Magdolnautca 5-7.

3. A Vasas elsősorban az acéliparban (kohászatban, öntészetben, fémfeldolgozásban) és a
géPiParban (gép-, és járműgyártásban, az elektronikai-, híradástechnikai_, villamosgép- és
készÜlékgYártŐ-, valamint a műszeriparban) dolgozók önkéntes társulással létrehozott
szakszeruezete.
Ezen túlmenően tagjai lehetnek más tenileten dolgozók, nyugdíjasok, továhbá a
munkaviszonnyal nem rendelkezők és a szakképzésben résávevők is.

4. A Vasas jogi személy,

5. A Vasas működési területe: Magyarország

II. A Vasas célja

A Vasas célja a tagtrai foglalkoztatásra iránluló jogviszonyával kapcsolatos érdekeinek
előmozdítása és megvédése, valamint a jelenlegi, a leendő és a volt munkaváll alők, továbbá a
nl'ugdíjasok társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek átfogó képviselete és
érvényesítése.

III. A Vasas tevékenysége

1. A Vasas II. Pontban meghatáro zot| alapcél szerinti tevékenysége (alaptevékenysége):
a) tagjai érdekeinek képviselete és védelme az áIlamí, politikai és gazdasági (különösen a

munkáltatói) szervekk el, szery ezetekkel felmerülő kapc solatokb an ;

b) részt vesz a munkahelyi szintű, az ágazati és az országos érdekegyeztetésben, annak
keretében érdekképviseleti és érdekérvényesítési feladatokat lát el;

c) a tagok és a tisztségviselők központi és helyi képzése, felkészítése , tétlékoztatása;
d) szervezeti egységek működtetése a szakszervezeti célok elérése érdekében;
e) könywiteli szolgáltatást ny"újthat a jogi személy szervezetiegységeinek;
0 atagaí számárajogi-, gazdasági-, szociális-, kulturális-, tömegkommunikációs-, munka-

védelmi-, sPort-, üdültetési- és szabadidős szo\gáltatásokat nyúj íhat; tagai kozeli
hozzátartozói és élettársa számára szociális-, kulturális-, tömegkommunikációs_, sport-,
üdültetési- és szabadidős szolgáltatásokat nffi that;
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tagsai szociális tétmogatása. rendkívüli élethelyzetek önsegélyezéssel történő enyhítése,
segítése, ilYen jellegű intézmények Létrehozása. működtetése (önse gélyező pénúár,
alapítványok);

a reálbérek növelése, a foglalkoáatás biztonsága, a munkahelyi környezet javítása, a
nYugdíjak reálértékének növelése, az egészségigyi ellátás színvonalának emelése, a
tisztességes öregkor feltételének biztosítása érdekében - azországos gazdaságpolitika, a
foglalkoztatáspolitika, az adó-, aí- és bérpolitika, a szociálpolitika, az élet- és
munkakörülmények befolyásolásával önálló álláspontok, kezdeményezések
kidol gozása, érvényesítése;
felléPés az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek betartása
érdekében;

egYüttműködés más magyarországi és külföldi érdekképviseleti, érdekvédelmi és civil
szervezetekke1;

az a),j) pontban meghatéxozott feladatainak ellátása érdekében alapítványt illetve
gazdasági társaságot hozhat létre és működtethet, illetve szövetséghez csatlakozhat.

2. A Vasas gazdasági,vállalkozási tevékenységet az alapcél szerinti tevékenysége
megvalósítása, illetve annak gazdasági feltételei biztosítása érdekében, kiegészítő jelleggel
folYathat, e tevékenység az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyeztetheti,

3. A Vasas pártoktól fliggetlen, azoknak nem nyújt és azoktól nem fogad el anyagi támogatást.

4. A Vasas elkötelezett a nők arányos részvételének biztosításában a Vasas testületeiben. Ennek
érdekében törekszik arra, hogy a nők részvételi aránya a Vasas testületeiben legalább
harminc szizaléko s le gyen,

IV. A Vasas tagiai

1. A Vasas tagja lehet minden olyan tizewtegyedik életévét betöltött természetes személy, aki
a Vasas célkitűzéseivel egyetéít, az Alapszabályt magfua nézve kötelezőnek ismeri el,
valamint atagdíj megfizetését vállalja. A szakszervezetbe való betépés önkéntes.

2, A beléPési nyilatkozatot - közvetlenül vagy az alapszervezetvezető tisztségviseiője útján -
a Vasas elnökéhez kell írásban benffitani.
Kiskoru személy esetében a belépési nyilatkozat érvényességéhez atörvényes képviselőjének
írásbeli hozzájáruIasa is sziikséges,

3. A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat elfogadásával jön léfte. Azelfogadásról vagy az
elutasításrÓl a Vasas elnöke (az elnök távollétében egyik alelnöke) a belópési nyiLatkozat
kézhezvételétől számított öt napon belül, a belépni kívánő személlt és az alapszervezet
vezetőjét Írásban értesíti. Ha a Vasas elnöke (alelnöke) a belépési nyilatkozatot nem fogadja
el, az enől szóló értesítés kézhezvételétől szarnított harminc lmpon belül beérkező írásbeli
fellebbezésében a belépni kívanó személy kérheti, hogy a tagfelvétel tárgyában a
Yálasztmány hozzon döntést, A fellebbezést a Vasas elnökéhez kell benyújtani. A

g)

h)

i)

j)

k)



4

yálasztmány a fellebbezésrőI a következő ülésén dönt. A yálasúmány döntésével szemben
jogorvoslatnak helye nincs,

4. A szakszervezetitagságot a Vasas által kiadott tagsági kártya(tagsági könyv) igazolja,

5. Szakszervezeíi tisztségviselővé a Vasas tagsa választhatő. Tagsági jogviszonyának
megszűnésével a tisáségviselő megbízatása is megszűnik.

6, A szakszervezeti tag joga:
- a Vasas tevékenységében és rendezvényein részt venni,
- érdekeinek védelméért, tanácsért, támogatásért a Vasas bármelyik szervéhez,

tisztsé gvi selőj éhez fordulni,
- a Vasas bármelyik szervének, tisáségviselőjének kérdést feltenni, javaslatokat és

észrevételeket me gfo g almazní,
- bármelyik szakszervezeti tisztséget betölteni, kivéve, ha törvény vagy az Alapszabály

ettől eltérően rendelkezik,
- az Alapszabály rendelkezései szerint közvetlenül vagy választott tisáségviselők,

illetőleg küldöttek útján ftszt venni a Vasas tisáségviselőinek megválasúásában, a
Vasas szerveinek és szervezeti egységeinek tevékenységében,

- a Vasas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénnárba, annak
Alap szabály áb an fo g1 altak szerint b elépni,

- a szakszewezeti jogvédelmet, valamint a különböző szakszervezeti juttatásokat és
szolgáltatás okat i gényb e venni,

1 . A szakszewezeti tag kötelessége:

- az AIapszabály rendelkezóseinek betartása,
- elősegíteni a Vasas céljainak elérését,
- nem veszélyeztetni a Vasas céljának megvalósítását és a Vasas tevékenységét,
- 15 napon belül bejelenteni aIY12, pontban meghatfuozott adatainak megváltozását a

Vasas elnökének,
- atagdij fizetése.

8. A tagsági jogviszony megszűnik:
a tag kilépésével,

- a tagsági jogviszony Vasas által történő felmondásával,
- atagkizárásával,
- ataghalálával.

9. A tag a Vasas elnökéhez eljuttatott írásbeli tyilatkozatávatbéxmikor kiléphet a Vasasból.
Kilépés esetén a tagsági jogviszony annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amikor
a kilépési nyílatkozat a Vasas elnökéhez megérkezik.

10, A Vasas felmondással megszüntetheti annak a tagnak a tagsági jogviszonyát, aki legalább
háromhavi tagdíj megfizetésével késedelembe esett, és a tagdíjháttalékát a tagdíjháttaték
mértékét valamint a jogkövetkezményekre va]ó kifejezett figyelmeztetést is tartalmaző
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Írásbeli felszólítás ellenére, az abban megjelölt harminc napos határidőn belül sem ftzetle
meg. A felszólító levél Vasas elnöke á|tal torténő kiküldésérőI a YáLasztmány dönt. A
felszŐIÍtő levéI azt Ís tartalmazza,hogy abban az esetben, ha atag atagdíjhátralékáta harminc
naPos határidőn belül sem f,tzeti meg, a levél egyúttal a tagsági jogviszony harminc napos
határidővel történő felmondásának is minősül.

11. A Vasas Yálasztmánya bármely tag vagy Vasas szerv kezdeményezésére kizárhatja aú. a
tagot, aki jogszabályt, az Alapszabályl, a Kongresszus, aYálasztmány vagy az Elnökség
döntését súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsított.

Akizárásról való döntés előtt lehetőséget kell adni az érintett tagnak, hogy védekezését a
Yálasúmány ülésén előadhassa. A kizárásról hozott határozatot írásba kell foglalni, és
indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kelt a kjzárás alapjául szolgá|ó
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
hatátozatot 8 napon belül írásban meg kell küldeni akizárttagrészéte.

A kizárt tag tags ági j o gvi szo ny a a kizár ásró l szó l ó dö nté s me gho zatal ával s zűnik me g.

A kizár ásr ől rendelkez ő hatér ozat ellen fellebb ezé snek nincs en hel ye.

A batározat hatályon kívril helyezése iránt keresetet a kizárt tag a batározat közlésétől
számított 30 napon belül terjesúhet elő a Fővarosi Törvényszékhez. A ltatározat hatályon
kívül helyezése iránti per megindításanak ahatározat végrehajtás árahalasáőbatályanincs.

12, Atagsági jogviszony megszűnéséről a Vasas elnöke írásban értesíti az éríntett alapszervezet
vezetőjét,

13. Vasas a tagiairól nyilvantartást vezet.

V. A Vasas szervezeti egységei

Alapszervezetek
Alapszervezetek Szövetsége
Középszervek

- RegionálisKépviseletek
- Szakmai Bizottságok
- Rétegbizottságok
- Nőbizottság
- Ifiúsági Bizottság

Vasas Nyugdíjas Szervezet

l

I

l
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V l A. Az alapszervezetek

1. Az alaPszervezetek a Vasas szervezeti alapegységei, amelyeket az egymással
érdekközösséget vállaló szakszervezeti tagok hoznak létre, Úi alapszervezet
létrehozáséhoz aZ Elnökség jőváhagyása sziikséges. Az alakulással kapcsolatos
dokumentumokat meg kell küldeni a Vasas elnökének. A jóváhagyás kérdés ében az
Elnökség a következő ülésén dönt. Jóváh agyás esetén az alapszewezet a jőváhagyás napján
jön létre.

2. Az alapszervezetek - az Alapszabály Mellékletében meghatározott a|apszewezetek
kivételével - nem jogi személyek.
Az a|apszewezet jogi személlyé nyilvánításáről a Kongresszus dönthet az Alapszabáty
Mellékletének módosításával. Az alapszervezet jogi személyisége az alapszervezet
bírósági nyilvántartásba vételével j ön létre.

