
Az Egyesiiletekrol sz616 Torveny (Szerb Koztarsasag Hivatalos lapja 51/09 szam) 12. es 18. 
szakaszaval osszhangban, a Zentai Fogyasztovooelmi Kozpont Kozgyiilese 2011. marcius 10-en 
megtartott iilesen elfogadta, majd valtoztatasokat es kiegesziteseket vegezett a 2017. marcius 18-ai 
ertekezleten, igy veglegesitette a 

ZENTAIFOGYASZTOvEDELMIKOZPONT 
ALAPSZABALYAT 

A celok megva/Osltdstinak ttirgykore 
1. szakasz 

A Zentai Fogyaszt6vedelmi Kozpont (a tovabbiakban: Egyesiilet) kormanyt6l 
filggetlen es nem jovedelemszerzo egyesiilet, amely meghatarozatlan idore alakult, a fogyaszt6k 
vedelmenek megval6sitasa erdekeben, osszhangban az eur6pai es a nemzetkozi szabvanyokkal, 
amelyek a fogyaszt6k jogait es erdekeit vedik a nyilvanossag elott amellyel hozzajarulnak a 
fogyaszt6k helyzetenek erositesehez. 

Az Egyesiilet celjai 
2. szakasz 

Az Egyesiilet alapveto celjai: a Szerb Koztarsasag fogyaszt6inak: vedelme a 
Fogyaszt6k vedelmerol sz616 tOrvennyel valamint a torvenyen alapul6 egyeb eloirasokkal 
osszhangban; a fogyaszt6k felvilagositasa jogaikr61 es kotelezettsegeikrol; fogyaszt6k tajekoztatasa a 
piaci jelensegekrol; jogsegelynyiljtas a megkarositott fogyaszt6knak; az Egyesiileten beliil fogyaszt6i 
tanacsadast vegez; kozvetito szerepet tolt be a fogyaszt6k es termelok, valamint a szolgaltatast nyiljt6k 
kozotti vitas kerdesekben; nyilvantartast vezet a fogyaszt6k bejelenteseirol, valamint az ezekkel 
kapcsolatban foganatositott intezkedesekrol; egyeb mas tevekenyseget es feladatot lat el a 
fogyaszt6vedelem teriileten. 

3. szakasz 
Az Egyesiilet celjainak: megval6sitasa erdekeben: 

1) . begyiijti es feldolgozza a fogyaszt6vedelemmel es a fenntarthat6 fejlOdessel kapcsolatos 
tudomanyos es szakirodalmat; 

2) szakmai osszejoveteleket, tanacskozasokat, szeminariumokat es az oktatas illetve 
felkeszites egyeb formait szervezi meg a fogyaszt6vedelem teriileten, onall6an vagy mas 
tarsszervezokkel kozosen; 

3) nyomtatvanyokat jelentet meg azokr61 a kerdesekrol, amelyek a fogyaszt6vedelemre 
vonatkoznak: a torvenyes rendelkezesekkel osszhangban; 

4) ak:ci6kat szervez marcius 15-e, a Fogyaszt6k Vilagnapja alkalmab6l; 
5) alkot6 miihelyeket, tribiinoket, szakmai tanacskozasokat szervez tagjai es a fogyaszt6k 

szeles kore reszere; 
6) reszt vesz a Kozvallalatok bizottsagainak: munkajaban, ahol a szolgaltatast igenylok 

reklamaci6it kezelik; 
7) kozvetitokent megbeszeleseket szervez a karosult fogyaszt6k es termelok, valamint a 

szolgaltat6k kozott illetve kozvetit a vitas kerdesek bekes rendezese erdekeben; 
8) egyiittmiikOdik az allami hivatalokkal, intezmenyekkel, iskolakkal, szakmai egyesiiletekkel 

es mas szervezetekkel belfoldon es kiilfoldon, amelyek a fogyaszt6vedelem targykorevel 
foglalkoznak:. 



Neve es szekhelye 
4. szakasz 

Az Egyesiilet neve: "Centar za zastitu potrosaca Senta" 
Az Egyesiilet neve magyarul (a nemzeti kisebbseg nyelven): ,,Fogyasztovedelmi 

Kozpont Zenta" 
Roviditett nev: CZP - Senta, illetve FVK - Zenta 
Az Egyesiilet szekhelye Zenta, Nepkert utca 2 szam 
Az Egyesiilet tevekenyseget a Szerb Koztarsasag teriileten val6sitja meg. 

