Magyar Pékek Fejedelmi Rendjének
Alapszabálya
I. Általános meghatározások
1./ Az egyesület neve: Magyar Pékek Fejedelmi Rendje
2./ Az egyesület székhelye:2900 Komárom, Dunapart 1. (Monostori Erőd)
3./ Az egyesület levelezési címe: 8449 Magyarpolány, Bajcsy u 47
4./ Az egyesület jogállása: Önálló jogi személy
5./ Az egyesület képviseletére a Rendfő önállóan, továbbiakban 2 fő a Rendfő
helyettes a Rendfői Tanácsnokkal a Rendfő helyettes a Pénztárnokkal
valamint a Redfői Tanácsnok a Pénztárnokkal együttesen jogosult.
6./ Az egyesület politikai pártoktól és áramlatoktól függetlenül, szakmai alapon
működő szervezet.

II. A Magyar Pékek Fejedelmi Rendje célja és feladata
A Magyar Pékek Fejedelmi Rendje céljait és feladatait a szakma hírnevének
emelése és öregbítése érdekében az alábbiak szerint határozza meg.
II/1. A Magyar Pékek Fejedelmi Rendje célja:
- Kutatja, ápolja és terjeszti a szakma hagyományait, továbbviszi a
szakmai örökséget.
- Kapcsolatot épít a hazai és külföldi szakmai és hagyományőrző
szervezetekkel.
- Törekszik a média nyilvánosságra a Magyar Pékek Fejedelmi Rendje
elismertségének növelése érdekében.
- Segíteni a szakmai képzést.
- Támogatja az ismeretterjesztő szakirodalmak és tankönyvek készítését
- Kiemelten bevonja munkájába a szakma iránt érdeklődő fiatalokat
- Idős szakembereinknek megadja az őket illető tiszteletet.
- Együttműködik a szakmai szervezetekkel és erősíti az iparági
összefogást.

II/2. A Magyar Pékek Fejedelmi Rendje feladatai:
- Szakmai ismeretbővítés
- Kutatni, ápolni és terjeszteni a szakma hagyományait, továbbvinni a
szakmai örökséget.
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- Erkölcsi megbecsülésben és elismerésben részesíti mindazokat, - a
Magyar Pékek Fejedelmi Rendje tagságától függetlenül - akik
kimagasló szakmai tevékenységükkel, munkájukkal elismerésre
érdemessé váltak.
- Gyűjti a korabeli szakirodalmat, relikviákat.
- Kiemelt alkalmakkor, hagyományőrző sütési bemutatókat tart.
- Közreműködik ismeretterjesztő szakmai és oktatási anyagok
készítésében.
- Szakmai rendezvényeket és tanulmányutakat szervez.