Minden Vasas tag egyúttal valamelyik alapszervezettaga.
A Vasasba történő belépésekor a tag a belépési nyilatkozaton megjelölt alapszewezet
tagává válik.
Az alaPszeryezetí tagság megszűnik ,ha atagmásik alapszervezethez csatlakozik, vagy ha
az alap szervezet me gszűnik.
Ha a Vasas tagja nem tagja egyik alapszervezetnek sem, az Elnökség - az érintett tagnak
valamely alapszewezethez történő csatlakozásra történő eredménytelen felhívását
követően - jogosult dönteni arról, hogy a tag melyik alapszervezettagává válik.

Az alapszervezet megszüntetésérőt az alapszervezet döntéshozó szerve döfi. Ha az
alapszervezet működése j ogszabályba, Alapsz abályba, a Kongress zus, aY álasúmány vagy
az Elnökség döntésébe ütközik, vagy a Vasas céljainak elérését egyébként veszélyeüeti,
továbbá ba az alapszervezetműködésképtelenné vált, az alapszervezetet aYálasámány is
megszüntetheti.

Ha az alapszewezet jogi személyiséggel rendelkezik, az alapszervezet megszüntetéséről a
Kongresszus dönt, és ezzel egyidejűleg módosítja az Alapszabály Mellékletét.
Jogi személyiséggel rendelkező alapszervezet esetében a Kongresszus úgy is dönthet, hogy
nem az alaPszervezetet, hanem csak az alapszervezet jogi személyiségét szünteti meg.
Ebben az esetben a Kongresszus szintén módosítja az A\apszabály Mellékletét.
A jogi személyiségű alapszervezet, illetőleg az alapszewezet jogi személyisége az
alapszervezetbírősági nyilvantartásból való törlésével szűnik meg, melyre a Ptk. 3:33.§ (2)
bekezdésében meghatározotthitelezővédelmi eljárás lefolytatását követően kerülhet sor.

Az alap szetv ezet lehet :

- egy munkáltatónál működő alapszervezet,
- több munkáltatónál működő alapszervezet,
- területi alapszervezet,
- nyugdíjasalapszervezet.

4,

5.
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Amennyiben a munkáltatő több telephellyel (fiókteleppel) rendelkezik, alapszervezet
telephelyenként (fióktelepenként) is létrehozható.

6. Az alapszervezetek működési területükön

- ellátják a tagok érdekképviseletét, érdekvédelmét, továbbá ebben a körben a Vasas
kópviseletét,

- gyakorolják a Munka Törvénykönyvében, más jogszabáiyokban és a kollektív
szerződésben me ghatár ozott szakszervezeti j o gosítv ány okat,

- működtetik a munkaügyi kapcsolatokat,

- tagokat szerveznek,

- elősegítik a tagok, tisztségviselők képzését, továbbképzését,

- végrehajtják a Kongresszus, a Válasámány és az Elnökség döntéseit.

A jogi személyiséggel nem rendelkező alapszervezet vezetője az alapszervezet működési
területén a szakszewezeti jogosítványok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során,

továbbá az alapszewezet rendeltetésszerű működéséhez sztikséges egyéb körben a Ptk.
3:30. § (2)bekezdése alapján a Vasas önálló képvíselője.

7 , Az alapszervezetek a jelen AlapszabáIy rendelkezéseinek figyelembe vételével, de a helyi
sajátosságokra tekintettel dolgozzák ki saját szervezetí- és működési szabályzatukat,

alakítják aú. az optimális szervezetet, amely biztosítja az alapszewezet megfelelő

működését. Ennek során tekintetbe veszik többek között az alapszewezet taglétszámát,

munkáltatónál működő alapszervezet esetében a munkáltató szewezeti felépítését,

működésének sajátosságait, területi, nyugdíjas alapszervezet esetében az alapszervezet

működési területének nagyságát stb.

8. Az alapszervezetdöntéshozó szerve lehet:

a) ataggyűlés,vagy
b) az alapszewezettagai által válasúott küldöttekből álló kiildöttgyűlés, vagy
c) az alapszeruezettagai általválasztott bizalmikból (fobizalmikból) álló testtilet.

A taggytilésen minden tag, a küldöttgyűlésen minden küldött és a bizalmi testület ülésén
minden bizalmi (főbizalmi) azonos szavazatijoggal vehet részt.

A b) és a c) alpontban meghatfuozott esetekben az alapszervezet döntéshozó szervének
ta gj ait az a|ap szerv ezet tags ai v álasztj ák m e g 5 évre.

A c) alpontban meghatározott esetben a döntéshozó szerv tagjai válasrtofi szakszeryezeti
tisztséget betöltő munkavállalónak minősülnek.

9. Az alapszewezet döntéshozó szervét óvente legalább egy alkalommal össze kell hívni.
Az alapszewezet döntéshozó szewét az alapszervezetigy-lezető szerve hívja össze.
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Azalapszewezet döntéshozó szervét30 napnál nem távolabbi időpontra írásban össze kell
hívni akkor is, ha azt a Vasas Elnöksége, Felügyelőbtzottsága vagy ha ilyen az
alapszetvezetnél működik, az alapszervezet Felügyelőbízottsága, vagy az alapszervezet
tagjainak legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével kéri.
A döntéshoző szerv ülésének napirendjét, helyét és időpontját tartalmaző meghívőt az

alapszervezet vezetője köteles legalább 8 nappal az ülés előtt levélben vagy e-mailben

megküldeni a döntéshoző szew tagiai tészéte, vagy az a|apszewezet szervezeti és

működésiszabályzatábanmeghatározottmódonközzétewi,

10. Az alapszervezet döntéshoző szervehatározatképes, ha azon az alapszewezet döntéshozó

szerve tagjainak több mint a fele jelen van.

Il. Az alapszervezet döntéshoző szerve ahatározatait a jelenlévők egyszeni szótöbbségével,

nyílt szavazással hozza meg. A i4, pontban meghatározottváIasúás és a 17. pontban

meghatározott visszahívás kérdésében az alapszervezet döntéshoző szewe bármelyik
tagj ának kérésére titkos szav azást kell tartani.

12. Aű, alapszervezet döntéshoző szerve az ülésének kezdetén levezető elnököt, jegyzőkönyv-

vezetőtés két jegyzőkönyv-hitelesítőt váIasú,. Azalapszervezet döntéshozó szerve üléséről a

megvalasáott jegyzőkönywezető jegyzőkönyvet készít, amelyet a levezető elnök, a

jegyzőkönywezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásáv allát eL A jegyzőkönyv tartalmazza

azalapszervezet döntéshozó szerve ülésénekhelyét és idejét, anapirendjét,azegyesnapirendi
pontokkal összefiiggő bozzászőIők nevét, ahozzászőIas tartalmanak összefoglalását, a döntés

tmtalmát, időpontját és hatalyát, valamint az aú. támogatók, illetve elienzők uényát. A
jegyzőkönyvhöz jelenléti ívet kell csatolni, amely tartalmazza a tésú, vevő tagok nevét,

lakcímét, saját keni alűrását, A jegyzőkönlvet, arurak elkésztilte után, az alapszewezet

irattálrában, ennek lttányában a Vasas központban kell őrimi. Amennyiben az alapszewezet

döntéshozó szelve az ottjelen nem levő személyeket is érintő döntést hoz, a döntést az

érintettekkel három munkanapon belül bizonyítható módon írasban yagy az a|apszervezet

szewezeti és működési szabáIyzatábanmeghatfuozottközzététel útján kell közölni.

13. Amennyiben a 14. pontbarr meghatátozott választás ós a 17. pontban meghatározott

visszahívas az alapszewezet taggyűlésének hatáskörébe tartozik, ezekben a kérdésekben a

taggytilés ülés tartása nélkül is dönthet. Ebben az esetben a szavazas időpontjaról az

alapszewezetvezetője legalább 8 nappal aszavazás előtt köteles írásban vagy az alapszervezet

szervezett és működési szabályzatában meghatározot közzétételűtjan az alapszewezet tagjait

értesíteni, akik a szavazafikattitkos szavazás keretében adhatjak le. A hatarozatképességhez

ebben az esetben az alapszervezettagsai több mint felének résmeftele, ahatározathozataLhoz
pedig a leadott szavazatok egyszeru többsége szirkséges. A részletes szabályokat az

alapszewezet szewezeti és működési szabályzatában kell meghatfuozrtt, melynek soran

gondoskodni kell a szavazás'tísúaságáről és eredményének utólagos ellenőriáetőségéről,
továbbá j egyzőkönyvben történő rögzítéséről.
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14. Az alapszewezetigyvezetését az alapszetvezetvezető tisztségviselője (titkár vagy elnök),
vagY aZ alapszervezet igyvezető szerve (szakszervezeti bizottság vagy szakszewezeti
tanács) látja el az alapszervezetvezető tisáségviselőjének vezetésével. Az alapszervezet
vezető tisztségviselőjét, illetőleg üglvezető szervét az alapszetvezet döntéshozó szerve
válasúja meg 5 évre. Az ügyvezető szerv létszámalegalább három fő, akikre a VIII/S.
pontban foglaltak megfelelően irányadók. Azügyvezető szerv elnevezése, összetétele és
létszáma az alapszervezet szervezeti és működési szabályzatában kerül meghatározásra.
Az alapszewezet vezető tisáségviselője, továbbá az alapszervezet ügyvezető szervének
tagal v áIasztott szakszerve zeti tlsztségviselőnek minősülnek.

15, Az alapszewezet ügyvezető szervét évente legalább két alkalommal össze keli hívni, Az
alapszewezet ügyvezető szerve akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak legalább
kétharmada jelen van. Az alapszetvezet úgyvezető szerve a hatátozatait a jelenlévők
e gyszerű szótöbb s é gével, nyílt szav azással hozza.
Az alapszervezetigyvezető szervét az alapszewezetvezető tisáségviselője hívja össze és
vezeti. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésóvel - a Vasas Elnöksége, a Vasas
Felügyelőbizottsága, illetőleg ha az alapszewezetnél ilyen működik, az alapszewezet
FelügyelŐbizottsága,továbbá az alapszervezet ügyvezető szewének bármely tagsaírásban
kérheti az alapszewezetvezető tisáségviselőjétőt, aki a kérelemkézhezvétetétől számított
három munkanapon belül köteles intézkedni az alapszervezet üglvezető szerve ülésének
tizenöt napon belüli időpontra történő összehívásaról. Ha az alapszewezet vezetője e
kötelezettségének nem tesz eleget, az alapszeruezet ügyvezető szervének összehívására az
artkezdeményező tag is jogosult, Az ülés összehívása úgy történik, hogy az alapszewezet
vezető tisztségviselője vagy azalapszervezet ügyvezető szervének összehívásárajogosult
tag az ülés helyét, időpontját és napirendj ét tartalmaző meghívőt - a tewezett ülés előtt
legalább öt nappal - írásban közli az alapszervezet ügyvezető szewének tagsaival. Az
alapszervezetigyvezető szerve ülésének napirendjére az e|őzetesen kiküldött napirenden
nem szereplő mindazon kérdéseket is fel kell venni, amelyek megtárgyalását az
a|apszervezet ügyvezető szervének bármely tagsa kezdeményezi, de ezekben a
kérdésekben döntés csak akkor hozható,ha az ülésenazúgyvezető szerv valamennyitaga
jelen van.