A betagosodds feltetelei es mOdja, valamint a tagsdgi viszony megsz{inese 
5. szakasz 

Az Egyesiiletnek tagja lehet minden szemely, aki elfogadja az Egyesiilet celjait es 
Alapszabalyat, valamint az Egyesiilet Igazgat6 Bizottsagahoz eljuttatja a kitOltott betagosodasi 
nyilatkozatat. 

Azon kiskon'i szemely, aki betoltOtte 14. Eletevet, betagosodhat az Egyesiiletbe, ha 
mellekeli torvenyes kepviselojenek hitelesitett kijelenteset a betagosodas j6vahagyasar61. 

A 14 evtol fiatalabb szemely neveben a betagosodasi nyilatkozatot, e szakasz 1. 
bekezdese ertelmeben, tOrvenyes kepviseloje adhatja at. 

6. szakasz 
A betagosodasr61 a Kozgyiiles dont, es a dontesrol azonnal ertesiti a kerelmezot. 
A tag kilephet az EgyesiiletbOl, ha inisbeli nyilatkozattal keri a kilepest. A kiskoru tag 

kilepese eseten szilkseges a t<5rvenyes kepviselo beleegyezese. 
Az egyesilleti tagsag megszlinhet a tag hosszas passzivitasa miatt, vagy ha az 

alapszabalyt nem tartja tiszteletben, esetleg magatartasaval rombolja az Egyesiilet tekintelyet. 
A tagsag megsziineserol a Kozgyiiles hoz hatarozatot, az Igazgat6 Bizottsag 

megindokolt javaslata alapjan. 
A tagnak lehetove kell tenni, hogy nyilatkozhasson azokr6l az okokr61, amelyek miatt 

az egyesilleti tagsaganak megsziineset javasoljak. 

A tagok jogai, kotelezettsegei es /elellfssege 
7. szakasz 

Az Egyesiilet tagjanakjoga, hogy: 
1) a tobbi taggal egyenjoguan reszt vegyen az Egyesiilet celjainak megval6sitasaban; 
2) kozvetleniil reszt vegyen a Kozgyiiles donteshozatalaban, valamint az Egyesiilet szerveinek 

munkajaban; 
3) valasszon es valasztott lehet az Egyesillet testiileteiben; 
4) teljeskoriien es idoben tajekoztassak az Egyesiilet munkajar61 es tevekenysegerol; 

A tag koteles, hogy: 
1) tevekenyen hozzajaruljon az Egyesiilet celjainak megva16sitasahoz; 
2) reszt vegyen, erdeklOdesi korenek megfeleloen az Egyesiilet tevekenysegeben; 
3) a tagsagi dijat fizesse; 
4) ellassa azokat a feladatokat, amelyekkel a Kozgyiiles es az Igazgat6 Bizottsag megbizza. 

Belslf szervezes 
8. szakasz 

Az egyesillet szervei: a Kozgyiiles, az Igazgat6 Bizottsag es a Feliigyelo Bizottsag. Az 
Egyesilletet a Kozgyiiles elnoke kepviseli, tavollete eseten az Igazgat6 Bizottsag elnoke. 



9. szakasz 
Az Egyesillet kozgyiileset az ossz tagsag kepezi. 
A rendes Kozgyiiles evente egyszer ill ossze. Rendkiviili Kozgyiiles az Igazgat6 

Bizottsag megindokolt javaslatara hivhat6 ossze, valamint a tagsag legkevesebb egyharmadanak 
kezdemenyezesere. Ez esetben a kezdemenyezest az Igazgat6 Bizottsag ele kell terjeszteni irott 
formaban, amelyben a megvitatasra javasolt kerdesek fel vannak sorolva. 

A Kozgyiiles iileset a megvalasztott elnok hivja ossze irasbeli ertesitessel, amely 
tartalmazza a Kozgyiiles megtartasanak helyet, idopontjat es a napirendi pontokjavaslatat. Az illesen a 
Kozgyiiles elnoke elnokOl, vagy munkaelnokseg, amelyet az illes kezdeten nyilt szavazassal 
valasztanak meg. 