III. A Magyar Pékek Fejedelmi Rendje tagsága
III./1. A Magyar Pékek Fejedelmi Rendjében tagságot legalább két Rendi tag,
támogató ajánlásával és alapszabályunk elfogadását megerősítő
nyilatkozattal lehet szerezni. A tagság 1 év pártoló tagság után válik rendi
tagsággá.
Alapító tag az, aki 2001. december 31-ig tagsági viszonyt létesített.
III./2. A Magyar Pékek Fejedelmi Rendjének minden tagja azonos jogokkal és
kötelességekkel rendelkezik. Kivéve a Tiszteletbeli és Pártoló tagokat,
akik a III/4. pontban foglaltak szerint vehetnek részt a Rend munkájában.
III./3. A tagsági viszony formái:
- Rendi tag
- Pártoló tag
- Tiszteletbeli tag
Rendi tag lehet az a magánszemély, aki az Alapszabályt magára nézve
kötelezően elfogadta.
Pártoló tag lehet bármely bel-, vagy külföldi magán-, illetve jogi személy.
A pártoló tag vagy képviselője semmilyen tisztséget nem viselhet a
Magyar Pékek Fejedelmi Rendjében, azonban a rendi üléseken
tanácskozási joggal részt vehet.
Tiszteletbeli tag lehet az, aki a Magyar Pékek Fejedelmi Rendje
érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett, és a Rendgyűlés annak
megválasztja. A Tiszteletbeli tag, tanácskozási joggal részt vehet a rendi
üléseken.
III./4. A tagsági viszony megszűnik:
- A tag halálával.
- Kilépési szándék bejelentésével.
- A tag kizárásával, a határozat jogerőre emelkedése napján.
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Kizárást kezdeményezhet bármely Rendi tag, ha olyan tevékenységet
tapasztal, vagy tevékenységről értesül, amely a Rend jó hírét, tekintélyét
bármilyen szempontból csökkentheti.
A Fejedelmi Tanács passzív magatartás miatt kizárhatja azt a Rendi
tagot, aki kötelességeinek 2 év időtartamig nem tesz eleget.
Kizárást a Rendfőnél kell kezdeményezni, aki a kérelmet köteles a
Rendügyelő Bizottságnak átadni kivizsgálás céljából. A kizárásról a
Rendügyelő Bizottság véleménye alapján a Fejedelmi Tanács dönt, a
kizárt fellebbezéssel élhet a Rendgyűléshez. A fellebbezést a határozat
kézhezvételét követő 30 napon belül a Rendfőhöz kell benyújtani.
A Rendfő köteles a fellebbezést a soros Rendgyűlés elé terjeszteni.
A kizárási határozat - annak átvételétől számított 30 napon belül bírósági úton megtámadható (Etv. 10. § (1) bekezdés)
III./5. A Rendi tag jogai:
- Jogosult részt venni a Fejedelmi Rend munkájában; szakmai
tanfolyamokon,
tájékoztatókon,
kirándulásokon
és
egyéb
rendezvényeken.
- Választó és megválasztható a Rend bármely tisztségére.
- Minden Rendi tag egy szavazati joggal rendelkezik a Rendgyűlésen.
- Javaslattal, bejelentéssel és kéréssel fordulhat a Fejedelmi Tanácshoz,
illetve Rendfőhöz.
- Ajánló lehet új tagok felvételi kérelménél.
- Jogosult a Fejedelmi Rendhez való tartozását cégtábláján feltüntetni és
a közéletben használni.
- Kérelmezheti a Rend által elnyert védjegyek használatát.
III./6. A Rendi tag kötelességei:
- Közvetlen részvételével támogatni a Rend céljainak és feladatainak
megvalósulását
- Az Alapszabályban foglaltakat. betartani.
- A vállalt feladatokat. teljesíteni.
- A Rend tulajdonát gyarapítani, óvni, védeni
- Az éves tagdíjat befizetni.