Az alapszewezet ügyvezető szervének üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet az
alapszervezet ügyvezető szervének jelenlévő tagsai aláírásukkal látnak el, A jegyzőkönyv
íartalmazza az alapszervezet ügyvezető szerue ülésének helyét és idejét, a napirendet, az
egYes napirendi pontokkal összeftiggő hozzászőlők nevét, a hozzászőlás tartalmának
Összefoglalását, a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, valamint az azt támogatók,
ellenzők, illetve aszavazástól tartózkodőkszámát,A jegyzőkönyvet annak elkészülte után,
az alaPszervezetirattátábankell őrizni. Amennyiben az alapszervezetúgyvezető szerve az
ott jelen nem levő személyeket is érintő döntést hoz, a döntést az éritíetteknek három
munkanapon belül levélben vagy e-mailben, igazolható módon meg kell küldeni, yagy az
alapszervezet szervezeti és működési szabályzatában meghatározottközzététel útjan kell
velük közölni.
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I 6 . Az alap szew ezet tisás é gvi sel őj ének me gbízatésa me g sánik
a) amegbizatási ideje lejártával,
b) visszahívással,
c) lemondással,
d) a tagságijogviszonya megszűnésével,
e) elhalálozásával,

0 cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korláúozásával,

g) vezető tisztségviselővel szembeni kizárő vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.

17. Az alapszervezet tisztségviselőjét a megválasrtásfuajogosult tagok, illetőleg döntéshozó
szeív, indoko l ás nélkül b ármikor vis szahívhatj a.

l8, Az alapszervezet tisztségviselője írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat e
megbízatásáról. A lemondó nyilatkozatot az alapszewezeí vezetője az alapszervezet
igYvezető szerve bármelyik tagjának, illetve az alapszewezet egyéb tisáségviselője az
alapszervezet vezetőjének küldi meg. Ha az alapszewezet működőképessége e^
megkívánja, az alapszervezetvezetőjének lemondás a azúj vezetőmegválaszt ásával,ennek
hianYában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

19. Ha az alapszervezet tisztségviselőjének megbízatása a 16, pont b)-g) alpontja szerint
megszűnik, a tisztségviselő megválasáására jogosult tagok, illetőleg döntéshozó szerv
legkésőbb amegbízatás megszűnését követő hatvanadik napon új tisztségviselőt válasú.,

20.Ha az alapszervezet tisztségviselőjének megbízatása nem az öt éves időtartam lejártáva|
szűnt meg, az Űj tisáségviselő megbízatási ideje a korábbi tisztségviselő megbízatási
idejének végéig szól.

2I. A Vasas alapszervezeteí közül az Alapszabály Mellékletében meghatározott
alap szew ezetek j o gi személyisé g gel rendelkeznek.

22. Ajogi személyiséggel rendelkező a)apszervezetek a rendelkezésükre bocsátott vagyonnal a
jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek (Alapszabály X, pont) betartása moilett
önállóan gazdálkodnak.

23, A jogi személyiséggel rendelkező alapszervezetek az alapszervezet ügyvezetése
tevékenYségének és a gazdálkodás szabályszerűségének elienőrzésére legalább 3 tagból
álló felügYelŐ bizottságot hoznak létre. Az alapszervezetek Felügyelőbizottságára
megfelelően alkalmazni kell az Alapszabály Ix. pondában foglaltakat.
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2.

1.

1
J.

VlB. Alaps zerv ezetek szövetsége

Az alapszervezetek szövetsége az egy cégcsoportnál működő alapszewezetek, továbbá a
korábban a cégcsoportnál dolgozó tagok által létrehozott itj alapszervezetek, illetve
nYrrgdíjas alapszervezet által a tagok hatékonyabb érdekképviselete és érdekvédelme
biáo sítás a célj ábó 1 létrehozott szerv ezeti egys é g.

Az alapszervezetek szövetsége jogi személy, amely a rendelkezésére bocsátott vagyonnal
a jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseinek (4rlapszabály X. pont) betartása
mellett önállóan gazdálkodik.

Az alapszervezetek szövetségeinek felsorolását az Alapszabály Melléklete tartalmazza,

Az alapszervezetek szövetségének létrehozásához, illetőleg az alapszewezetek
szÖvetségének megszüntetéséhez a Kongresszus döntése és az Alapszabáty
Mellékletének módosítása szükséges. Az alapszervezetek szövetsége a bírósági
nyilvántartásba való bejegyzésével jön létre, és a bírósági nyilvántartásból való törlésével
szűnik meg. Az utóbbira a Ptk. 3:33.§ (2)bekezdésében meghatérozott hitelezővédelmi
eljárás lefolytatását követően kerülhet sor.

Az alaPszervezetek szövetségének működési területe: az alapszervezetek szövetségébe
tömörült alapszerv ezetek működési tenilete.

Az alapszervezetek szövetsége a működési területén
- ellátja a tagok érdekképviseletét, érdekvédelmét, továbbá ebben a körben a Vasas

képviseletét,

- gyakorolja a Munka Törvénykönyvében, más jogszabályokban és a kollektív
szerzódésben meghatározott szaks zervezetij ogosítványokat,

- működteti a munkaügyi kapcsolatokat,
- tagokat szeTvez,
- elősegíti a tagok, tisztségviselők képzését, továbbképzését,
- végrehajtja a kongresszus, ayálasámany és az Elnökség döntéseit.

Az alapszervezetek szövetsége a jelen Alapszabály rendelkezéseinek figyelembe
vételével, de a helyi sajátosságokra tekintettel dolgozzaki saját szewezeti és működési
szabályzatáú., alakítjaki azt az optimális szervezetet, amely biztosítja az alapszewezetek
szövetségének me gfel elő működését,

Az alapszervezetek szövetségének döntéshoző szerve a Szövetségi Tanács.
A Szövetségi Tanács ö§szetételét és működési szabályait az alapszewezetek
szÖvetségének Szervezeti - és Működési Szabályzata határozza meg. A Szövetségi
Tanácsra megfelelően alka|mazni kell az Alapszabály YlN9- YlN12. pontjaiban
foglaltakat.

4.

5.

6,

7.
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8. Az alaPszervezetek szövetségének ügyvezető szerve az Elnökség, Az Elnökség az
elnÖkből és két alelnökből áII. AzElnökség tagaíta Szövetségi Tanács választjameg 5
évre, titkos szavazással. Az Elnökség tagiai. mint vezető tisztségviselők" az
alaPszervezetek szövetségének önálló képviselői. Az Elnökség tagjai választott
szakszerve zeti 1jsrtséget betöltő munkavállalónak minősülnek.
Az alaPszervezetek szövetsége Elnökségére és tisáségviselőire megfelelően alkalmazni
kell az Alapszabály YlN 15. -YlN20., és VIII/8. pontjaiban foglaltakat.

9. Az alapszervezetek szövetsége az Elnökség tevékenységének és a gazdálkodás
szabáIyszetűségének ellenőrzésére legalább 3 tagból álló Felügyelőbizottságot hoz létre.
Az alapszervezetek szövetségének Felügyelőbizottságára megfelelően alkalmaznikell az
AlapszabáIy iX. pontj ában foglaltakat,

Y/C.Középszervek

A tagok életkörülményeit befolyásoló munkahelyi, tenileti, ágazatl, döntésekben való
közreműködés, a tagok érdekeinek regionális szintű, illetőleg szakmai alapű koordinálása,
képviselete és érvényesítése céljáből a Vasas középszerveket - Regionális Képviseleteket és
Szakmai Bizottságokat - működtet.

A Regionális képviseletek és a szakmai Bizottságok nem jogi személyek.

A Regionális Képviseletek és a Szakmai Bizottságok működésének feltételeit az éves
költségvetésben a Vasas biztosítj a.

1. RegionálisKépviseletek

1,1. A Vasas hét Regionális Képviseletet működtet:

- Dél-AlföldiRegionálisKépviselet
működési területe: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye,

- Dél-Dunántúli Regionális Képviselet
működési területe: Baranya megye, Tolna megye, Somogy megye,

- Észak-Alftildi Regionális Képviselet
működési területe: Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-
Nagykun-Szolnok megye,

- Eszak-M agyarországi Regionális Képviselet
működési tenilete: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye,

- Közép-Dunántúli RegionálisKépviselet
működési területe: Veszprém megye, Fejér megye, Komarom-Esáergom megye,

- Közép-Magyarországi Regionális Képviselet
működési területe: Budapest, Pest megye,

- Nyugat Dunántúli Regionális Képviselet
működési területe: Győr-Moson-Sopron megye, Vas rnegye , Zalamegye.
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1.2. Hatáskörük:

_ a Vasas működésének és képviseletének biztosítása az adott régióban,

- a területi.ikön működő alapszervezetek és alapszewezeti szÖvetségek érdekvédelmi

tevékenységének segítése, támogatása, koordinálása,

_ a folyamatos és kölcsönös információáramlás biztosítása a területükÖn műkÖdó

a1apszervezetek, Alaps zervezetek Szövetsége és a Vasas testületei kÖzÖtt,

_ a kongresszusi, aváIasztmányi és az elnökségi döntések közvetítése és kéPviselete az

alapszervezetek felé, illetve a területükön működő alapszewezetek egyes

kérdésekben kialakított álláspontjának képviselete a kongresszLLs, aválasztmány és

az Elnökség felé,

- részt vesznek az országos szintű döntések eiőkészítésében, meghozatalában és

végrehajtásában,

- tagszewezési lehetőségek feltarása, módszereinek kidolgozása, a tagszervezői

munkában való részvétel,

- tisáségviselők képzésének szervezése,

- nemzetközi kapcsolatokat tarthatnak fenn,

1,3. A nyugdíjas alapszervezetek kivételével, minden alapszervezet és alaPszervezetek

szövetsé ge a terül etil e g illetéke s Re gionáli s Képvi seiethez tartozik.

1.4. ARegionális Képviseletek a területükön működő alapszetvezetek és alapszewezetek

szövetsé geinek vezetőiből áilnak.

1.5. A Regionális Képviselet ek szewezeti felépítését, működési és dÖntéshozatali rendjét a

Regionális Képviselet ek szervezeti és működési szabáIyzatÍhan kell szabáIYozni,

amelyet a Regionális Képviseletek legfobb döntésho ző szerve, a Titkári Tanács fogad

el. A szervezeti és működési szabályzatnak meg kell felelnie a demokratikus műkÖdés

követelményének, biztosítania kell a tagok részvételét a Titkári Tanácsban, valamint

gondoskodnia kell a Regionális Képviselet elnökének, a Regionális KéPviselet

ügyvezető szerve (az Intéző Bizottság) és a rétegbizottságok tagjainak, valamint a

, kongresszusi küldöttek megválasztásáról. A Regionális Képviselet elnÖkét és a

bizottsági tagokat az Alapszabály VIII/I1. pontjában meghaíátozott Ötéves váIasztást

lebonyolító kongresszust követő 90 napon belül kell megválasztani, mandátumuk, ha

egyéb megszűnési ok nem következik be, az Alapszabá|y VIII/l1. pontja szerinti

következő ötéves választástlebonyolító kongresszusig szól. A szervezeti és műkÖdési

szabáIyzatot és annak módosításait meg kell küldeni az Elnökségnek,

i.6. A regionális képviseletek tevékenységét a Vasassal munkaviszonYban álló ÜgYvivők

segítik.