Kozgyules: 
1) meghozza a munkatervet es programot; 
2) elfogadja az Alapszabalyt, valamint az Alapszabaly kiegesziteset es valtoztatasat; 
3) elfogadja az Egyesillet altalanos tigyiratait; 
4) megvalasztja es felmenti a Kozgyiiles elnoket; 
5) megvalasztja es felmenti az Igazgat6 Bizottsag tagjait; 
6) megvalasztja es felmenti a Feltigyelo Bizottsag tagjait; 
7) megvalasztja es elfogadja, evente legalabb egyszer, a munkar6l es tevekenysegrol sz616 

jelentest; 
8) megvitatja a penztigyvitelijelentest es elfogadja a penztigyi tervet; 
9) dont ajoghelyzeti kerdesek valtozasair61 es az Egyestilet megsziineserol; 
10) dont mas szovetsegekbe es tomortilesekbe val6 betarsulasr6l bel- es ktilfoldon. 
A Kozgyiiles hataroz6kepes, hajelen van legalabb a tagsag fele. 
A Kozgyiiles donteseit a jelenlevo tagsag tobbsegenek szavazataval hozza meg. 
Azon batarozat meghozatalahoz, amely az Alapszabaly kiegeszitesere es valtoztatasara, a 

joghelyzeti valtozasokra es az Egyestilet megsziinesere vonatkoznak, sztikseges a jelenlevok 
ketharmados szavazati tobbsege. 

10. szakasz 
A Kozgyiiles elnoke elokesziti, osszehivja es vezeti a Kozgyiites tileseit, valamint 

gondoskodik az Egyestilet Kozgyiilese programjanak, hatarozatainak es allaspontjainak 
megval6sitasar6l. 

A Kozgyiiles elnokenek megbizatasa 4 evre sz61, de ujra valaszthat6 ugyanerre a 
tisztsegre. 

11. szakasz 
Az Egyestilet vegrehajt6 szerve az lgazgat6 Bizottsag, amely az Alapszabalyban 

elolatott egyestileti celok vegrehajtasat biztositja . 

tisztsegre. 

Az lgazgat6 Bizottsagnak 5 (ot) tagja van, akiket a Kozgyiiles valaszt es hiv vissza. 
Az lgazgat6 Bizottsag tagjainak megbizatasa 4 evig tart, de ujra valaszthat6k erre a 

Az Igazgat6 Bizottsag sajat tagjai sorab6l elnokot es titkart valaszt. 

12. szakasz 
A Kozgyiiles elnoke egyben az Egyestilet elnoke is, aki ellatja az Egyestilet jogi 

kepviseletet, vegzi az Egyestilet penztigyvitelenek alair6i jogat es kotelezettseget, az Igazgat6 
Bizottsag elnoke pedig az Egyestilet elnokenek tavollete eseten latja el ugyanezeket a feladatokat. 



13. szakasz 
Igazgato Bizottsag: 

1) vezeti az Egyesiilet munkajat a Kozgyiiles ertekezletei kozotti idoszakban es donteseket hoz 
az egyesiilet celjainak megval6sitasa erdekeben; 
2) szervezi az Egyesiilet rendes tevekenysegenek miikOdeset; 
3) killon megbizatasokkal latja el egyes tagjait; 
4) penziigyviteli donteseket hoz; 
5) dont az Alapszabalyt m6dosit6 eljaras meginditasar61, sajat kezdemenyezesre, az Egyesiilet 
legkevesebb Ot tagjanak javaslatara, es elokesziti a m6dositasi javaslat szoveget, amelyet a 
Kozgyilles ele terjeszt elfogadasra; 
6) dont a kartalanitasi eljarasok meginditasar61 dont az Egyesiiletekrol sz616 torveny 25. 

szakaszanak 2. bekezdese alapjan, es sziikseg eseten, killOn kepviselot nevez ki ennek az iigynek a 
lebonyolitasara; 

7) egyeb kerdesekben is dont, melyek nincsennek rendszabalyozva tOrvennyel vagy ezen 
alapszaballyal, illetve nem tartoznak az Egyesiilet mas szerveinek hataskorebe. 

Az Igazgat6 Bizottsag jogeros hatarozatokat hoz, ha jelen van tagjainak tObb mint fele, a 
donteseket pedig ossz tagsaganak tobbsegevel hozza meg. 