IV. A Fejedelmi Rend felépítése
A Fejedelmi Rend szervei:
- Rendgyűlés
- Fejedelmi Tanács
- Rendügyelő Bizottság
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A Fejedelmi Rend tisztségviselői:
- Rendfő
- Rendfő helyettes
- Rendfői tanácsnok
- Pénztárnok
- Jegyző
IV./1. A Rendgyűlés
A Magyar Pékek Fejedelmi Rendjének legfőbb testülete a Rendgyűlés,
amely a Rendi tagok összességéből áll.
A Rendgyűlés jogosult dönteni a Fejedelmi Rendet érintő minden kérdésben.
A Rendgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.
A Rendgyűlésen minden Rendi tag egy szavazati joggal rendelkezik.
A Rendgyűlésen a Pártoló és Tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vehetnek
részt.
A Rendgyűlést a Rendfő írásban, az ülés időpontját legalább nyolc nappal
megelőzően hívja össze, közli a helyét, időpontját és a napirendeket, valamint a
távolmaradás következményeit.
Rendkívüli Rendgyűlést kell összehívni, ha a cél megjelölésével a Rendi tagok
legalább 1/3-ad része illetve a Rendügyelő Bizottság azt írásban kéri.
A kérelmet a Rendfőhöz kell benyújtani.
A Rendgyűlés kizárólagos hatásköre:
a./ A Fejedelmi Rend Alapszabályának elfogadása, illetve módosítása,
más szervezetekkel való egyesülésének, szétválásának vagy
feloszlásának kimondása.
b./ A Fejedelmi Rend tisztségviselőinek, valamint a Rendgyűlés által
létrehozott területi szervezeteknek, állandó, vagy alkalmi
munkabizottságoknak a megválasztása és visszahívása.
c./ A Fejedelmi Tanács és a Rendügyelő Bizottság éves munkájáról szóló
beszámoló elfogadása.
d./ Az éves költségvetés elfogadása.
e./ Az éves tagdíj összegének megállapítása.
f./ Új tagok felvétele
g/ A Rendi Tanács javaslatára, dönt a tagkizárásról
A Rendgyűlés akkor határozatképes, ha azon részt vesz a teljes szavazati joggal
rendelkező rendi tagok 50 %-a + 1 fő.
Ha a Rendgyűlés nem határozatképes, akkor ugyanazon a napon, azonos
napirendi pontokkal megismételt Rendgyűlés akkor határozatképes, ha legalább
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5 Rendi tag megjelenik, és ha a távolmaradás következményeire a tagok
figyelmét az eredeti meghívóban előre felhívták.
A Rendgyűlés határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza. A tisztségviselők megválasztási is nyílt szavazással történik.
A Rendgyűlésen, bármely Rendi tag javaslatára a levezető elnök bármely
kérdésben titkos, vagy nyílt szavazást köteles elrendelni, ha azt a Rendgyűlés
egyszerű szótöbbséggel megszavazza.
A Rendgyűlés levezető elnökét, a Rendi Tanács tagjaiból, maga választja ki.
Rendgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Rendgyűlés elnöke, és az
általa felkért két fő rendi tag hitelesít.
IV./2. A Fejedelmi Tanács
A Fejedelmi Tanács két Rendgyűlés között a Fejedelmi Rend legfőbb irányító
testülete.
A Fejedelmi Tanács létszáma öt fő, egy Rendfőből, egy Rendfő helyettesből,
egy fő Rendfői Tanácsnokból, egy Jegyzőből és egy Pénztárnokból áll.
A Fejedelmi Tanács kizárólagos hatásköre:
a./ A Fejedelmi Tanács - a Rendgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt
kérdések kivételével - bármely kérdésben dönthet, illetve eljárhat.
b./ Szervezi és irányítja a Fejedelmi Rend munkáját.
c./ Megállapítja ügyrendjét.
d./ Javaslatot tesz a munkabizottságok létrehozására
e./ Jóváhagyja a szakmai érdekképviseleti szervezetekkel, valamint a
külföldi és nemzetközi szervezetekkel történő együttműködést.
f./ A Fejedelmi Tanács szükség szerint, de legalább félévente ülésezik.
Üléseit a Rendfő hívja össze.
g./ A Fejedelmi Tanácsülésről emlékeztetőt kell vezetni.
h./ Rendkívüli Fejedelmi Tanácsülést kell összehívni, ha azt a Fejedelmi
Tanács Tagok több mint 1/2-e a cél megjelölésével írásban kéri. A
kérelmet a Rendfőhöz kell benyújtani.
i./ A Fejedelmi Tanács határozatképes, ha tagjaiból legalább 3 fő jelen
van.
Döntéseit
egyszerű
szavazati
többséggel
hozza.
Szavazategyenlőség esetén a Rendfő szavazata dönt.
j./ Előkészíti a Rendgyűlést.
k./ A Fejedelmi Tanács döntéseiről a Határozatok Könyvében vezet
nyilvántartást. A Határozatok Könyvében szerepel a döntések
tartalma, időpontja, hatálya, száma, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya.
l./ A Fejedelmi Tanács döntéseiről az érintetteket postai vagy elektronikus
úton értesíti.
m./ A Fejedelmi Rend szolgáltatásainak körét a Fejedelmi Tanács
javaslata alapján a Rendgyűlés határozza meg, egyúttal dönt a
szolgáltatások igénybevételének módjáról
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n/ A Fejedelmi Tanács dönt a Rend beszámolóinak nyilvánosságra
hozataláról.
o/ Évente felülvizsgálja a tagok feladatainak teljesítését, javaslatot tesz az
esetleges kizárásra
IV./3.
A 3 fős Rendügyelő Bizottságot a Rendgyűlés választja 5 éves időtartamra.
A Rendügyelő Bizottság tagja a Fejedelmi Rendben más választott tisztséget
nem tölthet be.
A Rendügyelő Bizottság feladatai:
a/ őrködik a felett, hogy a Fejedelmi Rend tevékenysége megfeleljen az
Alapszabályban és a jogszabályokban foglaltaknak,
b/ figyelemmel kíséri a Rendgyűlés határozatainak megvalósítását,
c/ ellenőrzi a Fejedelmi Rend gazdálkodását, vizsgálja a Rendi vagyon, a
pénzeszközök felhasználását, kezelését,
d/ belső vizsgálatot folytat fegyelmi ügyek fellebbezése esetén,
e/ egyebekben a Rendügyelő Bizottság Működési Szabályzatát maga
állapítja meg és azt a Rendgyűlés hagyja jóvá,
A Rendügyelő Bizottság vizsgálatainak és megállapításainak a lényegéről,
valamint az észlelt szabálytalanságokról írásban tájékoztatja a Fejedelmi
Tanácsot. Beszámolási kötelezettséggel a Rendgyűlésnek tartozik.
IV./4. A Rendfő
A Rendfő feladata és hatásköre:
a/ Képviseli a Fejedelmi Rendet, mely képviseletet átruházhatja a
helyettesére, a Rendifői Tanácsnokra illetve a Pénztárnokra.
b/ Egy személyben gyakorolja az aláírási jogot, azzal, hogy pénzügyi
kérdésekben 200.000,- Ft azaz kettőszázezer forint összeghatár felett a
Rendi Tanács jóváhagyásával jogosult dönteni.
c/ Távollétében 2 fő a Rendfő helyettes a Rendfői Tanácsnokkal a Rendfő
helyettes a Pénztárnokkal valamint a Redfői Tanácsnok a Pénztárnokkal
együttesen jogosult.
d/ Kezeli a hivatalos dokumentumokat
e/ eljár mindazokban a kérdésekben, amelyekre az Alapszabály, a
Rendgyűlés és a Fejedelmi Tanács felhatalmazza.
IV./5. A Pénztárnok
Pénztárnok feladata:
a/ Számlák szükség szerinti kiállítása.
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b/ Kapcsolattartás a könyvelővel.
c/ Könyvelésre való előkészítés.
d/ Tagdíjak nyilvántartása és átvétele.
e/Éves pénzügyi beszámoló elkészítése.
f/ Éves pénzügyi tervezet elkészítése.
IV./6. A Jegyző feladata:
a/ Iratok irattárba rendezése.
b/ Határozatok könyvének vezetése.
c/ Dokumentumok nyilvántartása.
d/ Emlékeztetők, jegyzőkönyvek megírása.
e/ A Rendfővel való együttműködés