Szakmai Bizottságok

2.t AVasas által mirködtetett Szakmai Bizottságok:
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Elektronikai-,Hiradás, Műszeripari, Villamosgép- és Készülékgyártő Szakmai
Bizottság,

Gép- és Járműipari Szakmai Bizottság,
Kohász-Öntész Szakmai Bizottság,

2.2. Hatáskörük:

- a Vasas működési területén felmerülő ágazatí, szakmaí érdekek feltárása, elemzése,
képviselete és védelme ágazati és alágazati szinten, illetve a nemzetközi tevékenység
során.

- az adott szakmakultúráhozhrtoző alapszervezetek munkájának segítése a felmerülő
érdekvédelmi kérdésekben.

- szal<rnai álláspont kialakítása érdekvédelmi vagy egyéb szakszewezeti ügyekben,

- a kongresszusi, aválasztményi és az elnökségi döntések közvetítése és képvisel ete az
adott szakmakultúrához Ertoző alapszervezetek felé, illetve az alapszewezetek,
valamint az adotí szakma egyes kérdésekben kialakított álláspontjának közvetítése és
képviselete a KongresszlJs) aVálasztmany és az Elnökség felé.

- a Vasas álláspontjanak képviselete az ágazati párbeszéd bizottságok munkájában,

- a tisáségviselők szakmai képzésének szervezése,

- tagszewezési lehetőségek feltárása, módszereinek kidolgozása, a tagszervezői
munkában való részvétel.

2,3. A területi és a nyugdíjas alapszewezetek kivételével minden alapszewezet és

alapszervezetek szövetsége a szakmakultilrájának megfelelő, vagy althoz kapcsolódó
S zakmai B izottságh o z tartozik.

2.4. A Szakmai Bizottságok az alapszervezetek és az alapszewezetek szövetségeinek
vezetőiből állnak.

2.5. A Szakmai Bizottságok szervezeti felépítését, működési és döntéshozatali rendjét a
Szakmai Bizottságok szervezeti és működési szabályzatában kell szabályozni, amelyet
a Szakmai Bizottságok legfobb döntéshozó szeíve, a Titkari Tanács fogad el. A
szervezetí és működési szabáIyzatnak meg kell felelnie a demokratikus működés
követelményének, biztosítania kell a tagok részvételét a Titkári Tanácsban, valamint
gondoskodnia kell a Szakmai Bizottságok elnökének, a Szakmai Bizottság ügyvezető
szerve (az Intéző Bizottság) tagjainak, valamint a kongresszusi küldött
megválasztásaról. A Szakmai Bizottság elnökét és az Intéző Bizottság tagsait az
Alapszabály VIIV11. pontjában meghatározott ötéves váIasztást lebonyolító
kongresszust követő 90 napon belül kell megválasztani, mandátumuk, ha egyéb
megszűnési ok nem következik be, az Alapszabály VIIV1 1. pontja szerinti következő
ötéves választást lebonyolító kongresszusig szól. A szervezeti és működési
szabá|yzatot és annak módosításait meg kell küldeni az Elnökségnek

A szakmai bizottságok tevékenységét a Vasassal munkaviszonyban álló ügyvivők
segítik.

2.6.
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1. Nőbizottság

1,1. A Vasas az egyenlő
továbbá a női érdekek
működtet.

A Nőbizottság tevékenységét a Vasassal munkaviszonyban álló ügyvivő segíti,

I.2. ANőbizottság nem jogi személy.

1.3. A Nőbizottság működésének feltételeit az éves költségvetésben a Vasas biztosítja.

I.4. A Nőbizottságtagut a Regionális Képviseletek választlák, a Kongresszus VIII/I1. pont
szerinti ötéves választást lebonyolító ülését követő 90 napon belül, figyelembe véve a
működési területükön a női szakszervezeti tagok számát. A Regionális Képviseletek
régiónként, minden megkezdett ezer női tag után egy főt, de régiónként legalább egy főt
választhatnak a Nőbizottságba. Ezen túlmenően a Vasas Nyugdíjas Szervezet is
válasáhat egy főt a Nőbizottságba. A Nőbizottság tagjainak mandátuma, ha egyéb
megszűnési ok nem következik be, az Alapszabály VIIV11. pontja szerinti következő
ötéves választást lebonyolító kongresszusig szól.
A Nőbizottság alakuló ülését a Nőbizottság munkáját segítő ügyvivő hívja össze a
nőbizottsági tagok megválasáását, de legkésőbb az említett 90 napos határidő leteltét
követő 15 napon belüli időpontra.

1.5. A Nőbizottság szeívezeti felépítését, működési és döntéshozatali rendjét a Nőbizottság
szervezeti és működési szabályzatában kell szabályozni, amelyet a Nőbizottság tagjai
fogadnak el.

A szewezeti és működési szabályzatnak meg kell felelnie a demokratikus működés
követelményének, biáosítania kell valamennyi tag részvételét a Nőbizottság döntéshozó
szervében, továbbá gondoskodnia kell a Nőbizottságot a Vasas működése során

képviselő elnök, valamint a kongresszusi küldött megválasztásáról. A szervezeti és

működési szabályzatot és annak módosításait meg kell küldeni az Elnökségnek.

2. Ifiúsági Bizottság

2,L A Vasas az egyenlő bánásmód biztosítása és a fiatalok érdekeinek hatékony feltárása,

képviselete és védelme céljából Ifiúsági Bizottságot működtet.

Az Ifiúsági Bizottság tevékenységét a Vasassal munkaviszonyban álló ügyvivő segíti.

2.2, Az If úsági Bizottság nem jogi személy.

Z.3. Az lfiúsági Bizottság működésének feltételeit az éves költségvetésben a Vasas biáosítja.

V/D. Rétegbizottságok

bánásmód és a nemek közötti esélyegyenlőség megvalósítása,
hatékony feltárása. képviselete és védelme céljából Nőbizottságot
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2.4. Az lfiúsági Bizottság tagjai a Vasas 35 év atattitagai lehetnek. Az l{úsági Bizottság
tagjának mandátuma a35. életév betöltésével megszűnik.

2.5. Az Ifiúsági Bizottság tagjait a Regionális Képviseletek választják aKongresszus VIII/1 1.

pont szerinti ötéves válasáást lebonyolító ülését követő 90 napon belül, figyelembe véve
a működési teruletrikön a 35 év alatti szakszervezeti tagok számát, A Regionális
Képviseletek régiónként, minden megkezdett ötszÉn 35 év alatti tag után egy főt, de
régiónként legalább egy fot váIaszthatnak azlflűsági Bizottságba, Az Ifiúsági Bizottság
tagjainak mandátuma, ha egyéb megszűnési ok nem következik be, az Alapszabály
VIÜ1 1. pontja szerinti következő ötéves választást lebonyolító kongresszusig szól.

Az Ifiúsági Bizottság alakuló ülését azlflúsági Bizottság munkáját segítő ügyvivő hívja
össze az iflűsági bizottsági tagok megválasztását, de legkésőbb az említetí 90 napos
határidő leteltét követő 15 napon belüli időpontra.

2.6, Azlfiúsági Bizottság szervezetifelépítését, működési és döntéshozatalirendjét azlf3úsági
Bizottság szervezeti és működési szabályzatában kell szabályozni, amelyet azlflűsági
Bizottság tagjai fogadnak el.
A szervezeti és működési szabályzatnak meg kell felelnie a demokratikus működés
követelményének, biztosítania kell valamennyi tag ftszvételét az lfiúsági Bizottság
döntéshozó szervében, továbbá gondoskodnia kell az lf3űsági Bizottságot a Vasas
működése során képviselö einök, valamint a kongresszusi küldött megválasáásáról. A
szervezeti és működési szabályzatot és annak módosításait meg kell küldeni az
Elnökségnek,

V/E. Vasas Nyugdíjas Szervezet

1. A Vasas Nyugdíjas Szervezetet a Vasas a nyugdíjas tagjai társadalmi, gazdasági és
szociális érdekeinek hatékony feltárása, képviselete és védelme érdekóben működteti.

2. A Vasas Ny'ugdíjas Szervezet a Vasas jogi személyiséggel nem rendelkező szewezeti
egYsége, amelyet a Vasas nyugdíjas alapszervezetei, továbbá a Vasas munkahelyi és
területi alapszerv ezeteinek nyugdíj as tagj ai hoztak létre.

A Vasas Nyugdíjas Szervezet mtiködésének feltételeit az éves költségvetésben a Vasas
biztosítja.

A Vasas Nlugdrjas Szervezet szervezeti felépítését, működési és döntéshozatali rendjét
a Vasas Nyugdíjas Szervezet szewezeti és működésí szabályzatában keil szabályozni,
amelyet a Vasas Nyugdíjas Szeruezet döntéshozó szerve, a Nyugdíjasok Tanács a fogad
el.

A szervezeti és működési szabályzatnak meg kell felelnie a demokratikus működés
követelményének, biztosítania kell a nyugdíjas alapszewezetek képviseletét a Vasas
Nyugdíjas Szervezet legfőbb döntéshozó szervében a Nyugdíjas Küldöttértekezletben,

a

4,
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továbbá gondoskodnia kell a Vasas Nyugdíjas Szewezetet a Vasas működése során
képviselő elnök, valamint a kongresszusi küldött(ek) öt évre történő megválasúásáről. A
szervezeti és működési szabályzatot és annak módosításait meg kell küldeti az
Elnökségnek.

VI. A Kongresszus

1. A Kongresszus a Vasas döntéshozó szerve, amelynek kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a Kongresszus ügyrendjének elfogadása, munkabizottságainak és tisztségviselőinek

megválasztása,

b) a Vasas programjának meghatározása és elfogadása,
c) az Alapszabály módosítása,
d) a Vasas szakszervezeti politik ájának meghatár ozása,

e) döntés szakszervezeti szövetségbe való belépésről, illetve abból történő kilépésről,
továbbá együttműködési megállapodás kötéséről más szervezetekkel,

0 a Vasas elnökének és két alelnökének megválasztása, illetve visszahívása,
g) a Felügyelőbizottság tagaínak, valamint póttagjainak megváíasúása, illetve

visszahívása,
h) a Vasas pénzügyi- és vagyonkezelési elveinek meghatározása,
i) az éves költségvetés elfogadása,
j) az éves beszámoló - ezen belül az Elnökség Vasas vagyoni helyzetéről szőlő

jelentésének - elfogadása,
k) a Vasas megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
l) a végelszámoló kijelölése.