14. szakasz 
Felilgyelo Bizottsag: 
A Feliigyelo Bizottsag ellenorzi az Egyesiilet penziigyvitelet es a szabalytalansagokr6l 

halogatas nelkill ertesiti az lgazgat6 Bizottsagot. 
A Feliigyelo Bizottsagnak harom tagja van, akiket a Kozgyiiles valaszt meg. A 

Feliigyelo Bizottsag tagjainak megbizatasa negy evig tart, es a tagok ujra valaszthat6k. 

munkajar61. 
A Feliigyelo Bizottsag a Kozgyiiles minden iilesen jelentest nylijt be addigi 

A munka nyilvanossaganak megvalositasa 
15. szakasz 

Az Egyesiilet munkaja nyilvanos. 
Az Igazgat6 Bizottsag gondot visel a tagok folyamatos tajekoztatasar61, a munka 

nyilvanossagar61 es az Egyesiilet tevekenysegerol, kozvetleniil vagy belso tajekoztat6k, valamint 
kozlemenyek utjan vagy egyeb megfelelo m6don. 

Az evi penziigyi merleg es az Egyesiilet tevekenysegerol sz616 jelentes beterjesztese a 
tagsag szam<ira, az Egyesiilet Kozgyiilesen tortenik. 

16. szakasz 
Az Egyesiilet celjai megval6sitasanak erdekeben kapcsolatokat teremt es 

egyiittmiikOdik mas egyesiiletekkel es szervezetekkel bel- es killfoldon. 
Az egyesiilet csatlakozhat nemzetkozi fogyaszt6vedelmi egyesiiletekhez, de errol a 

Kozgyiiles hoz dontest. 

A celok megva/Ositdsdhoz sziikseges eszkolfo"dsok es az azzal va/O rendelkezesi formdk 
17. szakasz 

Az Egyesiilet jovedelmet tagsagi dij beszedesevel, onkentes adomanyok, donaci6k es 
ajandekok, penzilgyi tamogatasok, tanacsad6i es erdekkepviseleti szolgaltatasok es egyeb torvenyes 
uton biztositja 

Az Egyesiilet bevetelt val6sithat meg szeminarium reszveteli dijakb61, es mas 
fogyaszt6v6delmi teriileten vegzett oktat6i fonnakon keresztiil, valamint projektfeladatok 
megval6sitasaval, sikeres pfilyazatok utjan. 



Az Egyesiilet megsziinese 
18. szakasz 

Az Egyesillet a Kozgyules hatarozataval szilnik meg, amikor megsziinnek az 
Egyesiilet celjai megval6sftasat biztosit6 feltetelek, valamint egyeb torvennyel elolatott esetben. 

Az Egyesiilet vagyontit erintlf eljtirtis az Egyesii/et megsziinese eseten 
19. szakasz 

Az Egyesillet tevekenysegenek megszunese eseten vagyona atruhaz6dik egy hazai 
Jog1 szemelyre, mely hasonl6 vagy megegyezo celok erdekeben vegzi tevekenyseget, illetve a 
Kozgyilles a megszilneserol sz616 dontesevel meghatarozza, hogy kire szall at vagyona az ervenyes 
torvenyekkel osszhangban. 

A pecset alakja es tartalma 
20. szakasz 

Az Egyesiilet pecsetje koralakU, 35mm atmeroju, melyen felkorben irja: CENTAR 
ZA ZASTITU POTROSACA, az ellenkezo mezo felkoreben pedig magyar nyelven: 
FOGYASZTOvEDELMI KOZPONT, a kozepen pedig SENTA es magyar nyelven ZENT A. 

21. szakasz 
Minden olyan kerdes eseten, amely nines ezen Alapszabatlyal rendezve, kozvetleni.il 

az Egyesiiletekrol sz616 ttirveny rendelkezesei alkalmazhat6ak. 

22. szakasz 
Ezen Alapszabaly az Egyesiilet Kozgyfilesen val6 elfogadas napjan lep eletbe . 

. -"°..::..~~ ZENT AI 
,&1.1H111y f?or~~ FOGYASZTOVEDELMI 

/~ ) 00 KOZPONT 
£ CE I-ff A t ll Kozgyiilesene~ elnok;,_ 

~ 'V1N3Z Ri~ 
oo- '4Y,/ Kiraly Istvan ~o ..,,~ 
·'.It~. 

Megjegyzes: Alapszabalyunk nem hitelesitett magyar 
nyelvre val6 forditasat EgyesilletUnk tagja 
vegezte el belso hasznalatra. 


