
A MATISZ Alapszabály módosításáról 

 

MATISZ alapszabályának módosítása 2014. március 27-én, április 23-án, 2015. január 20-án, 

majd 2015. szeptember 15-én történt, jogerőre 2015. november 12-én emelkedett. 

 

A módosítást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (2014. március 15-i 

változásai) tették indokolttá. 

 

Lényegi elemei a 2012. december 13-án hatályba lépő alapszabályhoz képest: 

- pontosabban és részletesebben került megfogalmazásra az Egyesület célkitűzése 

(küldetése) és feladata, illetve tevékenysége (2§) 

- pontosítva lett, hogy tagjai tisztítás-technológiai szolgáltató, jogi személyiséggel 

rendelkező és nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, társadalmi 

szervezetek lehetnek (3.1.1 pont) 

- részletesen szabályozva lett, mik a tagfelvételi követelmények (3.1.3 pont) 

- szabályozva lett a tag Egyesületből történő kizárásának elbírálási folyamata 

(1.3.1.2.1 pont) 

- szigorodott a kilépéssel, kizárással illetve törléssel megszűnt tagság új tagfelvételi 

kérelmének elbírálása (3.3.1.5) 

- új elemként kerültek a dokumentumba a Fegyelmi rendelkezések (3.3.4) 

- új fogalom a dokumentumban a Tiszteletbeli (3.3.3 pont) és a Pártoló tagság (3.3.4 

pont) 

- változott az Egyesület szervezeti felépítése: az ügyintéző és képviseleti teendőket, a 

napi ügyviteli feladatokat az elnökség irányítja és látja el, a Felügyelő Bizottság 

feladata a gazdálkodás ellenőrzése,a törvényes működés felügyelete. A vezető 

tisztségviselők az Elnökségi tagok, közöttük az Elnök és a Felügyelő Bizottság tagjai. 

- részletesebb és pontosabb a Közgyűlésre vonatkozó szabályozás (5§), új elem, hogy 

a módosításban a közgyűlés nem nyilvános (5.1.3 pont), hogy az alapszabály 

módosításához a jelen lévő tagok ¾-s, az Egyesület céljának módosításához, az 

Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező 

tagok ¾-s szótöbbséggel hozott határozata szükséges 



- 5 tagú Elnökség az Egyesület ügyvezető szerve (6§), amely legalább negyedévente 

tart ülést 

- részletesebb és pontosabb az Elnök megválasztásának, helyettesítésének, 

hatáskörének és feladatinak meghatározása (7§) 

- meghatározásra került a Titkárság (7.4 pont) és a 3 tagú Felügyelő Bizottság (8§) 

feladata, működési rendje 

- részletesebb és pontosabb a Tisztségviselők megválasztásának és a megbízatásuk 

megszűnésének szabályozása (9§) 

-  részletesebb és szigorúbban került szabályozásra az Egyesület működése és 

gazdálkodása (10§) 

- új elemként került a dokumentumba a Határozatok könyve (11§) 

- részletesebb az Egyesület megszűnésének (12§), képviseletének (13§) 

meghatározása.  

 

 

 

 

 

 

 

 