2. A Kongresszus nem nyilvános, azon a kongresszusi küldöttek, valamint aYálasztmany által
meghívott személyek vehetnek részt.

3. Kongresszusi küldöttek:
3,1. aYálasztmány tagtrai,

3,2. a Felügyelőbizottság elnöke,
3,3. a Regionális Képviseletek által a régiőt alkotó megyékből választott 1-1

kongre s szusi küldött, valamint a ré gi ó taglétszősla alapj án, minden me gkezdett 2 0 0 0' aktív (nem ny,ugdrjas) tag után váIasztotl1-1 kongresszusi küldött,
3,4, a Szakmai Bizottságok által választoít 1 -1 kongresszusi küldött,
3.5. a Vasas Nyugdíjas Szervezet által minden megkezdett 2000 nyugdíjas tag után

válasúott 1 kongresszusi küldött, de legalább 1 kongresszusi küldött,
3,6, a Nőbizottság á|tal választott 1 kongresszusi küldött,
3.7. azlflűsági Bizottság általváIasztott 1 kongresszusi küldött.

A 3.3. és a 3.5. pontok esetében a 2000 fő számításánál a kongresszus időpontiát megelőző
90. napon fennálló taelétszám az iránvadó.
A3.3 -3.7. pontokban meghatározott kongresszusi küldöttek választása 5 évre történik.
Kongresszusi küldötté a Vasas tagsaválasztható meg.
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A kongresszusi küldöttek megváIasztása a 3.3-3,7, pontokban meghatározott szewezeti
egységek szervezeti- és működésí szabáIyzataibanmeghatározott módon történik.
A 3.3. - 3,7. pontban meghatározott kongresszusi küldött akadályoztatása esetén helyette
csak a vele azonos szabályok szerint megválasaott pótküldött járhat el,

A kongresszusi küldöttekváIasztásának időpontját aYálasztmány tűzi ki, amelynek során a
tagnyilvántartás alapján meghatározza a Regionális Képviseletek és a Vasas Nyugdíjas
Szewezet által választhatő kongresszusi küldöttek számát is. A kongresszusi küldöttet
választő szervezeti egység a kongresszusi küldöttet bármikor visszahívhatja, illetve a

kongresszusi küidött e megbízatásáról bármikor lemondhat, Ha a kongresszusi küldött e

megbízatása amegbízatási idő letelte előtt megszílnik, az őt megválasúő szervezett egység
a kongresszusi küldött megbízatási idejéből hátralevő időre új kongresszusi küldöttet választ,

A Kongresszus VIII/I1. pont és Dí5. pont szerinti ötéves választást lebonyolító ülésére a
3.3,-3,7. pontokban meghatározoíí szervezeti egységek, az általuk megválasztható
kongtesszusi küldöttek számával megegyező számú további kongresszusi küldöttet
választanak, akiknek megbízatásakizátőlag a Kongresszus VIII/1l. pont és IX/5. pont
szerinti ötéves válasáást, továbbá a VIII/ll. és Dí10. pont szerinti időközi választást
lebonyolító ülésére szól.

A Kongresszust évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Kongresszust a
Választmány hívja össze, A Kongresszust harminc napnál nem távolabbi időpontra a
sziikséges intézkedések megtétele céljából össze kell hívni akkor is, ha

- a^. a bíróság elrendeli,
- azt az Elnökség, a FelügyelőbizottsáE,va1! az alapszervezetek legalább egyharmada

az ok és cél megjelölésével kéri,
- a Vasas vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
- a Vasas előreláthatólag nem lesz képes atartozásokat esedékességkor teljesíteni,
- a Vasas céljainak elérése veszélybe került.

A kongresszusi meg}rrvót, amely tartalmaz,za Vasas nevét és székhelyét, a Kongresszus
napirendjét, helyét és időpontját, a Vasas elnöke levélben vagy e-mailben ktildi meg a
kongresszusi kiildötteknek és a Kongresszus 2. pontban meghatározott további részfvevőinek.
A Kongresszusi meghívó elküldése és a Kongresszus napja között legalább tizenöt napnak kell
lennie. A Kongresszus ülését a Vasas székhelyére kell összehívni.

A kongresszusi meghívó kézbesítésétől számítoti3 napon belül a kongresszusi küldöttek a
Yálasúmánlaól a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend
kiegészítésének tárgyában aYálasztmány dönt. Ha a kérelemről a YáIasztmány nem dönt,

vagy aú. elutasítja, a Kongresszus a napirend elfogadásáról szóló határozat megl,nzatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésénektárgyában azzal, hogy a szabályszerúen
nem közölt kérdésben csak akkor hozható hatátrozat, ha a jelenlévő kongresszusi küldöttek
le g alább kétharmad a hozzáj átul a napirend kie gé szítéséhez.

5.
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A Kongresszus hatiározatképes, ha azon a kongresszusi küldöttek több mint kétharmada jelen
van,

AhatározatkéPességet minden határozathozatalnálvizsgáIruketl. Ha egy kongresszusi kiildött
valamelY ÜgYben nem szavaáat, őt az adott hatarozat meghozatatánál ahatérozatképesség
megállapitása során, figyelmen kívril kell hagyni.
Ahatirozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a hatéxozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Vasas terhére
másfajta előnyben részesít;

b) akivel ahatározatszerint szerződéstkell kötni;
c) aki ellen ahatározat alapjanpert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Vasasnak nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban á1l;

vagy

0 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben, kivéve a tisáségviselők
megválasáásáról való döntést.

Ha a Kongresszust a működés törvényességének helyreállítása érdekében a bírósá g hír,la
ÖSSZe, az összehívásáról szóló döntésben - a Kongressnsshatározatképtelensége esetére - a
bíróság megjelölheti a megismételt ülés helyét és időpontj át is, Azilyen módon összehívott
megismételt Ülés a megjelent kongresszusi küldöttek számátőlfiiggetlenüIhatározatképes az
elŐzetesen kikÜldött meghívóban rögzítettnapirendi pontok tekintetében,ha atávolmaradás
j o gkövetke zmény eit a me ghívó tartalmazza.

A Kongresszus a határozatait, ameruryiben a törvény egyhangúságot nem ír elő és az
Alapszabály sem rendelkezik másként, a jelen lévő kongresszusi küldöttek egyszerú
szótöbb sé g év el hozza me g.

A Kongresszus a határozatait a jelenlévő kongresszusi küldöttek tclbb mint kétharmados
szótÖbbség ével hozza meg az 1 . pont d) és e) alpontj aiban meghatar ozoít kérdésekben.
Az Alapszabály módosításáhoza jelenlévő kongresszusi küldöttek legalább háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A Vasas céljanak módosításához, továbbá az 1. pont k) alpontjában meghatározoíl
kérdésekben az összes kongresszusi küldött legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozotl
határozata szükséges,

A Kongresszus ülésén a szavazás - a l. pont f) és g) alpontjaiban meghatérozott döntések
kivételével - nyílt.
A nYÍlt szavazás a krildöttigazolvány felemelésével vagy kézfelemeléssel történik. A
szavazatokat a Szavazatszáttláló Bizottság összesíti, melynek eredményét a levezető elnök
hirdeti ki, A titkos szavazászárt ülésen, szavazőlapigénybevételével történik.

10. A Kongresszus az ülésének kezdetén nyílt szavazássa| levezető e]nököt vagy elnököket,
jegyzőkÖnywezetőt, két jegyzőkönyv-hitelesítőt, Szavazatszátttláló Bizottságot és
Mandátumvizsgáló Bizottságot válasá, Ahatérozatképességet a Marrdáfumvizsgátó Bizottság

8.

9,
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állaPttja meg, és erről jelentést tesz a Kongresszusnak. A Kongresszus maga hatfuozza meg
ügyrendjét és elfogadja a napirendet.
A Kongresszus Üléséről a megválasztott jegyzőkönywezető jegyzőkönyvet készít, amelyet a
levezető elnÖk (elnökök), ajegyzőkönywezető és aket jegyzőkönyv-hitel esítő aláírísávallát el.
A jegYzőkÖnlvet és a jelenléti ívet teljes bizonyítő erejű magánokirati formában kell elkészíteni.
A jegYzőkÖnYv tartalmazza a Kongresszus ülésének helyét és idejét, a levezető elnök(ök), a
jegYzőkÖnywezetŐ,valamint ajegyzőkönyv hitelesítésére megválasáottkongresszusi kíildöttek
nevét, a napirendet, az egyes napirendi pontokkal összefuggő tlozzaszőlők nevét, ahozzaszőlas
tartalmanak Összefoglalását, a döntés tartalmát, időpontját éshatályát, az arttámogatók, illetve
ellenzők uányát, valamint a szavazás eredményére vonatkozó adatokat. A jegyzőkönyvhöz
jelenléti Ívet kell csatolni, amely tartalma",7aarésú.vevő kongresszusi kiildöttek nevét, lakcímét,
sqátkenl aláirását. A jelenléti ívet a kongresszus levezető elnöke (több levezető elnök esetén
egYik levezető elnöke) és a jegyzőkönywezető alálrásával hitelesíti. A jegyzőkönyvet, annak
elkészÜlte után, a Vasas irattfuábankell őrizni. Amennyiben a Kongresszus az ott jelen nem levő
személYeket is érintő döntést hoz, adöntést az érintettekkel harom munkanapon belül igazolhatő
módon levélben vagy e-mailben közölni kell.

11, A KongresszuS a hatfuozatatt ahatéroz:athozatal helyszínén kihirdeti, és a Vasas honlapjan
közzéteszi,

VII. A Választmány

1. A Választmany a Kongresszus két ülése között stratégiai irányítást gyakorol a Vasas
működése felett.

E feladatkörében

a) állást foglal az aktuális érdekvédelmi, érdekképviseleti, társadalmi,
gazdaságp olitikai, szociálpolitikai é s egyéb kérdés ekről,

b) Összehívja a Kongresszust és erről értesíti a kongresszusi küldötteket, valamint a
meghívottakat,

c) meghatátozza a Kongtesszus napirendi pontjait,
d) elfogadja a Vasas szervezetí és működé si szabályzatát,valamint egyéb szabályzatait,
e) aX/I}. Pont szerint dönt a Vasas vagyonával és pénzügyeivel kapcsolatos alapvető

kérdésekről,

D elbírálja az elnök belépési nyilatkozatot elutasító döntése ellen benyujtott
fellebbezést,

g) dönt a tagkizárásrőI,
h) gYakorolja a Vasas elnöke és alelnökei felett a munkáltatói jogokat,
i) jóvráhagYja az olyan szerződés megkötését, amelyet a Vasas a saját tagsával, vézető

tisztségviselŐjével, a Feltigyelőbizottság elnökével vagy tagjával, illetőle g ezek
közeli hozzátartozój ával köt ;

j) dÖnt a jeienlegi és korábbi tagok, a vezető tisáségviselők, a Felügyelőbizottság
elnöke és tagjai elleni kártérítési igények érvényesítésérőlo

k) dÖnt könYwizsgáló megváIasztásáről, visszahívásáról és díjazásának
megállapításáról,
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1) az Elnökség kezdeményezésére dönt az elé terjesztett minden olyan ügyben, amely
nem tartozik a Kongres szus kizarólago s hatásköréb e,

m) dönt az Elnökség döntésével szembeni jogorvoslati kérelmekről,
n) dÖnt mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály a hatáskörébe utal.