V. A tisztségviselők választása
V./1. A Fejedelmi Rend tisztségviselőjének az választható meg, aki:
- köztiszteletben álló személy, közéleti és szakmai tevékenysége, emberi
magatartása alapján alkalmas a testületi tagsággal, illetve tisztséggel
járó feladatok elvégzésére és
- jogerős büntető bírósági ítélet hatálya alatt nem áll.
V./2. A Fejedelmi Rend tisztségviselőit a Rendgyűlés nyílt szavazással 5 évre
választja. A jelölő bizottság előterjesztése alapján
V./3. A Fejedelmi Tanács tagság elhalálozással, lemondással, felmentéssel, vagy
visszahívással szűnik meg.

VI. A Magyar Pékek Fejedelmi Rendjének feloszlása
VI./1. A Fejedelmi Rend feloszlik az 1989. évi II. törvény (Etv.) előírt
esetekben.
VI./2. Feloszlás esetén a Fejedelmi Rend vagyona nem osztható fel, azt a
Feloszlató Rendgyűlés által meghatározott cél megvalósítására kell
fordítani.

VII. A Fejedelmi Rend pénzügyi alapjai és gazdálkodása
VII./1. A Fejedelmi Rend rendgyűlési határozat alapján másodlagosan
gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. Ez a tevékenység csak
az egyesület céljainak megvalósítása érdelében, azokat nem

8

veszélyeztetve végezhető. Ennek eredménye szintén a Fejedelmi Rend
működésének pénzügyi alapját képezi.
A Fejedelmi Rend tartozásaiért a saját vagyonával felel.
VII./2. A gazdálkodás során elért eredményt a Rend semmilyen formában nem
oszthatja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységekre
fordíthatja.
VII./3. A tagsági viszony megszűnésével a volt tag semmilyen anyagi
követeléssel nem léphet fel a Fejedelmi Renddel szemben.
VII./4. A Fejedelmi Rend vagyonát a Pénztárnok kezeli, aki köteles a Fejedelmi
Tanácsot a pénzügyi tranzakciókról folyamatosan tájékoztatni, illetve a
Rendgyűlésen tevékenységéről beszámolni.

VIII. Záró rendelkezés
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és
az Egyesülési jogról szóló 1989. II. tv. rendelkezései az irányadók.
A jelen módosított Alapszabályt a Magyar Pékek Fejedelmi Rendjének
Rendgyűlése 2011március 5- én megtartott Rendgyűlésén fogadta el..
Magyar Pékek Fejedelmi Rendjének Rendgyűlése nevében:

………………………………………
Nardai Anita
Magyar Pékek Fejedelmi Rendje
Hivatalos képviselő
Rendfő
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