2. A Vasas Yálasztmány tagjai;
a) a Vasas elnöke és két alelnöke,
b) a Regionális Képviseletek elnökei,
c) aSzakmai Bizottságok elnökei,
d) a Vasas Nyugdíjas Szewezetelnöke,
e) arétegbizottságok elnökei.

3. AzYáIasztmányt szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal össze kell hívni,

A Válasamany üléseit az elnök, az elnök akadáIyoztatása esetén az egyíkalelnök hívja össze
és vezeti. Az ülés összehívását- az ok és cél megjelölésével - aYáIasztmány bármelyik
tagja, továbbá a Felügyelőbizottság elnöke írásban kérheti az elnöktől, illetőleg az elnök
akadályoztatása esetén az egyik alelnöktől, aki a kérelem kézhemételét követően
haladéktalanul köteles intézkedni a Válasámány ülésének 15 napon belüli időpontra történő
összehívásáról. Ha az elnök, itletóleg az alelnök e kötelezettségének nem tesz eleget, a
YáIasztmány összehívásáta az azt kezdeményező is jogosult. Az ülés összehívása úgy
történik, hogy a Yálasztmány összehívására jogosult személy azúlés helyét, időpontját és
napirendjét lartalmaző meghívót e-mailben megküldi - atetvezelt ülés előtt legalább nyolc
naPPal - a Yálasztmány tagjainak. A Válasámány napirendjére az előzetesen kiküldött
napirenden nem szereplő mindazon kérdéseket is fel lehet venni, amelyek meg!árgya!ását a
Választmány bármely tagtrakezdeményezi, azonban az ilyen kérdésben döntést csak akkor
lehet hozni, ha a Válasúmány valamennyi tagja jelen van és a döntéshozatalellensenki nem
tiltakozik.

A Választmány akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint afelejelen van. Ha a
Választmány egyik taga valameiy ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál ahatározatképesség megállapítása során figyelmen kír,,til kell hagyni.
A Választmány ahatározatait egyszerú szótöbbségóvel, nyílt szavazássalhozza.

A hatátr ozat me ghozatalakor nem szav azhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a Vasas terhére
másfajta előnyben részesít;

b) akivel ahatározatszerint szerződéstkell kötni;
c) aki ellen ahatározat alapjanpert kell indítani;

akadályoztatásuk esetén - helyettesük úti án gyakorolj ák.
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d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Vasasnak nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;

vagy

D aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A Választmány üléséről jelenléti ív és jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az elnök (rragy
az ülést levezető alelnök), továbbá a jegyzőkönywezető és két hitelesítő váIasúményi tag
aláírásával látja el.

A j egyzőkönyv tartalm azza a Y áIasztmány ülésének helyét és idej ét, a napirende t, az egyes
naPirendi pontokkal összeftiggő hozzászőlők nevét, a hozzászőlás tartalmának
összefoglalását, a döntés tartalmát, időpontját éshatáIyát, továbbá az aú,támogatók, illetve
ellenzők arányát, valamint aszavazás eredményét. A jegyzőkönyvet, annak elkészülte után
10 munkanapon belül e-mailben meg kell küldeni aYálasztmány tagsaínak és abból egy
PéldánY't a Vasas irattárában meg kell őrizni. Amennyiben aYálasztmány atagjain kívüli
személYeket is érintő döntóst hoz, a döntést az &irftettekkel három munkanapon belül
levélben vagy e-mailben, igazolhatő módon közölni kell.

4. AváIasztmányi ülés állandó meghívottjainak körét a Yálasúmány határozzameg.

5, A Választmány áItalhozott jogszabálysértő vagy Alapszabályba ütköző hatátozattal szemben
bármelY tag, az elnök, az alelnök, iiletőleg a Felügyelőbizottság elnöke - kivéve, ha a
hatátozat meghozataláhozhozzájárult és ennek nem tévedés, megtévesáés vagy jogellenes
fenYegetés volt az oka - a határozattudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő
hataridőn belül, írásban jogorvoslati kérelmet terjeszthet a Kongresszus elé. A jogorvoslati
kérelmet a Vasas elnökéhez kell benffitani. A jogorvoslati kérelem ahatátozatvégrehajtását
nem gáto§a. A jogorvoslati kérelemről az annak előterjesztését követő első Kongresszus
határoz, A Kongresszus a jogorvoslati kérelem keretei között a Yálasztmány hatarozatát
megváltoztathatja. Ahatározat meghozatalátől számitott egyéves határidő elteltét követően
jogorvoslati kérelem nem nyújtható be.

VIII. Az Elnökség

1. Az Elnökség a Vasas ügyvezető szerve, amely a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, a
Kongresszus és a YáIasztmány döntéseinek megfelelően, aYálasztmány két ülése között
irányítja a Vasas működését.

2, Az ElnÖkséget a Vasas elnöke és két alelnöke alkotja, akik a Vasas vezetőtisáségviselői.
A vezető tisáségviselők ügyvezetési tevékenységüket személyesen és a Vasas érdekének
megfelelően kötelesek elIátni.
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2, Az Elnökség feladatkörébe tartozik:

a) a Vasas napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartoző ügyekben a döntések
meghozatala;

b) abeszámolók előkészítése és azoknak aYáIasztmány, valamint a Kongresszus elé
terjesáése;

c) az éves költségvetés elkészítése és annak aYálasztmány,valamint a Kongresszus elé
terjesáése;

d) a Vasas vagyonának kezelése, a vagyon felhasznáIására és befektetésére vonatkozó,
aYálasztmány, illetve a Kongresszus hatáskörébe nem tartoző döntések meghozatala
és végrehajtása;

e) a Vasas Alapszabály szerinti szervei megalakításának, valamint az Elnökség és a
FelügyelőbizottságtagaimegváIasztásánakelőkészítése;

D részvétel aYálasztmány és a Kongresszus ülésén, továbbá váLaszadás a Vasassal
kapcsolatos kérdésekre;

g) atagság nyilvántartása;
h) A Vasas határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
i) a Vasas működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
j) a Vasast érintő megszűnési ok fennállásanak mindenkori vizsgálata és annak

bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedósek megtétele;
k) új alapszervezet létrehozásának jőváhagyása,
1) mindazoknak a hatásköröknek a gyakorlása, amelyeket az alapszabály nem utal más

szerv hatáskörébe.

4, Az Einökséget szükség szerint, de legalább havonta egyszeí össze kell hívni.

Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívás át - az ok és cél
megjelölésével- bármelyik alelnök írásban kérheti az elnöktől, aki akérelem kézhezvételét
követően haladéktalanul köteles intézkedni az Elnökség ütésének öt napon belüli időpontra
történő összehívásáról. Ha az elnök e kötelezettségének nem tesz eleget, az Elnökség
összehívására az azt kezdeményező alelnök is jogosult. Az ülés összehívás a űgy történik,
hogy az elnök vagy az Elnökség összehívásara jogosult alelnök a napirend megküldésével
együttesen az ülós helyét és időpontját írásban vagy elektronikus úton - atervezeff.ülés előtt
legalább három nappal kézbesített meghívóban - közli az Elnökség tagjaival. Az Elnökség
napirendjére az előzetesen kiküldött napirenden nem szereplő mindazon kérdéseket is fel kell
venni, amelyek megtárgyalását az Elnökség bármely tagsa kezdeményezi, de ezekben a
kérdésekben döntés csak akkor hozható, ha az Elnökség ülésén az Elnökség minden tagja
jelen van.

Az Elnökség akkor hatfuozaiképes, ha az ülésen legalább két szavazati jogában nem
korlátozott elnökségi tag jelen van.
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Az Elnökség a batátozatait a jelenlévő elnökségi tagok egyhangú szavazatával, nyílt
szavazássalhozza.

A határ ozat meghozatalakor nem szav azhaí az,

a) akit a batározat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Vasas terhére
másfajta előnyben részesít;

b) akivel ahatátozat szerint szeruődéstkell kötni;
c) aki ellen ahatározat alapjánpert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Vasasnak nem tagja;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban ál1;

vagy

D aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

5 . Az Elnök séghatározatait az Elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az éintelt tagokkal ahatározat
meghozatalát követő 8 napon belül írásban közli.

6. Az Elnökség minden évben avégzetttevékenysé gérő1 a számvitelitörvény szerinti beszámoló
előterjesáésekor a Kongresszus előtt beszámol, amelynek elfogadásáról a Kongresszus
külön határoz.

7. Az Elnökség által hozott jogszabálysértő vagy Alapszabályba ütköző hatérozattal szemben
bármely tag, illetőleg a Felügyelőbizottság elnöke ahatározattudomására jutásától számított
harminc napos jogvesztő határidőn belül, írásban jogorvoslati kérelmet terjesáhet a
Yálasúmány elé, A jogorvoslati kérelmet a Vasas elnökéhez kell benyujtani. A jogorvoslati
kérelem ahatlttozaívégrehajtását nem gátolja,az Elnöksé gazonbanahatározatvégrehajtását
felfiiggesáheti. A jogorvoslati kérelemről aYá|asztmriny az annak előterjesxését követő
első ülésén határoz, A Választmány a jogorvoslati kérelem keretei között az Elnökség
határozatátmegváItoztathatja. Ahatározatmeghozatalátől számított egyéves hataridő elteltét
követően jogorvoslati kérelem nem nyújtható be.

8. A Vasas elnökévé, illetve alelnökévé a Vasas azonnagykoru tagja váIasrthatő meg, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet az Elnökség tagtra dz, akit bűncselekmény elkövetóse miatt jogerőson
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előéIethez fuződő hátrányos
következmények alól nem mentesült. Nem lehet az Elnöksé g tagsa, aki közügyektől eltiltó
Ítélet hatálya alatt á1l. Nem lehet az Elnökség tagsa az, akit e foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Az eltiltást kimondó határozatbanmegszabott időtartamig nem lehet az Elnökség
taga az, akit eltiltott ak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
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9. A Vasas elnöke

a) önállóan jogosult képviselni a Vasast,
b) gyakoro§a a munkáltatói jogokat a Vasas munkavállalói felett,
c) dönt az alapszewezetek vezető tisztségviselője esetében azW.273. §-ábanbiztosított

munkaj ogi védelem gyakorlásáról,
d) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az alapszabáIy a hatáskörébe utal, illefve

amelyekkel a Kongresszus, aYálasúmány, vagy az Elnöksé gmegbízza.

10, A Vasas alelnöke
a) segiti az elnök tevékenységét,
b) önállóan jogosult képviselni a Vasast,
c) ellátla mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Kongresszus, Válasúmány az

Elnökség vagy az elnök megbízza,
d) az elnök tartós akadályoztatása esetében a Yálasztmány döntése alapjan gyakorolja

az elnök hatásköreit,

1 1. A Vasas elnökét és két alelnökét a Kongresszus titkos szavazásonválasrtja meg öt évre.
Ha a Vasas elnökének vagy alelnökének megbízatása nem a 12. pont a) alpontja alapjén
szűnt meg, az új elnök, illetve alelnök megbízatási ideje a korábbi elnök, illetve alelnök
megbízatási idejének végéig szól.

12. A Vasas elnökének, illetve alelnökeinekmegbízatása megszűrnik
a) amegbizatási ideje lejártával,
b) visszahívással,
c) lemondással,
d) a Vasas tagsági jogviszonya megszűnésével,
e) elhalálozásával,

0 cselekvőképességének a tevékenysége ellátáséitoz szi.ikséges körben történő
korlátozásával,

g) vezető tisztségviselővel szembeni kiznő vagy összeferhetetlenségi ok

. bekövetkeztével.

i3. A Kongresszus a Vasas elnökét, illetve alelnökét bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

14. Az elnök, illetve az alelnökök írásbeli nyilatkozatukkal bármikor lemondhatnak e

megbízatásukról, A lemondó nyilatkozatot az elnök bármelyik alelnöknek, az alelnök az
elnöknek küldi meg. Ha a Vasas működőképessége ezt megkívánja, az elnök, vagy az
alelnök lemondása az új elnök vagy alelnök megválasztásával. ennek hiányában
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
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15. Ha az elnök, illetve az alelnök megbizatása a 12, pont b)-g) alpontjaiban meghatározoű
valamelyik ok miatt szűnik meg, a Kongresszust az új elnök, illetve az új alelnök
megváIasztása érdekében a megbízatás megszűnésének időpontját követő harom hónapnál
nem távolabbi időpontra össze kell hívni.

16. Az elnök, illetve az alelnökök a megbízatásukat munkaviszony keretébenlátják eL

IX. A Felügyelőb wottság

1, A Vasas a szakszervezet működésének ellenőrzése céljából Felügyelőbizottságot működtet.
A Felügyelőbizottság tagjai a Vasas Elnökségétől és Yálasztmányátől fliggetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatók,
A FelügyelŐbizottság feladata a Vasas szervei, szervezeti egységei működésének, valamint
a jogszabáIyok, az alapszabály, a kongresszusi, a válasúmányi és elnökségi határozatok
végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.

2. A Felügyelőbizottság tagai együttesen vagy egyenként a Vasas és szervezeti egységei
irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthetnek, az Elnökség tagjaitól, a
szeryezeti egységek vezetőítől és a Vasas munkavállalóitól felvilágosítást kérhetnek, a Vasas
és a jogi személy szeryezetí egységek fizetési számláját, pénnárű, értókpapír- és
áruá|lományát,valamínt szerződéseit megvizsgálhatjak és szakértővel megvizsgáltathatják,

3. A Felügyelőbizottság köteles a Választmányt tájékoztatni, illetve annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szetez tudomást, hogy a Vasas működése során olyan
jogszabálysértés vagy a Vasas érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény vagy mulasáás
történt, amelynek megsztintetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a
Yálasúmány döntését teszi szükségessé, vagy ha az Elnökség, illetve annak tagja
felelősségét megalapoző tény menilt fel, Ha a Yálasámány a Felügyetőbizottság
kezdeményezése ellenére a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság
kötele s a Kongres szus ö sszehívás át kezdemény ezni.

4, A Felügyelőbizottság köteles a Kongresszus elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és a
Felügyelőbízottság elnöke a Felügyelőbizottság ezekkel kapcsolatos álláspondát a
Kongresszuson ismertetni. A Felügyelőbizottság a tevékenységéről a Kongresszusnak
beszámol,

5. A Felügyelőbizottságöt tag|át és kót pőttagláta Kongresszus titkos szavazásonválasújameg
öt évre. A Felügyelőbizotíság tagjai a megválasztásukat követő 30 napon belül megtartott
alakuló ülésen maguk közül titkos szavazással megválasájak a Felügyelőbizottság elnökét. A
Felügyelőbizottság elnökévé az váIasztható, aki a 6. pontban meghatérozott feltételeken tul
jogi, vagy gazdasági felsőfokú végzettséggel is rendelkezik.
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Ha a Felügyelőbizottság tagjának megbízatása a megbízatási idejének letelte előtt
megszűnik, helyére a Felügyelőbizottságba a Kongresszuson legtöbb szavazatot kapott
póttag kerül. Azonos számu szavazatot kapott póttagok esetén az a pőttag kerül a
Felügyelőbizottságba, akinek a neve kezdőbetiije /annak egyezése esetén pedig azaú,követő
betű(k)/ az ABC betűinek sonendjében előbb áll.

6. A Felügyelőbizotts ágtagává,illetve pőttagáváa Vasas azonnagykoru tagja választható meg,
akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátoúák.
Nem lehet a Felügyelőbizottság taga, illetve pőttaga az, akivel szemben az Elnökség
tagaira vonatkozó, a VIII/8. pontban meghatározott kizárő ok á1l fenn, továbbá aki vagy
akinek hozzátartozója a Válasámány taga.

7. A Felügyel őbizotts ág tagtr ának me gbízatás a me gszűnik
a) amegbízatási ideje lejártával,
b) visszahívással,
c) 1emondással,

d) a Vasas tagsági jogviszonya megszűnésévei,
e) haláIával,

0 cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával,

g) a 6. pontban meghatározottkizárő vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeáével.

8. A Kongresszus a Felügyelőbizotlságtagtrátbármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

9, A Felügyelőbizottság tagja írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat e megbizatásáről.
A lemondó nyilatkozatot a Vasas elnöke részére kell megküldeni.

10. Ha a Felügyelőbizottság tagjának megbízatása a 7 , pont b)-g) alpontjaiban meghatározott
valamely ok miatt szűnt meg és nincs póttag, aki a helyére léphet, a Kongresszus hiárom

hónapon belül a többi tag megbízatásából hátralévő időre megválasúja a Felügyelőbizottság
űj tagJát és két új póttagját.

1 i. A Felügyelőbizottságot szükség szerint, de legalább évente két alkalommal össze kell hívni.
A Felügyelőbizottság akkor batározatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen van. A
Felügyelóbízottság ahatározatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazássalhozza.
A Felügyeiőbizottság üléseit a Felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés
összehívását - az ok és cél megjelölésével - a Felügyelőbizottság brármely tagtra írásban
kérheti a Felügyelőbízottságelnökétől, aki a kérelemkézhezvételétől számitotlnyolc napon
belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének tizenöt napon belüli időpontra történő
összehívásfuől, Az ülés összehívása úgy történik, hogy a Felügyelőbizottság elnöke az ülés
helyét, időpontját és napirendj éttartalmazó meghívót e-mailben megküldi - atewezett ülés
elŐtt legalább nyolc nappal- a Felügyelőbizottság tagjainak. A Felügyelőbizottság
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napirendjére az előzetesen kiküldött napirenden nem szereplő mindazon kérdéseket is fel kell
venni, amelyek megtárgyalását a Felügyelőbízottságbármely tagsakezdeményezi.

A Felügyelőbizottság üléséről a Felügyelőbizottság elnöke jegyzőkönyvet készít, amelyet a

Felügyelőbizottságtagjai aláírásukkal látnak eI. A jegyzőkönlv tartalmazzaaz ülés helyét és

idejét, a napirendet, az egyes napirendi pontokkal összefliggő hozzászőlők nevét, a
hozzászóIás tartalmának összefoglalását, a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, valamint
az azt támogatók, illetve ellenzők megjelölését, A jegyzőkönyvet annak elkészülte után a

Vasas írattárában kell órizni. Amennyiben a Felügyelőbizotlság az att jelen nem levő
személyeket is érintő döntést hoz, a döntést az érintettekkel három munkanapon belül
levélben vagy e-mailben, igazolható módon közölni kell,

12. A Felügyelőbizottság tagsai a tevékenységük ellátásáért díjazásbannem részesülnek.

X. A Vasas működésének pénzügyi alapja és gazdálkodása

1. A Vasas bevételeit képezik:
a) atagdíj,
b) a gazdasági-vállalkozási tevékenységből szétmtaző bevétel,
c) más gazdálkodótól kapott támogatások és hozzájárulások,
d) nemzetkö z í szerv ezettőI szátmazó támo gatás,

e) más szervezetlől, illetve magánszemél},től kapott adomány,

0 befektetési tevékenységből származő bevétel,
g) az a)-f) pontok alánemtartoző egyéb bevétel.

3. A Vasas a bevételeií az 1 . pont szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások
szerint tartj a nyilván.

3, A Vasas kiadásait képezik:
a) alapcél szerinti tevékenységhez (alaptevékenységéhez) közvetlenül kapcsolódó

költségek,
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
c) a Vasas működési költségei,
d) azimmateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása,
e) országos szakszervezeti szövetség működéséhez valő hozzájarulás,

0 nemzetközi szervezeteknek ftzetett tagdíj,
g) az a)-fl pontok alá nem tartoző egyéb költségek,

4. A Vasas a kiadásait a 3. pont szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások
szerint tartja nyilván. A Vasas a 3. pont c), d) és g) alpontjai szerirrti kiadásait az alapcél
szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az azokből származő
bevételek szerinti ar ányb an, évente me go sztj a.
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5. A Vasas a gazdálkodása során elért eredményét nem osája feI, azt az alapszabályban
meghatározott alapcél szerinti tevékenységére (alaptevékenységére) fordítja.

6, A Vasas a pétueszközeinek célszení felhasználására éves költségvetést készít, arnelyet az
Elnökség előterjesáésére a Kongresszus fogad el.

7. A Vasas előző év gazdálkodásáról szóló, a számviteli törvény szerinti beszántolőját az
Elnökség - a Felügyelőbizottság írásbeli véleményével együtt - terjeszti a Kongresszus elé
jóváhagyás végett.

8, Az 1-7. pontban foglaltak a Vasas jogi személyiséggel rendelkező szewezeti egységeire is
megfelelően iranyadók azzal, hogy a 6. és 7 . pont esetében Elnöksé g alatt a jogi személy
szervezeti egység ügyvezető szewét, kongresszus alatt a jogi személy szewezeti egység
döntéshozó szervét, felügyelőbizottság alatt pedig a jogi személy szewezeti egység
felügyelőbi zottságát kel 1 érteni.

9. A Vasas bankszámlája felett a Vasas elnöke vagy bármelyik alelnöke a Vasas pétuúgyi-
gazdasági vezetőjével együttesen, illetőleg a Vasas elnöke az egyik alelnökkel vagy akét
alelnök együttesen jogosult rendelkezni.
A Vasas jogi személy szervezeti egységének bankszámlája felett a jogi személy szewezeti
egység szewezeti és működési szabályzatában meghatátozott két tisáségviselő együttesen
jogosult rendelkezni,

10. A Yálasztmány előzetes hozzájarulása szükséges a költségvetésben nem szereplő,
alkalmanként harmincmillió forintot meghaladó kötelezettség vállalásához, a Vasas
tulajdonában álló ingatlanok elidegenítéséhez és megterheléséhez, valamint társasági
ré s ze s e dé s me g s zerzé s éhez é s átrrlházás áho z.

11. A tagdíj:

1 1.1. A tag atagdíjat havi rendszerességgel, minden hónap 15. napjáig köteles megfizetni.

ILz. Atagdíj mértéke:

- a munkaviszonyból származő havi bruttó kereset éslvagy táppénz loÁ-a,

- amennyiben a tag munkabér és táppénz helyett egyéb rendszeres ellátásban - CSED,
GYED, GYES, GYET, munkanélküli járadék stb. - részesül, tagdíja egyenlő aVASAS
Önkéntes, Kölcsönös, Kiegészítő Önsegélyez ő Pénfiár mindenkori tagdíjanak
mértékével,

, az előzőekben meghatározott járandóságokkal nem rendelkező, szakképzésben részt
vevő tanulók havi tagdíja 40 Ft,

- a rendszeres jövedelemmel nem rendelkező tagok tagdíja egyenlő a VASAS Önkéntes,
Kölcsönös, Kiegészítő Önsegélyez ő Pénztár mindenkori tagdíjának mértékével.

- a nyugdíjasok tagdíja a nyugdíj összege után:
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28 500 Ft-ig

28 501Ft-tól

40 001 Ft-tól

60 001 Ft-tól

80 001 Ft_tól

100 001 Ft-tól

120 00i Ft-tól

40 000 Ft-ig

60 000 Ft-ig

80 000 Ft-ig

100 000 Ft-ig

120 000 Ft-ig

50 Ft/hó

70Ftlhő

90 Ftihó

110 Ft/hó

120 Ftthő

150 Ft/hó

I70Ftlhő

12.

13.

11.3. Jogi személyiséggel rendelkező alapszervezetek esetén a tagdíj 50Yo-a az
alapszervezeteknél marad, akikazzal önállóan gazdálkodnak, A tagdíjtovabbi50%-
át az alapszervezetek ahozzájutást követő két banki napon belül ktitelesek a Vasas
központi bankszáml áj ár a b efizetni.

Alapszervezetek szövetsége esetén az alapszervezetek szövetségét alkotó
alapszervezetek tagiai által fizetett tagdíj 50oÁ-a az alapszewezetek szövetségénél
marad, akikazzalönállóan gazdálkodnak, Atagdíj további s}%-átazalapszervezetek
szövetsége a hozzájutást követő két banki napon belül köteles a Vasas központi
b anks záml áj át a b efizetni.

A jogi személyiséggel nem rendelkező alapszervezetek tagiai által fizeteft tagdíjat
teljes egészében a Vasas központi bankszámlájara kell befizetru. Ennek 50oÁ-át a

Vasas alapszervezetenként tartsa nyilván, melynek felhasználásáről az adott
alap szerv ezet j o go sult dönteni.

Az előbbiektől eltérően a nyugdíjasok, illetőleg tanulók által fizetett tagdíj 100%-a
az adott alapszervezetnél (alapszervezetek szövetségénél) marad, melynek
felhasználás aró l he l yb en j o go sultak d önteni.

A Vasas központi bankszámlájára befizetett összeg a Vasas éves beszámolójában
kerül kimutatásra.

A befizetett tagdíj, illetve egyéb anyagi hozzájárulás visszafizetésére igényt támasztani nem
lehet,

A Vasasnak és a Vasas jogi személy szervezeti egységeinek egyszenísített éves beszámolót
kell készíteni, amit kettős könlwezetéssel kell atátámasztani. Az éves beszámolót a
gazdasági évet követő év május 31. napjáig azOrszágos Bírósági Hivatalnál letétbe kell
helyezni, és a törvényi előírásoknak megfelelően közzé kell tenni. A jogi személy
szewezeti egységek az elfogadott beszámolót kötelesek 15 napon belüt megküldeni a
Vasas elnökének is.



3l

14. A Vasas egész gazdálkodásának (beleértve ajogi személy szewezetiegységek gazdáIkodását
is) szabályszerűségét a Felügyelőbizottság (Alapszabály IX. pont) ellenőrzi.

Ezen tÚlmenően a jogi személy szewezeti egységeknél is kötelező legalább 3 tagból álló
felügyelőbi zottság létrehozása (Alap szab ály Y l Al 23 . és Y lB l 9, pont).

15. A Vasas vagyona egységes szewezeti vagyon, amell,nek része a jogi személyiséggel
rendelkező szervezeti egységek vagyona is, A jogi személy szervezetiegység megszűnése,
illetőleg a szewezeti egység jogi személyiségének megszűnése esetén jogai és
kötelezettségei a Vasasra szállnak át.

XI. A Vasas megszűnése

1. A Vasas jogutódlással megszűnik, ha
a) másik szakszervezettel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesül,
b) különválással több szakszerve zetr e szétv álik.

2. A Vasas jogutód nélkül megszűnik, ha
a) a Vasas Kongresszusa kimondja megszűnését,
b) az arta jogosult szerv megszünteti,
c) tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el atízfőt,

feltéve, hogy a Vasas vagyoni viszonyainak lezárására iranyuló megfelelő eljárás
lefol1tatását követően a bíróság törli a Vasas-t anyilváriartásból.

XII. Vegyes,zárő és átmeneti rendelkezések

1. A Vasas az 1877-ben és azt követően a vasiparban, illefve a femiparban létrejött
szakszervezeti jellegű egyesületekés az általuk 1903-ban létrehozott Magyarországi Vas- és

Fémmunkások Közp onti S zövetsége j o gutó dj ának tekint i magát.

2. A Vasas jelen Alapszabálya a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) előírásainak megfelelően került módosításra. A jelen Alapszabályban
nem szabályozot kérdésekben a Ptk. és a közhasznű jogállásról, valamint a civil szervezetek
műkodéséről és támogaíásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

3. Ahol a jelen Alapszabály írásbeli értesítést kívan meg, azt ajánlottvagy tértivevényes postai
küldemény űtjánvagy elektronikus levélben kell közölni. A tag részére elektronikus levélben
csak akkor tehető meg a közlés, ha elektronikus levélcí mét abelépési nyilatkozatban, aIY 17 ,

pontban meghatározottváltozás-bejelentésben, vagy egyébként írásban, bizonyítbató módon
közölte. Az ajánlott vagy tértivevényes postai küldeményt a postai kézbesítési szabályok
szerinti átvétel vagy az átvétel meglagadásának napján, illetve "Nem kereste" vagy "Cimzett
ismeretlen" jelzéssel visszaérkezett küldemény esetében a viss zaérkezés napján kell
közöltnek tekinteni. Az elektronikus levelet a kézhezvétel elektronikus levélben történő
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,írrr^g,*o1ásának napjáq ennek hiányában az elkiildését követő harmadik munkanapon

A jelen Alapszabály elfogadása az elíogadrásakor hivatalban levő elnök és alelnök

megbízatasát nem érinti, a megbízatasuk a megválasztrásukat követő 5 év elteltével szúnik

meg. A Vasas jelen Alapszabahy elfogadrásakor megválasztott másoűk alelnökénelq a

Vrflaszfinany további tizenhárom tag,árrtak" valamint a Felügyelőbizottság tagjainak és

póttagiainak megbaatása a hivatalban lévő elnök és alehbk megbízaási idejének végéig,

izaz2}I9.november 29:. napjugtart. A Regionális Képviseletek, a Szaknai Bizottságok és

a Rétegbizottságok jelen Alapszabáúy elfogadásakor hivatalban 1évő tisztségviselőinek

mandátuma a jelen alapszabaly VIIVll. pon§a szerinti ötéves választást lebonyolÍtó

következő Kongresszusig szól. Az alapszertezetek, az aLapszewezetek szövetségei és a

Vasas Nyugdíjas Szervezet jelen alapszabály elFogadrásakor hivatalban lévő

tisztségviselőinek mandátuma a megválaszüísukat követő 5 év elteltével szűnik meg.

A Válaszfufuy u Napszabaly YIt3. pon§ának 3.3.-3.7. alpontjaiban meghatfuozott

kongresszusi kiildöttek választasát első ízben a jelen alapszabaly elfogadasát követő 90

napon belü tűzi ki.

Budapest 2018. május 17.

Alulírott Balogh Béla elnök igazolom, hogy azAlapszabály jelen egységes szerkezetbe foglalt

szövege megfelel az A7apszabely mó.dosíúások alapjan hatrilyos tartalmanak. Az egységes

szerkezetú Alapszababy elkészítésére az Alapsz.abaly 
"TVl13. 

VlB/8., W3., VIl6., és Yll2.
pontjainak, valamint az A7apszabály Mellékl eteIl6. pon§rának változésa(a módosítással érintett

részek aláhuzrással jelölve) adott okot.

5.

Előttiinh mint tanrlk előu:
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A vasas szakszervezeti szövetség Alapszabályának Melléklete

A Vasas Szakszervezeti Szövetség jogi személyiséggel rendelkező szewezeti egységei:

I./ Alapszervezetek:

1. Az alapszewezet neve: LEHEL Hútőgépgyár Kft. Electrolux Magyarországi Cégei

Szakszervezeti Szövetsége

Az alapszervezet székhelye: 5 1 00 Jászberény, Fémnyomó utca 1 .

Az alap szew ezet igy-l ezető szerve : S zakszerve zeti Bizottság

2. Az alapszewezet neve: MBMH Vasas Alapszervezete

Azalapszewezet székhelye: 6000 Kecskemét, Daimler út 1.

Az alap szerv ezet ü gyvezető szerve : S zakszerve zeti Bizotls ág

3. Az alapszervezet neve: Vasas Szakszewezeti Szövetség GANZ Mérőgyár Kft.

szakszervezeti Tanács

Az alapszervezet székhelye: 2 i 00 Gödölló, Táncsics Mihály utca 1 1 .

Az alap szew ezet igyv ezető s zerve : S zakszerve zeti T anács

4. Az alapszervezet neve: Vasas Szakszervezeti Szövetség Járműbiztonsági Nkatrészgyártő

Munkahelyi Szervezete

Az alapszewezet székhelye: 9483 Sopronkövesd, Iskola u. 38-50.

, Az aIapszewezet ügyvezető szerve: SzakszervezetiBizotíság

5, Az alapszewezet neve: Vasas Központi SzakszervezetíBizottság

Az alapszervezet székhelye: 1086 Budapest, Magdolnautca 5-7,

Az alap szew ezet ügyve zető s zerve : S zakszerve zeti Bizottság

6. Az alapszewezet neve: Diósgyőri Kohászat Vasas Szakszervezeti Szövetsége

Az alapszervezet székhelye: 3532 Miskolc" Andrássy út 15.

Az alap szerv ezet üg y ve zető s zerve : S zak s zerve zeti Bizottság
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II./ Alapszervezetek Szövetsége :

1. AzaLapszewezetekszövetsége neve: Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség

Az alapszewezetek szövetsége székhe lye: 2400 Dunaújvaros, Vasmű tér 1 -3.

Az alapszerv ezetekszövetsége igyvezető szerv e: Elnökség

Budapes| 2018.május 1 7.

á'rl

Előttiink, mint tanúk előtt:
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